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Sessão de 1888 

j • SESS~O PREPA RATORIA OA AS-
SEMiJÍ ,EA I.Ef.ISLATI VA PROYIN-
CIAL DE MINAS GERAES, AOS 29 
DE MAIO DE 1888. 

J'Rgs iDf!NCIA DO Sll. OR. CAWPELLO 

A':; 11 horas lia ~1anhã,a~ham-so pre-
$cntcs os Srs. capitan f'rancrs~ Na varro 
do Moraes Sa lc.~. padre L:~ fa) eu e Josó 
de Gorluy, ur. J r~~ü Can~idll da ~os ta 
Senna, ur. FrancH;,·o X:wa e~ Rod ng~es 
Campoll ... C:IIJitfw. Jos.é Marra nraudao, 
J osó A atonio c1 :1 Sllvc 1 r~ Orumond , -lílr. 
.Alvaro da Maua. Ma.:Jaado. ~r. Chnspam 
J acqucs uras I· orws, C~m:llo Pluhnto 
Pratc~, or. SiiVO!·Irn .I?ras Ferraz ~u
llior ur. Salathit•l Alnano do Almea~a 
Cyri~o. or. Josino de Akantara AI311J'l, 
Dr. Francisco ~i. comrn<!ndador Antomo 
Martins f errcara da Salva, Dr. José 
Porlirio Ah•aro •s Mac~aado Juçaor, Dr. 
Josó 1\tc:mlo Vaz de Lama, commt>ndador 
Jo~ó Jlodro Americo de Mattos, _Dr. 
}' raucisco do l'aul:t Amaralé:· capllão 
Linrlolpho Caetano de Sousa e ~ llya, Dr. 
Carlos dn ~~~ v~ J:'or t~s, Dr. Arastldes do 
Araujo Maan. "'IIJa rao José Th.~odoro 
13rasílciro ur·. LUIZ de França V aann:~, 
Dr. Ar. tor;lo Jonquim Ilarbosa da Silva , 
Dr. l"r~nrisco Martíns do Anu~alle, Dr. 
Joaq uim Leonel t!C Rcsrndc ~aliJo. Dr. 
Josó Caetano da Saln Ca.mpohna, Art~
uino Gentil com~s Candrd_o, pad~e Far-
Jiliano Gonsalvcs Costa, Joao de. \ aw~n
cellos Teixeira da Molla. Sever •~no ~u
ues Carrlosu do RcEende, Dr. haur!~co 
J osé Coelho do Moura, Dr. franc!~Co 
.Alves Moreira da llocha, Dr. P'raucas~o 
Soares Perxoto de ~loura, Dr. ~uaz 
Vieira do Resende o Salva, Dr. Franca ~co 
Jleronrdes Teixeira D~art~, Dr. Tobaas 
.Antunes Frnnco do Saque1ra Tolen~al , 
Dr. Carlos Frrrcira A I v c~_. Franrasc~ 
Braz Pereira Gomes. ~o~ang~s Rndra-
gues Violli, Dr. Antonao Pmbearo Lobo 
elo Menezes Jorumenha, Dr. Ft~na~do 
A"·Jiino Correa, r adre A. José Te1xe1ra, 
Augusto Ce1ar Ferreira de Sou~a. Dr. 
Antonio Augusto Velloso, Dr.Sabrno Bar-
J'OSO Junior, Claodionor Augusto Nunes J 

Coolh~. conog,., J,.,ão Baptista Pimenta, 
lgn~ r.ao C:\ rins Moreira M urta, Ramiro 
~~~rtlns Pereira, Ur. Ju!'() Caetano Ro-
drignfs Horta, Ur. Manoel Monteiro 
C h assim Orumoml, Dr. Joaquim Antonio 
Outra, eoronel JoafJuim Antonio do 
~onsa RaiJI'IIo e conPgo Ulys~es Furtado 
de Soulla. 

São acclam:~dos e tomào assento em 
suas rcspPctivas cadeiras : 

l' rcsillcnte, o Sr. Dr. Campello. 
1• ~ecrotario, o Sr. Dr. PorOrio Ma-

chado. 
2 secretario, o Sr. Dr. J~~uino do Al-

can tnra. 
A con v i t~ do Sr. presidente, os Srs. 

depu tndos mandam seus diploma.s ã 
mesa. 

O Sr. t • secret;.rio fu dos mesmos 
uma relação, que lê é a seguin te: 

Capitão Francisco Navarro de Moraes 
S:>.les, padre Lafayetle Jnsê de Codoy, 
Dr. Jodé Cand•rfo da Costa Seon, Dr. 
Frn~ca~cn Xavier Rodrigues Campello, 
capatào José Maria Brandão, Jo~é A nto-
nao da Silvcirn Drumond, Dr. Alvaro da 
M.nua Machado, Dr.. Cbrisr.!m Jacques 
ll1 ns .FortfiS, Caro•llo Pbahnto Prates, 
Dr. Sa.l~cs tre Dias Ferru Junior, Dr. 
Sal~tlucl Albino do Almeida Cyrlno, Dr. 
J?sano tle 1\lcantara .\r:llljo, Dr. Fr:ID-
casco Sá, commendador Antonio Martins 
Ferreira da Silça, Dr. José Porfirio A!-
''ares Machado Junior, Dr. José Ricardo 
Vaz de Lima, con.m!:ndador Jos(: Pedro 
Americo de ~l<s ttos, Dr. Francisco de 
Paula Amaral, capitão Liodolpho Cae· 
tano de Sousa e Siln , Dr. Carlos da 
Silva Forte~. Dr. Aristides de Araujo 
Maín, viaario José Theodoro Brasíl'liro, 
Dr. L1111. de França Viam,)a, Dr. An- • 
tonio Joaquim Bar bosa da Silva, cor.oriel 
Joaquim Antonio de Sousa Rabello, Dr. 
Jo~ó Caetano Rodrigues Horta, Dr. Ma-
noel Monteiro Cbassim Drumond, Dr. 
Antonio Joaquim Dutra, Dr. Joaquim 
Leonel de Resende Filho e Dr. Francisco 
Martins de Andrade. 

Declarando o s;. presidente que se 
vae proce:'er à Çllliçào das commis.sOes 

A 
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4 A.NNA.,.US 
~ pollerosl o Sr. ;,. D~JI(a. pel• 
ord.em, reqil~r ~~tj)m qul! seja 4elegad!L 
4 mesa, uâ forma ilos estylos, a "nó-
meação das referidas commissões. 

O Sr. presidente nomea para a t • os 
Sra. L.eonel FJibo, A. M&ia e Francisco 
Sá, a para a 2• os Srs. Sa~tbjet, C. 
fra&es e Antonio Martins. 

O 8 r. D l.ae For t.ee ( pela (lr-
dem) diz que roi informado pelo official 
maior da secretariada assemblea de que 
Clào existe nessa repartição nenbuma 
das a.clas eleitoraes que á mesma forão 
.c:emettidas, e que a minoria coose~~va
d.ora deltas apoderou -se á força. 

Rede, portao.Lo. ao Sr. presidente da 
wemblea que officie 110 governo da pr,o-
'(~ia. requisitando as actas que dev.em 
Gistu na. r.espeoti ~a secretaria. 

· Q SR • . PB&SIDilN'I'R declara que vai 
mandar officiar. 

Acbaodo,se sobre a mesa uma r~cla
.mação do cidadão Ãotooio de Santa Co· 
cilia contra a validade do divereas elei-
~ do 9. • districto, o Sr presidente a 
envia â com missão t. • de poderes. 

O 8 r. Leon el F llbo (pela or-
dJ~»J ) r.eqql}r .e OÃtem 4isp.ensa d,a com-
f)lisSão de. ~deres,. para a qual (oi op-
meado, allegaodo incommodos desande. 

O Sn. Pfllo;BIDENTE uomea para snbsti-
lnil·o o s,r. D.r. Martips de Andrade. 

A convite do Sr. presidente,relirão-se 
•oommissOts para a rospoctivasala, 
&"1im de ex-aminar-em os diplolll;ls que 
aebão..se sobre a masa,e susp&nde-se a 
I6SSàp p11r algwn tempo. 

·Reunidos da novo os Srs. deputados 
ao recinfo, o Sr. Antonio 1\fartins, por 
pat~te da ~. • com missão de poderes,offe-
rtce o a seglliuW8 pareceres: 

N. 1 

~ ~-· C9.f!l.mi.ssão de pod~res, a que 
~9~ presept~ o dipl11ma apresentado pelo 
Dr. Fr.<~ncisco Sá, deputado eleito pelo 
~·· distr;pto,,depois de bavol-o exami-
~do e coofrrJDta,qo co11,1 a acta da apu-
~ç~o· geral· do districto, da qual não 
cpns1~ coutostílçâo alguma, o n.ão tendo 
enco'!'Jrad,o duvida ou irregula.rid~de 
qúe invaijile o referido diploma, é de 
parecer que seja reconhecido e procla-
m~do· deputàdo' pelo 20. • districto o Dr. 
Ftancisco Sá. 

~ala. das co~r~m~Of!s, i .9 ds Maio de 
\8118:...., ~io Marli~.- Salatl~iel 
~ Ãl~&~.-c. f>rt#es. 

' N. I 

4 ~~ co,mmi.ssão 4e poderes, a que 
lei preuole a.diplQm\;apresanta.do p,elo 

(".. 

Dr. Ar.isli~e~ de·A~ujo Maijl, deputado 
el~ito ~aJo ~· • dlal!t.CtQ, d'l,lpis de b.a.-
vel-o exam10ado e confront~do com a 
acta da apuração geral do districto, da. 
qual nào consta contestação alguma. 
coffi relação a eleição do referido Dr. 
!daia, e não en~;Qntrandorluvida alguma. 
é d,e ~ra.recer q,ue seja t·ecoohecido e pro-
clamàdo depôtado pelo S. • distrieto o 
Dr. Aristid66 de Araujo M.a ia. 

Sala das commissões, i9 de Maio de 
t 888.- Antonio Martins.- Sa.lathiel 
de A lmeida .- C. Prates. 

N. 3 
A ~. • commisnão d~ padeces, a q11e 

!01 presente o diploma a:p~esenL:I@ pill() 
Dr. Francisco Martins de Andrade, de-
putado eleito pelo .f(J . • distrioto, depois 
do l)avel-o exam.lnado e CQ~f~opta~() 
c.o'll a acl~ ~~ ap,q,r~çã,o gera.l d.o d~
tricto, da qual bão consta c;ont~s~~~n 
alguma ou irregularidade que i_nv~b,d!!! 
o referido. di,plom~. é de parecer qqf 
seja recophe;ci\W e ~roclam~do depu;-
tail.o pel.o 1,3 •• • di~tricto o Dr. Fr~nci~ 
Martins de A.ndrade. 

Sala das COIJ,ImissOes, 29. àt) M,ai,o, d.tt 
1888.- An.conio MarlLns.- S9la/hiel. 
de .;llmeicw.~C. Prales. 

Postos em discussão, cada UIJ,I. po~ 
sua v.e~,es1es. pareceres, aào sem deba.le 
approvados e IJroclamados depatado!i 
ele,itos e reconhecidos os Srs. ·a qli.8IJI 
os me11mos se referem. · 

O Sr. Francisco Sâ., po~r parte da t.• 
comrnissão de poderes, o.IIereçe os lil-
gll4nles pareceres: 

N. ~ 

À commissão i • de pod,eres, 1e.nlf11 
em vista a copia da a.cta da apura,ção 
g_e~;al das eleiçOos effectuadas no !5'.• 
districto, iJ de parecer que sej& reconhe-
cido membro da asseniblea legisl,ati.-a 
provincial por aquello circulo o bacha-
rel Jo~ Porllrio Alvarea Macbado Jll-
DIOr. 

Sala das commissoes, 29. do lllaio 4~ 
i 888.-F. Sd.. -A,·istides de Arau~«J 
Maia.-Fr·ancisco Marli~s d e An"" 
dracle. 

N. 5 
A eommissão t .• de poderea, \OU~ 

eni vista a acta da a,pu(ação. geral 4, 
ele\ção procedida no t_~. • di,alrtC\0, 6 ~ 
parecer que sejãp .r.Oili>,ubecid~ 11).~
bl;~ da ~emlíl~ legisJ,ati.-. ~.ro~J.li 
ciaJ de ~i~s Geraes os ~· ba~~YI't 
1QIIi}io ~e "lcantara A.ra~o • F~ 

\ ~iSCQ ~ava(ro de Moraes SaJu. 
• 



... 

Sala das commis10M, ! 9 de ~bio de 
t888.-A r istides Ck th·au;o ld aia. -
F.flll~ÜCo .Af;li!lS de Atldrade.-
F. s11• 

N. 6 
-~ CQ!Jli!Jiss~ t . • dp poder.es, a quem 

f~I.J~r85ll.D~ a CQpia ~ aCtl da apura-
Ç ... O geral. do .3. • distncto, ó do parecer 
q~ sej~ reconhqiiilos membros da u-
semblea legislatiu provincial de Minas 
os Srs. Jose Antonio da Silveira Drn-
mond e Dr. José Ca11dido da Costa 
Ser;~na. 

Sala d,as C911!,11!issões, 29 de Maio do 
t~.- Ar1sll~s ele Á''"l'jo ,\faia. 
- Franci~ço A(al'linr ele · A t•-
d t·a($6.-F. Sd. 

N.7 
Tendo em l ista a copia da acta da 

-apuração geral d_a eleição do 17.• dis-
trlcto e confrontado com ella o di-
ploma apresen~do pelo Sr. Camillo 
Pbilinto Prates, verificada a regnlari-
dade da eleição, a comrnissão 1. • ilo po-
deres é de parecer que seja reconhecido 
membro da assemblea legislativa pro-
l i!Jcial de Min.as Geraos polo i7. • dis-
tncto o Sr. Camillo Pbilioto Prates. 

Sala das commissões, 29 do Maio de 
tasf!.-F. Sd.-:-Ar!Slides de Araujo 
M-~a.-Fr·anc..sco M a,•litu de ÁJl-
àrade. 

N. 8 
A commissão t .• oo poderes, a quem 

foi pr~~ote a acta da apuração geral 
da ele1çao a que se procedeo no t . • dis-
c~icto, ê de parecer que seja reconbe-
Oido membro da assemblea legislativa 
prol incial de Minas Goraes o Sr. ba-
c~~rel Salatbiel Albino de Almeida Cy-
rtoo. 

S;a.Ia das coq~misliOoi, 2!1 do Maio de 
t88~.-4rislil.ie$ qe Araujo Maia.-
F.,·o.ncisco Martins ~ Andl·aàe.-
F . Sd. 

N. 9 
A commis&ão i. • de poderes, tendo 

em vista a acta da apuração Beral da 
eleição procedida no 8. • distncto e as 
CQp\as das actas d'ls parochias de llom 
Jq~s da C~nna Ver~e. ~~~rval e Ara-
P.9}1aa, 6 de pa.recer que sej,a roc,oolle· 
c~do membro da assemblea legislativa 
provincial de Mio(\S Gorae_- o padre 
C~o~id.o AI ve• PiQ\0 de Cerque ira. 
ufa! a d~ ~ip~i~es, ~9 de Maio de 
19.&.'8 ::-l('r4J~ Sá .. -Aristidf-1 ele 
Z-1~~ ~a.icr.. -::- Fr~'ICiSCO ~ a1·tim narade. 

} 

N. lO 
A com missão i . • de poderes, teoc!B 

leri fi eado, em vista da acta da apura-
ç~o !{Oral da eleição procedida no !.• 
dtsLr•cto, que forão regularmente elei-
tos rnerubros da asserohlea. logiij latiYa 
p~oviucial de Minas Geraei pelo!. • dis-
trtcl~ os Srs. bacharel Francij!Co X. a vi .e r 
Rodngues Campello e commendador 
Antonio Martins Ferreira da Silva é 
de parecer que sejão estes como iaea 
recopbecidos. 

Sala das com missões, 29 do Maio '!P 
t 888.-F. dd. -At·istides de A-rauJO 
Maia.-Ft·a.,ciYcO Mat·titu de An-
d•·ade. 

Postos em discussão, cada um por 
su.a •ez, esLes parecares, sã.o ~em de-
bate approndos e proclamados depil-
tados elei tos e reconhecidos os Srs. 
uos mesmos meocionados. 

O mesmo senhor, por parte da mesma 
eommissão, oiTerece mais o seguiote 
parecer . 

N. H 

A com missão 1. • Jo poderes, teud() 
em l ista a copia da acta da apuração 
ge~al das eleições effectuadas no 7. • dis-
tricto, é do parecer que sejão reconhe-
cidos membros da assemhlea ltgisla-
tin pro1·incial de ~li nas Gcraes os S~s
hacbarol C!Jtispim Jacques Oia.s Fortes. 
Or. Carlos da Silva Fortes a commeo-
dador José Pedro Americo !le Mattos. 

Sala das commissucs, 29 do Jllaio de 
t888.-F. Sd.- Arislidn d11 Artwj() 
J\f ata.- FrMtCisoo J\1 arti111 d• Ân-
draclll. 

~osto em discu~ão Oila parecer, 6 
sem dehale approvado e são procla-
martos deputados eleitoa e recoobecidoa 
os Srs. no mesmo mencionados. · 

Não havendo mais parocoros sobre a 
mesa, o Sr. presidouto convida os Sra. 
deputados a co1nparocerom no dia se-
guinte, ás mumas bon.s, o lo~anta a 
sossão. 

2.• SESSÃO PREPARATORIA AOS 30 
DE MAIO DE 1888 

PntSID&NCI.&. no Sn. CA!III't:LLO 
A's U lloras da maobã, roih a cha-

mada, acbào-se presentes os Srs. Cam-
pello, José PorCirio, Josioo de Arauj a. 
Moraes Sales, Larayette de Go1oy, José 
Brandão, l)rumond, ~tta ~achado. 
Bi~ Fortes, Camiflo Pratos, Fe~ 
Salalhie.l, FraQéisco Sá, ;\ntonio M~r
tios, Vaz de Lima, A.merico de Mat~ 

• 
• 



6 .ANNAES 

Amaral, Lindolpbo, Silva Fortes, Aris~ 
tides Maia, J. Brasileiro, França 
Vianna, Barbosa da Si! v a, Mar~ 
&ios do Andratle, Leonel do Resende, 
José Caolaoo, Cbassim Drumond, Du-
tra , Sousa R1hello. Ca.ndido Corqueira 
e Costa Senna. 

Abre-se a ses5ão. 
O SR. i . • s&ciiSTAIItO declara qno 

ac:ba·se sobre a mesa o diploma en-
Tiado pelo Sr. Francisco Diogo de Vas-
roncello:;, a.companhado do nma recla-
mação do mesmo senhor. 

Vai ll commissão de roderos. 
Jgualmento v~i _ il mesma com missão 

uma acta da ele~çao da parocb•a de Ca-
ratioga. 

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

O S r . 8 ilveet.r•e Ferraz 
(pela ,,·dem) pede ao Sr. presidente ,1ue 
Jbe informo se o presidente da província 
ja respondeu ao officio quo lbe dirigio 
a mesa da assomblea, requisitando a 
remessa das actas eloitoraes. 

Em vista da resposta negativa do Sr. 
presidente, o mesmo senhor requer que 
se offieio do novo ao governl>, pedindo 
as referidas actas. 

0 SR. PRESIDENTE diz QUO vai SO Offi· 
ciar. 

O Sn. FRA :<CISCO SA ·, por parte da 
t . • com missão de poderes, apresenta 
os segumtes pareceres: 

N. i2 

A t . • commissão do poderes, em vista 
da acta da apuração geral da eleição a 
que se procedeu no i 6• districto, é do 
parecer que sejam reconhecidos mem-
bros da assembJea legislativa proYiucial 
do Minas Geraes os Srs. coronel Joaquim 
Antonio de Sousa fl abello e reYd. padre 
Larayouo José do Godoy. 

Sala ti commissões, 30 de 1\1;.,;> de 
! 888.- ,t 1slidesde A1·a,~jo Jlfala.-F. 
Sâ. -F. M. úe Andradt:. 

N. i 3 
A i . • com missão de poderes, om Yista 

.da acla da apuração geral das eleições 
etroctuadas oo 17. • districto, cuja copia 
Jbo roi prose'nte, é do parecer que seja 
reconhecido membro da assemblea le-
gillla\in provinr.ial do Minas Geraes o 
Dr. Alvaro da Matta Machado. 

Sala das commissões, !9 do Maio do 
t 888.- F . Sd.-Ari~tides de Âl'tmjo 
Maia.-Froncisccj l(a,·tins de An-
dra!k. ,.. 

•• 

N. n 
A t .• commissão de poderes, à vista d& 

acta da apuração geral da eleição reali-
sada no o· districto, o do parecer quo 
seja reconhecido membro da assem]:llea 
legislativa provincial do Minas ~er.aes 
o rAvd. padre José Theodoro Drastle1ro. 

Sala d1:1 com missões, 30 de Maio de 
1888.-F. Sd.-Arislides d.: Araujo 
Maia .-F. M . d,; A.t1drad1 

N. iS 
A :. • com miSSãO de poderes, tendO 

examinado o thploma apresentado pelo 
Sr. José Caetano Rodrigues llorta Ju-
uior, 6 de parerer que seja reconhecido 
membro da assemblea legislativa p~o
viocial de Minas Geraes, pelo i O. • dts-
tricto o Ol~>smo Sr. Dr. José Caetano • • Rodrigues Horta l tlmor. 

Sala das com missões, 20 de Maio de 
1888.-Aristides de A1·au.jo Ma ia.-
F. Sti. - F. M. de Andrade. 

N. t6 
A. i . • commissãl) do poderes, a quem 

roi presente a acta da apuração gera! do 
4• districto, é de de parecer que seJam 
reconhecidos membros da assembloa le-
gisl~tiva provincial _ de ~lina5. os Srs. 
Drs. Manoel MooLe1ro Cttass• rn Dru-
mond e Josõ Ricardo Vaz do Lima. 

Sala das commissões, 20 de Maio de 
1888.-A ,·islisdes de At·aujo Maia,. -
Francisco M a1·lins de .1ndrade.-
Ft·at..-:iscJ Sá. 

N. 17 
A i. • com missão de poderes, a quem 

roi presente a acla da apuração geral 
da eleição do iS• districlo, é de parecer 
que sejam reconhecidos membros da 
assemblea legislativa da província de 
l\tíoa.'! Goraes os Srs. Claudionor Nu11es 
Coelho, Dr. Sabioo Barroso Junior e 
José Maria Draadão. 

Sala das commissõs, 30 de Maio de 
i 888.-Arislides de Araujo Maia.-
F. Sá.-Frattc1sco Martins de An-
d,·ade. 

N. i8 
A com missão 1. •1\e poderes, a quem 

roi presente a acta da apuração gorai do 
~O • distrieto, é de parecer que sejam 
reconhecidos membros da assemblea le-
gislativa provincial do Minas Geraes os 
Srs. Linaolpho Caetano do Sou~ e 
Silva e tenente Ramiro Martins Perotra. 

Sala das eommissOes, 30 do Maio do 
t888.-Ari$lides de A'·at~jo Maia.-

\ F. M. d. Andrade.- F . Sá. 

• 



• 

ANNAES 7 

N. i9 
A t .• commissão do poderes, teo~o 

enmiuado a copia da acta da apuraç.ao 
geral das eleições realisadas no u .• dts-
tricto, é de parecer qne sejam re.con~e
cidos membros da assemblea IPgtslattva 
provincial de M!nas GerauR os. Srs. 
Frncisco Draz P~retra Gomes,Dr, Stlves-
tf'O Dias Fer~az Junior e tenente Domin-
gO"s ll.odrigoes Violli. 

Sala das cnmm i,qsõe!l, 30 de :\!aio de 
t~.- F . Sei _p,.~ .. cisc~ Mol'lin• de 
..Andradc.-Arisli.tesde Araujo Mai-t. 

N. !O 

A i .• commis~ão do poderes, a que ro 
presente a a c ta da apuração geral da 
eleição do i 3. • dislricto, á de parecer 
que sejam reconhecidos membros da 
assembl~a legislauva provincial de Mi-
nas Goracs os Srs. Urs. Joaqutm Leonel 
.te Hc~eode Ftlho e Fernando A velino 
Correa. 

Sala das commis~Oes. 30 de Mato de 
t 888.-ti1·islides de ,\rat~io Ma ia.-
1<'. ~ tl.-F. M . cic A nd,•odc. 

N. ~i 

A i .• commiS$ãO tle poderes. tendo em 
vista a acta da apuração geral da elei -
ç.'\o a que se procedeu no 9.• distr icto, ú 
de parecer que srja rcconhecid .> mem-
bro da Msent blea lt>giblativa pro,·incial 
do Mina:; Geraes o Sr. Dr. Joaquim Ao-

10nío Dutra. 
Sala tlas commissoes, 30 tlo ~!aio de 

1888.- Aristiáe.sde Aruvjo Maia.-
p. M . de Andt·ade.-.1<'. :iiJ. . 

1\. 22 

i\ commissào 1.• do poderes. a qnem 
foi presente a acta da apuração geral da 
eleição procedida no 5• 11 islriclo, ã de 
parecer que sejam reconhecidos mem-
-bros da assemblea 16gislati v a pro,·incial 
.to Minas Geraes os Sr:;. Dr .. \ nto;;io 
Joaquim Daroosa da Sih•a e Luiz de 
}'rança Vianna e Severiano ~unes Car-
doso do Resende. 

• 
Sala das commissoes, 30 do Maio de 

!888.-Arlstiáes de At·aujo Maia-
P t·ancisco M at·:ins de Andracle. -
P . Bà. 

Postos em discos!ào estes pa~ceres, 
cada- um por sua VJI• alo sem debate 
approvados, proctãma~os deputados 
~leitos o recoo.beddOs os Srs. oos mes~ 
mos mencionados. 

Dada a hora e não havendo mais pa-
.receres sobre a mesa, o Sr. presidente .. 
• 

convida os Sr~. deputados~ comparece-
rem no dia seguinte, ás mesmas boras, e 
levanta a sessão. 

··--- --
3.• SESSÃO PREPA llATOII!A, AOS 3f 

UE MAIO DE 11.1!.!8 
P I\ESI OSNCIA DO SR. CA liPF.I.J.O 

SlíMM ARtO.- Reconhecimeuto rlo pod~ru -
Obst•r •açõl!l o requcrim-nr~o do Sr. A. Ma-
chado. - Obscrvaçüf'S dos Srs. A . .Vaia. A. 
lllanins. F' r:aocisco Si e Gotnes C:.udido. 
Ás H horas da manhã, feira a cha-

mada, achào-se rresentes os Sr~ . C1m-
pello, Josó Porllrio, Josino tle ;\ raujo. 
Moraes Sales, Lafayelo de Godoy, Josê 
Brandão, Drumnod , Matta Machado. 
Dias Forte.~. Ca millo P:ates. Ferraz. 
Salathiel, Francisco Sá, Antonio Alar-
tinll, V a:& tle Lima, A mericu 1111 Matto~. 
Amaral. Linllolpbo Caetano. Sil ~a For-
te~ . Aristtdrs Maia, J . DrasiiPirl', França 
\' ianua, llarbo~a da Silva, Ma t•ti n ~ de 
AnclradP, Leonel de Resenrle, Jo$6 Cae-
tano, Chassim Drumond. IJutra, Snn~a 1 

1\abello, Candi~o Ctrqneit a, Gosta. 
Sena. c~mpohoa , Coelho do Moura, 
l'imenla. Goo~alves Co~r a, Antonio Tei-
xetra , Peixoto de Moura. A \'elino Cor-
rea, Gomes Candido, Murta, .\'clsnn. 
Franctsco Rrn, Moreira da Rocha. Tet-
xei ra Duarte e Augusto Cesar. 

A brc-se a sessão. 
I~ lida ~ approvada a acra da aolere-

dente. 
São e O\• lados à mesa e 1•foo à com-

missão llo poderes o~ flíplornas dos 
Srs. C:,mpohna, C. de ~lou ra . Pimenta, 
Finniano Cosia. A. TPixeíra, Peixoto 
de ~lou ra, Tolendal, \'elloso. Jurume-
nha, Gomes Candido, .\'ogu~:ira, Murta. 
Ulys~es. Nelson. F. Oraz, ~loreira lla 
Rocha. T. Duarte. A. C:~ld ei ra e (\ . 
Cesar. 

O 18•·· 1~•-nncil-lco @ú. por 
par te ela 1. • cnrumis~~o do poderes, 
oiTerecc os seguintes pareceres: 

~. ~3 

A J.• r.ommissão de poderes, a q~ 
foi presente a acta da apuração geral 
do i7. • districto, é de parecer que seja 
ri! co o hectdo membro da assemblea le-
gislativa prbtmcfal de Minas Geraes o 
Sr. Dr. Antonio Augusto Velloso. 

Sala das commissoes, 31 do Maio de 
t 888.- A1·istides de A1•aujo Maia.-
F. Sd.-F. M. de Anárude. 

N. 24 
A i . • com missão de poderes, a que.m 

foi presente a acla da apuração geral 
~ 

• 



• • 

do-3. • d&4Lrieto, é de parecer. qae Eej-a =ido .memb{O da .usemblea. I e-
~ provincial de J(i014 Geraes o 
lt?m. Sr. padre Firmiaoo . Goosalves da 
Costa. 
• Sala das colllmissQBS, 31 de Màio: d~ 

(888.::A,·islldq * !;"'otUujOI Maia.- . 
F . Sd.-F. M. dtl Andrdde. 

t•l. ~5 
A. f . • com missão dtS poderes, a quem 

fotlo preseo&es as ac&à.S d~ apnnçio 
geral tia eleição do t6. • distrielO e do· 
~umeolOs apresentados à eommisSão 
pelo candidato- Sr. -:apiUlÕ Nelson óariô 
Pimentel Bll.'rbosa. é de parecer que seja. 
o mesmo· Sr. rll~'>ohecido membro da 
.ueeinblea legisliiliva t~roviotlal de Mi-
nas- Geraes. • 

Sala das eommissOes. 31 de Mtlio de 
-+888.-Aristiik.f de Araujo Maaa. -r. :Jd.-F. M. de Andrade. 
• 

1t. eommissão t .• de poderes, tendo 
«n tista os diplomas apresentados pe· 
101 oaodidat~ el.eitos membros da às-

11801lllea protioeial pelo 19.• distrieto e 
~o verificado a regularidade da clei-
~. A de pareur que sejão reeoobeci-
-dós Juembros da asseml>le& legislativa 
provincial 011 Srs. José BeolO Nogueira, 
lguacio Carlos Moreira Murla e eooego 
Jolo Baptista Pimenta. 

Sala dAs commissoes. 31 de l\taio de 
i 888.-.F. Sd.- Aristides de At·aujo 
Ma1a.- F. M. de An.Jrade. 

N. ~7 

A i. • com missão de poderes, tendo 
em t ista as actas da eleição a que se 
procedeo no t4. • districto elei toral, é 
(!e· parecer qoe sejão recoobecidO'J 
membl'os da assemblea legislativa pro-
vincial de Minas Geraes os Srs. Revrn. 
padre Antonio José Teixeir . e!lr. Mo-
Je.lO Augn~to Caldeira. 

Sala das commiss005, 81 de Maio de 
B8~1.--AJ··isj:iá«!S de Arat~jo 41 oia.-

a,-F. M. de Andrade. 

• 

A. t. • com missão de a qo.em 
foi presente<& ac tl da apuraçlo setalldo 
i . • dlst.rlclO, é de parecer que )leja 1'8-
-coobe::ido membro da assembtea le-
-gislativa proviacial o Sr. O r. Josâ Cae- · 
taoo da Silva Campolioa. 

Sala das eommlssõeS, 3t de lllaid de 
i888.-otri&lldesde ,A,·aujoMaia.-B. 
84.- F .. M . de AMNIIIH. ' . 

' 
N.:~ 

A. t .• etllllllWin 4e pMel'lfl, a.quem. 
roi preMI\t8<& z,cla @ t,puraçlo g81\hd•· 
ü . • distrieto. #I de pan~oer que Hja. ~· 
eonbecido ~&ea~b~ 4a auembtea lê-
aislallta provia.oiu de ~luas Genes. • 
s.~. Dr. btol)io:Piollelt'O L\lbohde ..... ; 
neaM)urumeoha. . . 

Sata.~as comm1Sl!Õ8!-, 3t de Maio ds 
1888.- AristidesdeArawio M•a.- r . , 
Sd.-F. M. de Ã1\drade. 

N. 30 . 
. . 

Ã o;()OUDiSsàO 1. • de poderes, tendO V&-
J ri llcado. pc1o exam-a dos respectivos di-

ptpmas, estarem eleitos, do cqnrormi-
clàde Cbm ·a lei: membros tta assun:ibl~ 
legislll"tiva provincial de ~fions 'Getaes · 
pero 9. • d strfcto os sr~. Ors. Frao-
cisco Beruardes Teixeira Duarte e L ui& 
Vieira de Resenda e Silva. é de parecer · 
que sejam os mesmos Srs. como taes 
reeoobecidos . 

S·lla das sessões, 3t de Maio de t 888. 
-F. Sà.-Aristides de Araujo M ai4. 
- JJ. M. And,·aáe. 

N. 3t 
A i .• com missão de poderos, a quem 

ft>i presente a acta da aparação geral da 
eleição do iõ.• districto, é do parecer 
que sejão recbobeçidos membros da as-
semblea legislativa provinrial de Mina. 
Geraes os srs. Aogusto Cesar Ferreira. 
de Sousa e reverendíssimo padre Jo~ 
Carlos Nogueira. 

Sala das commis~ôes, 3i de 1\faio dEJ 
i888.-At·i~t•des de A1·aujo Maia.-
F. Sd.-F. M de Andrade. 

N. 32 . 
A 1.• commissão do poderes, a quem 

foi presente a acta da apuração geral 
da ehiição do 6. • disLriclO, é de ., .. recer 
que sejão reconhecidos membros da as-
semblea l«)gislatlva província I de !\finas 
Geraes os Srs. Francisco Jo~é Coelho d8 
Moura e Francisco Alvos Moroira da. 
1\ocba. 

Sala das com missões, 3t de Maio de· 
1888.- Aristides de Aral'jO ~aia.
F. õd..- F . .M. de A11clrad6 . 

N. 33 

~-· commis3ãO de poderes, a quem 
a apuraçli•1 geral 

qua I n:io ,appa-
receo 6 de parecer 
que seja da assem-
blea legislaliY& provteciaJ do MiDu 
Genes o Sr. Joio de Vascoocellos Tei-
xeira .ela lloUL 

' 

• ' fi 



ANNAES 
. Sala da&commiasõ.es. :u .. d11 Maio de 

1288 . .-Jb·istidu ele .At'llwjo M aw.-
ll. ~ci.-11. M . de A.nàl"a!le. 

N. 34 

• Aoo:nmissão t .•dopoderes, tendo exa-
minado os di~lomas apresentados pelos 
Sr11: Dr& Tob1as t\mooes Franco de Si-
qu.ell a Tole~tdal e Ca~los Fettreira Alves 
e t11ndo verificado a reg• l.aridade da 
~leJÇào, é Je parecer· qua sejão reco-
nhecidos membros da -assemblea logis-
l ati~a proVincial' pelo tO.· districlo os 
mllimo:~ Srs. Ors. Tobi;l.!l Autuou 
Franco de Siqueira Tolendal e Carlos 
FelTeira Alves. 

·Sala das oommiSSOes, 3L de Maio de 
t8blf.- F. Sá.-A ristida ele Jh•aujo 
M aia.-Jt'. M. ae Aflà•ade. 

N. :15 

A com missão L • de poderes, lendo 
examinado, na rorma do r~meoto, o 
diploma apresentado peln Sr~ Dr. Fran-
cisco Soares Pe1xoto de Mourà. e veriH-
ca·do a regularidade ~a sua elàiçii.n. é de 
parecer tlue seja reconbeciilo membro 
da- assemblea legislativa provincial de 
Minas Gerne.'l pelo 8. • districlo n mesmo 
Sr. Dr. Fraouisco Soares Peixoto de 
Moura. 

Sala das commissoes, 3t de Maio de 
1888.-F. ~ci.-AI·islides de Jl r aujo 
Maia.-8. M . de And1·ade. 

IN. 36 
A commissl\o t . • de poderes, temi o 

examinado a acta da apuração geral das 
eleiçOBS oll'~JG luadas no 2. • districto, ó 
de-parecer que seja reconhecido o major 
Antonino Geolif Gomes Candldo, olo 
obstante a contestação apresentada pelo 
Sr·. Frauoísco Oiogo de Almeida Vas-
coocello~. pnrque, dada a null idadc da 
eleição do Caratioga, qne nenhum valor 
tem, ainda as~im, a eleição se resolve 
em favor do candidato diplomado, major 
AniDDino Gentil Gomes Candido. 

Sala das commissOes, 31 de Maio de 
18.88.- F . M. 4e And,.ade. - F. Sci 
(vencido).-Jh•islides de r1raujo .\faia. 

Entra em discu'>São, é sem deiJate 
provado o parecer u. 23 e são pro•cla-
~os deputados elei to!> e 
~s Srs. no m11smo mencionados. 

Eolra em discus.'lão o parecqr o. 
08r. 1 

Sr.. que o 
qU& se trata, ao 

te•pe da u erçia o Lugar de 
i.aap•tar da publica no dis-
lriàtofllll' oadiJ s- oão ~eodo a 
4ipa -lllillio t ,• de ~ oo seu 

• 
• 

parecer se referida a esse racto, pe11301 r 
que o parecer deve voltar â dita c:om- 1 
missão, afim da mesma cogitar e ll8 pr.r . 
D!lDCiar subre a questão de iocompatt-
bilidade. qne me parece evidente, em 
vista. da lei. 

O So. SABINO Bu oo.<a : - Não ha 
i ncomnatibilidade. 

O Sn. ÁLVARO MACHADO :- Em lodo , 
case,, COII)O \l!ll.a 11ã0 é Ullla quest10 ti-
Qlljda. . . . 

O Sn. SAqtNO BARRoso : - Polt'feil.a- ; 
monto liquida ; V Kr.. veja a loi. , 

O Sn. AJ..vAnO MACII ADO • • • cu l!e- , 
sejo e peço que volte á comrníssão o 
parecer, afim de que ella se enuncie a . 
rl!,'lpeitn e firm e o precedeu te. 

O SR. 5utNO BAonoso : - Ja ba pre-. 
ceden1es. 

O Sn. Atvuo MAcJu.oo:- Allenda 
o nobre deputado que eu faço um simples 
pedido. 

O 8r. Arb!IUdes ltlola.-
Sr. presidente, devo explicar il casa o 
mollvo pelo qual a commigsão elaborou. 
o parecer do modo porque se acha redi-
Kido. 

A' commissão nàn roi proscote do-
cumento algum que cuntflstasse C:lta 
eleição. 

Agora, porem, que o illustre depu-
tado, o Sr. Alvaro ~arhado, menciona 
BSSa circomstancia, relati Va â quC:~Ião 
de incompatibilidade ..• 

O SR. BAnnoso JuNIOR: - Mas não 
ha incompatibilidade. 

O Sn. AntSTIDES .llA.tA •• • oãu me op· 
ponho a que este parecer volto :i com-
missão, como deseja o nObi'O deputado 
que mo precedeu na tribuna. 

O Sn. BAnnoso Juston : -Nào ó re-
gular isso; penso que ·a t:Ommissào pro-
cedeu bom elaborando o parecer como 
eslâ. 

O Sn. ARtSTtor.s ~ Al.\: - ~ão sei 58 
é ou não regular a volta do parecer á 
coromissão, porque, conre.::~u com toda 
a rranqueza, uào ltlllbO prntica thls vre-
cedentes aqu1 estabelecidos,oom mesmo 
tenho coobecimeolo aproruodado d~ 
disposições do re;::imeoln da 

U)t Sn. DEPUTAM :-Mas 
nhece perfei enLe b8111 o 
a lei e~ ' 

O S..· ARJsTtDF.S AlMA: - Conheç&. 
ê varpade, o que dispOe a lei eleiloral 
com relação â fluestão de inaompatibi-
lid.ade, mas não conheço os precadontt.s 
estabelecidos nesta assemhlea. 

O Sa. SI LVESTn~: FEKRU~ - Pode 
tralar-so deste ponto por occasião ds 
discutir-se o parecer de que se trata. 

.o Sa. ÁAIS'WNlS MAtA:- Peoso, Sr. . . 
• 



})reSidente, qoe a commissão de que 
faoo parte está com a lei e com o 're-
giuleoto. 

O S11. BAIIROSO JuNIOII :-Sem duvida. 
O S11. ARI&rtoa MAIA :-E penso as· 

1im, porque á com misdo nlo foi pr&- · 
Jlente oontestâção alguma e ella tele 
d.e proceder de accordo tom os diplo-
mas e oom as aetas. . 

Tenho unicamente de dar a razão 
porque a commissão niD aventou no 
parecer q o e a11resent•m á coosid8!1çáo 
da a888mblta ~ qoestio df!,_~ocompa· 
tibil idade em relaçlo ao 1.\B'f, padre 
Firmiaoo; a casa resolverá lfssa ques-
tão ou V. Exc., conforme o regimento. 

Se o parecer YOllar â commissào, ella 
a estudará. · · 

O Sa. Buaoso Ju10011 :-Isso não é 
regimeotal; a COIDmissão proCNJeu re-
galarmente. (Apoiados). ·o Sa. AlltS'I'IDES MAIA:-Nem eu digo 
o coo&rario; mas ha um requerimento 
parà que o parecer 'VOlte â commissliO 
e,.em nome 4esta, Yenbo declarar que 
o aceilo;. agora, so o requerimento é ou 
nlo regimental, isso co01pete à casa ou 
ao Sr. presidente decidir. 

O 8r. -'· !Hartlnt~ (não temos 
o seu discurso). 
08r. Alwaro Mocbe do: -

Sr. presidente, quando reqoen que vol-
tasse o parecer em questão á respactiva 
commissào, fui para sabor se era ou 
nli.o incompatível. em vista dos termos 
da lei, o cargo de inspector municipal 
com o de deputaao provinci:~l. 

V. Ex. sabe, a casa não ignora que, 
se ba auto~idade que possa Influir di· 
recta e poderosamente numa eleição, é 
o inspector municipal (nao apoi4tlo do 
Sr. B. Fortq); os professores todos 
aão eleitores e não ba quem possa io-
Jluir tanto oo animo do professorado 
como o inspector da ioetrucção pu-
blica. 

0 81!.. DIAS FORTES:-Peço :l p~'lVi9 . 
0 SI\ ALU.IIO IIACHADO:-Kotretaoto, 

como dJSse, · apenas esclarecer-me 
~ e é preciso quA a casa 

'l nlllo a bancada consena-
tenj~o a indiS!I()SI• 

ploDilado, o 
quem sou até amigt particular .. 

Voza DA BAIICAD.l 
Fazem01 justiça á v .. Ex. · 

0 U. 4LYAIO MACHADO ... dese-
java ~penas saber qual a doutrina se-
guida, qaaes os precedentes da cas~ 
pois que os desconheço eompletameoae. 

Ponaoto, desde que ~ eollefJI1 aca-
blo de declyar, .garao~ &lo termi-

nantemeote, que ba precedentes es~a
belecidos, firmando, apezar da iei, a · 
nio iócompatibilidade do io.-peetor mu-
nicipal para o Jogar de deputado pro· 
'íooial, isto é, da 1.·· autoridade pe-
rante o professorado: da que m.ais· 
pode loOuir no~u-anlmo para o rosa I· . 
tado do pleito «leitoraJ, declaro que re-
tiro o men requerimento ~m;. 
muite beM). 

0 1111. P!IIIIIANO; - Não • 
ftoder os meus liireitos. • 
· Sendo a casa..eonsaltada sobre a re· 
1irada do requerimento, rosolve affir· 

J matí'tameote. 
• Procedendo-se i votaoão do parecer • . 

é o mesmo approvado e declarado de-
p~~o eleito e reconhecido o Sr. padre 
F1rm•aoo. . 

Eotrào em discussão, cada um por 
soa vez. ~o sern debate approvados 
os pareceres os. i5, 26, 27. 28, 29, 30. 
3i, 32,· 33 e 3~ e declarados deputados 
eleitos e recoobechloll os Srs.nos mesmos 
mencionados. 

E o Ira um d iscus:lào o parecer n. 35, 
sobro a eleição do 8 • districto. 

O 8r. A.rJ8tldett 1\loln: -
Pedi a palavra, Sr. presidente, para 
explicar a razão da palavra-oencido-. 
que seacbacollocada logo adiantedomeu 
nome na assigoatura do parecer da com-
missão. · 
~abe V. E.<te. que, em vista do~ fac-

tos occorrid(l~ nos dias anteriores. re-
solveu a coro missão reconhecer os can· 
didatos a respeito dos quaes a opinião 
publica ja se havia pronunciado consi-
derando-os legitimamente elei tos. 

Entretanto, perante a junta apura-
dora do 8. • districlo. redigio o m pro-
tllfto, quo foi apresentado e assigoado 
pelo secretario da junta e juiz de paz 
da cidade do Rio Branco, o Sr. Tbeo-
pbilo Vitalioo Al~es. allega'ldO que a 
junta do podia expedir diploma ao 
Sr. Ovidio Ouimarli.es. 

O Sn. CA'NI.IIDO Ce11ouerRA : - De sau-
dosa memoria. 

0 SR. ARISTIDES MAIA :-Concordo ... 
00TR0 SR. DEPOT.\DO: - Cidadão moita 

dislincto. 
O Sn. AlltSTlDES ·MAtA:-A. casa toda 

perfeitameote e toda ella se-
com saudades daquelle que se 

io Guimarães. (Apoi11do~ 

Mas. Sr. apre• 
sentado o protesto; 
que oa cidade da sioo 
dad08 iiS 'V OI OI a 011110 que 
não ao Sr. <md.io, riiiO oomo, aio ~ 
havia madanoa no DOIU, como &alábem • 

• • 



Texto deteriorado 
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Bll re&iJoneia; om ,.;, ,., o h~lll o ron -
.&.uu.lo·mo 'l'"l em r.:J: ... ::·,n "'' IHthra rol-
lf~~. o Sr. Or. Frano·•·~~· l11!i~ul.t. o 
.e.111111 uccorn•r:~ 0111 :t lg11111:1 ~ I'~ r11 · 
•hia•. n~o torulo lempu par., n•rili ~1 r 
l'll "~' anU•unlic;\11 11:1:~ ; • l o ·i~o~~ ~~~ isso 
trazia alt··•ao,:ftO nu rr:tn lla•lo •la vnt~çào , 
ata:< ten1 l ,,-~, cnonhm:o.Jn 1111 •1 ~~~ la-
~ra.<s'l p:on!.;f'r :stohru a r lr•içàu o lo• loHIOS 
Cb c:rn.-wf'\·a,lure., 111111 .'1 IO'IÍIII'i,o p~rc
c:iàu ÍIIC\JIIl"'.; tavo:l~. llll u 117.: p• or~m. 
pitra rc~:ah':\1' :a nunhtL u1•iui au, ,, ... $i~n , i 
o r~·r··ccr - \'o•n.:lolll. 

() Sn. F. l't:lxur.o: - Er.o po r fori•·cl 
que :11ha:<su a aproJ~cn 1ac;:i11 ol n J':ll'l·e<•r. 

Eu garanl•o qow o•n1 p orudJi..l ~• l;;nn1a 
f,.j triiCllllll IIICU 111111111 . 

O Sn. C. Ct:nou•:1n \ oli1 11 111 a1•:orte. 
O Sn. .\ . ~IA I .\ : - IIm \'O trooc 1 Plll 

S. Luzi• o lu C:u·au~ul,o . 
O :in. F. l' t: l:\u-r .. :- Garanto ']li" .. ;,o 

h ou •c. (-Ir •·lrx). 
O Sn. U.\lmusu Ju""'":- Tn•ra rm 

sobnmOIII!", para 11111:1 a..;,.emlol1•a IJII C 
FllSJ"'Ila rr.a lnHll.tc o rr.•ul laol11 1l:o :~ 
u r nas, ufuo lullnc. (Ar iaolox) 

O Sn .. \ . \1 '" -Sr. p1e>hltuot!', cn 
appcllari:1 1lu muit • l~ oa l'llh t:o• lo- pl rn 
OJU :I pc.-~""· oJII•' info• liznwnt•: nf10 ~o 
acha presente n••,to: m"'"t". 111:0 ~ IJaC 
e~li'Vo: ua rcu111 f11J ola~ jnulall; :lllfll'llaria 
p:ua um !.wrcu h~ \orooxim1l dn nulm· cul-
lega, 11 S1· t:~rlu • '•·i~fll•l 110 ~~ ~·lln , (JIIP , 
na r:o mara oiO,IIo·puJ.ult•-. rccn,nn prrln 
d e 'tOO \'ut ., olao l11~ a A utunio F.len-
lljeriu ;lo r:un:o r~ .. r. 110 o fiOOI () tlu Ekn-
tlíerio ,\ n1onio tlc Camargo. 

o Sn r. Pt-:IXO"ro:-E' " t•. 1101111'. 

• 

O Stl. A. M.\IA:- ~la,., Sr. Jlrr~~i~lcntc. 
d 0\'0 t.lt!Ciarar ain•la ft Ca•a 'filO 011 JlrC · 
l co llill •liscnti r lar~a 1110111 o 11 procctl i· 
m.enlo, u:io ol:1 junta apnr:uior.l. ru:t!' 
UDiC:\IIICiliC tln ~CII prCShiCIItP • • ·o Sn. C. C•:nQUEIIIA: - O ruc·iol~uto 
da jnuta1luvia !'~r rc~pnnsl btl tSltiO. 

E~sc •:elct crrimo jni7. l 
o Sn. r. I'KIXOTO:- Mnitn oli•tiwl ' · 

m uilfl imparcial. n:\o ü um jui1 l'"lolint. 
O Sn. C. CF.nQU.:JJI,\ :- E' " 11 l'rr-

"farical.lor, ó um falsa ri.,! V. ~~ .;. nfou 
podo cnnlr~tar. 

O S11. F. P r:1xOTO- Não apoi:lolo: li 
OIJI juiz muito llistincto (op .iatlo:> da 
bcpa.:nda consr,.,,.,,t • "). 

O Sn. PnB·1n NTv.:- ,\ltcnção ! 
~) Sn. A. M.\1 ,\ :- En prnmcllo ao 

nQ.bro coiiO)(:t quo hei do di ~cutir esta 
A;Oeslàu, C<~lm'l O 11JlpOrttl llamenlo. :o SR. F. I'ElXOTrf: -Sim, senhor 

. O Sn. A. @1.\:- Em visl:t. •lns cir· 
cqq~stanci~S'occo~rh.la:~ pouco nntes •la 
&e$Sà0, abst~tnhq-me por hoje l.lc.•sa dis-
CWI$ào e decl:tro aintl:\ que oiao posso 
10JIIar partll na votaç&o do parro r pela 

UUÍ C:I rnziln olrl IJ IIO uiuo IPIIIiO l•leott 
certo·za ti·· tpu• u.1~ anthunlif:l~ o nunut 
1!0 ~~·. llr. Fr:tncisr.oo p,.i, .. tn ~trja 
t:~'rllt, n:in I'OIIt>ll•ln 13m h 01 nnirmar-
o(llt' n:'ooo :<o·ja S. ~:x.:. 11 ol cpu l:ot1u 

Nu:--tu r:l'"· s1~n n prrt"PIIC1 ~~~~~ ~"~S
IIlkos-ua o lu ••i• h. ah•to•uhoo- ur ( 1/u,/~ 
i.li!"l. 11 ()l•mlll • 1'• IÍ•'fi•So' oiO >'•1·iool ). 

Nlll!:llt:'lll nni.; 11rtlinolu ~ p:oi~Ha , 
~n··err~-s•• .1 oli~. n:-.. :loo, 1\ :q•prn l':lllot oo 
p:o rl!o'o'l' n dt•d ol':otll •l•ll'll lall•• t•h·llU·• 
" ro•.·unhrrl loo " :ir. ll Fr.11u:1•o:oo l'o:i-
xutu. 

Entr.t 1'111 ''''""~'~1111 f' or·•·c··l' 11 . :1(~ 
!'Uh1·•· ! l PIH11;fu• •lu ~ ·. •IÍ ... l l J.-t ... 

t) I!Ja·. 8. l"c•·•·u:~: t pr.l•l il l '-
olrnt) I'UOJ.; ·utta "" -;.·. ,.,,.,,,J,:oo l .. 81' h:t 
:olgmna l:o•n li'<f:t\::'•·• a r~1•·itoo 1l:o Pl1•i-
~:1,. ~'" 1111 '' trata " 1~1r·· ····r l'lll oli~
' 11 :\ "':l •'· 

O :"10 . l'n•:;;w;:~n: olo 'l'(.ora IJIIU ha. 
I'Out r~' :t(:'ooo I' n•oo:t r• 1 tln:''" oi•· •hi'IOUI~ , 
.. ,. rt'S·. 111"' l:t I"''• o , ••• "'I i oi :ol•J F I :111 c ·~cO' . 
JIÍto;_:tl ol u Va,t'MICI'Jlll~. o Stl. S. Ft: IIII.IZ I'NJIII'I' 'lll ll ~··ja. 
t:tlii' Uita•la a c:.s·1 se c.111<~u tlo• 'lll tl u t•:ou-
olool aloo optO :IJII'C~entoou a Coollll',t:t~à() 

-··j, :toluulll•lu uu redui!J para 1li>cutir 
>I'IIS 11o rci ll\!l. 

O S:1. (;o,u s CA:>.III nO: - E' 1nni1n 
ju,tu. 

S~nllo a ra~a ron; ultaol:t. rc•olve 
n mrmalo \'311ll!lltO e ti ao (miltill" UO rr-
CI IIlU ;, Sr. f'ranci~co Owgo do \'a~I'Ou 
I'AIIM, quo. •·lttcmlo a p~lavr~. reopu•r 
" aolia tii CUIO 11 :1 tli~c n ~~ào Jl~.r:l o t.• 
lli:t ntol tio sc.~~àtl, •·i~ lo nch~• ·~o im-
poos~ilulitaolu, JlOr iu~utllluut.lu~. de 
di-cntir o parecer na pro'seotu !!Cõs.'ln. 

O 8•·· F. 8ii (11:'10 t~tnos n 51'11 
tli:<curso). 

O Sr. G. Cnudldo (i1le111). 
O 8t•. A. ~lurtln,. (i lo IIIJ 
O 8 a·. G. Cnndido (itlcrn) 
Posttl :1 •·otos o rcqt~cdmenlo do Sr. 

Fr:>uci~co 1Jingo1, é apprnvatln. 
Fic:t :u.ll:~t.la a t.líscussão •In p:trecer 

para o 1. • tlia ntil do ~~·s:in. 
N ... ln 111:11s havendo a tratar, n Sr. 

pr!'ShltliiiO tiCCiara QUO ''ai-so ooniciar.r 
ao presidente 11:~ Jlro~incia. rl'mPllent.lo 
a lisl:t llu~ Sl'll. tlqputa1lus reco11h1 cidos t 
u ('etlintlo 1lcslj:(nação •la hora o l o~ar • 
em rp1c. tleve SCI' c•·l··llraol:\ a missa J 
V1lliva tlu Espirilo Santu, afim de quev 
!\8 re:~lisa :omanhft, á uma hora tlao~ 
1:1rJ ~. :l it\Stallaç.io tia assembiPa, e .-
suspen1lo a sessão atti IJIIO. ,·eoba llov 
TBIIIlOSI.a tio S. Ele • 

A!gum lnmpo • opois.. cootinuan•!o • 
a aes.•ão,o Sr. i .• sccret:mú lO um offic1o·• 
d~ stcn:tnrio do governo, declarando 
qu& S. EIC. o ~r. lJr. presidente da • 

• 

• 
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rprovineia maoJa commuoicar 11no csliio 
(k1las as prO\"ÍIIPncia.~ para que SPJ3 
.celo·hrada a mi~~a vo1iva amanh;\, ao 
'llleiiJ 1lo~. na carella 1lú N. Senhora 
d o Muntc llo C.1rmo, o hem ~s<im 
quo i1 hnrn 1nnrc:u1,, cump:orcccrf1 para 
d irigir iL ;,gqo•mhlca a r .. la olo quu trata 
~ l•·1 1l•: U ol u Agoo,;ln 1lc 18a4. 

O :- n. l'n ttsm~: IITK ohl'. •1n0 a as-
.erublt•,, lí.;;1 intcir.ul:~ o lov:.o ta a 
s ês:;áu • ----- ··- -
DI.:»CUH.;O I'IIO~U 'iC I.\L>O NA Sr::>-
• SAU UE 29 lJE 11 A H1 UE 1888 

O 8r. L eon e l F ll!ao di7. 1Jnc, 
.corun f•'J""~•·Io lallh• 1lu parL1d11 ot.•mo-
-crauc .. , lcw uecc,siu:ulol tle uonsu·~ ~· a,; 
-c'UO.:,i Jll'l:t.~ 11n:tC< o•n tl'l'i:llll, COIIl 11 $()<) 

4iSIIOCIII CIIIUp~lllll';r., olu lnr ta, Ur. 
lhr1in~ Anolr~•l•·. ,;cu tliplnma :i mcs.'l 

ttlojn u.m~: i In i. la. 
J!:ITuo:liv:•m••nlo•, lúnln On lraoloo (I ora 

~ll" a~···mhll'a. ~em ílol t:l~, ~em p;o ixO ~:• 
,e ~llm rancores, vi 11h1 1l csrr~ltlar a 
Jban lo ir:4 ol:t jnsliç:t , >li premo u!f!:al IJIIC 
·diVII pr~siolir ~~ 3SJliraç0~~ olo hlllll~lll 
1 00 1l•••1'ia ,.er 11 p~iz c:onllnhar para a 
...-e:~ li..;,,·:.o dn se•• ;:ltJnu~u olcsti:ln. 

E' ;,~•im IJIH'. comu rtJpnhli .. ano. n:io 
,poth • oiPi:tar o lo rntro•g.1r n :11'0 tli1liOnl 1 

i lll0$:t h1•j11 pmcl:lln:ula. punJIII' ~n tl'll
dia li' lO, ~··sno llo) :1 Ir. Lira oln art. ·1.• oln 
,l'fll! iotll' nlot mlerno, !]110 11iz c /1'11·' rli11s 
•(Jtll•··' 1L • 1lrstirlod•• fl•o•rt rJ uulull·açrln 
.411 rt ~t!•llbl~a lv!JÍSftelova r1·ovmci li, 
oim/ • 't"' vonri11[} 1 nu tli o ,çartlo SPja, 
COIII'()I'J't:• tiO O~ t/r])Uf•IIIO$ ti Stll 1 tltr.~ 
lefSü.:•.Jielns 1 I lwnt <tl•c 11t . u/uh. niiJ 

-4ho o·ra hc1t11 d:.r an 111c:-mn :1r1i;:o outra 
iutl'•l'rnla•::·,o. nutr:1 conll:lnsiio. nlem ela 
q tll' r,.i h..jo: adoplaab .p41rtJnll sahiria 110 
torc·· "" da lei par.. l•·g•t• mar o ariJi-
t riu. 11 nh, nro l•o llarpJ••IIo•,i qnc hnntCotl 
t'~ll llot ':'o fl•:tll O C!' la l:il~:t 1'1)10 H 111 " :1if~"t11 
i oll'·.tu olo: orgau is;or a n1cs:e c noniC:Ir 
eom "i:.:.~·• · 

- Coo11lr•mn:l\·~. {IOII:ulln. o Jll'olCCdi-
ro~ulu tiO p:ll'litln cun~rn·:.olnr. por 
queoo·r, l1ll prinripio cJ,• tr.~b:llh~. Oi-
taiiMo·cer urna pr:~tica contr:tria à dis-
po• u• l••jpl; lotas e]IH'1 par:~ ser justo, 
.eu ll rat·:• , larnhem, ~~~ nnllros llcpu-
.ta•l .. , rC Jlfl'!<eol:llltOS elo partido liberal , 
q u ~, homlcrn. cnncorrl'r:l n fl:l r a :1 :\ilar-
-c:bi .• •lo qnr foi tlll'.llru " p:1ç0 tia a!>-
ten•loln:l. •laudo 1111!:11' i1 sconos .les-
agc:otl~\'t'i • 

- O l''lllido rl'pnhlit-ano, r nis, que 
lliO •p1eria macular ~:< glnrios.ts lr:adi -
~e!l elo 11nvo min~ir••. 15o cheio de 
j ush s, elevadas c ,nnbre-3 :~spirat;ões, 
aão podia deix~r d~. r.m similhanto 

conju:lctura, 3bra~:lr a cann tta leí. 
IJIIO roi o·~ tabelecida para ~l'r\'lf tlé 
norma de cu1od ucl:lll todos n~ ddadàos.. 
••ntrrg:Hhlo u seu tliploma á 1110~ h11ja 
fcl(alm•Jttlll c •nslituida. • 

- Nunh 11111 nutro JII'(I(Oo limcuto, •tue 
n:lo csll', ~uria ju$loln corro.: t .. , Jlltrotne. 
Clllll•l oli'JIUt~dv 1Jn8 e, 11~11 ~eri.l •ligue 
oiO hOOIOI•t li iUIO oiO lo•gi~holllf, ~O t!R-
Ir:ts•o 1wra a.•scmhlc:a d·J~rll•loeitat~ 
a lei. 

·----
A.CTA liA 1 ~ 5T.\L \ Ç.\0 11.\ AS;;E.'II-

Ul.E.\ LEGISL\TIV.\ I'IIOVI~CI.\L 
IJE m .'<A::i GEIIA ES 

1·u~:~1o~::o;r.1 .\ D•> Sll. o:.• 111'1\1.1.11 

No III'Í III•·lm dia tlot lnCt.olu Jnuhn ale 
i ~H'I, nc>'1·1 ionparial Cl•l:ulú ottJ Ouro 
l'rctu. em :t :ula das s ·s..~I'I·L~ a lu p:t\~' •la 
a~scmbléa 1··~-:isi J IIV.L pruvmc1:11 de Mi-
nos G · 1'. 1 1!.~. il< i I h tii'.L• •l 1 111111h:i. 
ach'ut ·~·~ I" escnl('S n~ •cgniulu . sr•. olc-
pulaolu•.tudu>~ II'C••IIhCCII IM, :1 S dl~l': 

llr. 1'1'.au~i·co Xat'ioJr 1\u>lngn •~~ C un-
pulln, Ur. J 1sli I' ·•llri11 Ah·arrll M 1ch:ul() 
Jnllior. o.·. JoJSIU() •lu ,\l c:ull:l l':l Al·aujot. 
llr. Fr:onCISCII s;,, Or. Ari:<li•IC :I tl& 
,\ r;o nj•I .\IJ i 1, Ur. Jo'rauciso:u ~l 1rt iu~ de 
,\n lraolo·, Fraucis··•l N:IV:IIT•• '''' ~l·lr:l~ 
Saiu•. J,, . .; AIIIO 'IÍO tia Silveira Um-
mun•l. llr. J.osú t..::lluholo d3 Co<ta SPn'l • 
t..::11nillu l'hiltutt l'•·.,hlll, ll r. S 11.11hiel 
AIIJin.o •lu Alo11Ciol:t Cyrrw1, pa Ir<~ C.m-
I.IHIO Ah·u~ l' iu tol ol ll CtJropHlir.t . t:ulll-
llll'll ·latlvr A ntnnin ,\l,rtlll~ i"o·n·.•ir:\ olá 
S•h·a, Ur. C··• i~pun Jac• 111 0~ lli :1~ Furtes. 
Ur. 1.:arlu< 1l:1 Stlv • Fo1r tu.~. cOnlmcnala-
' 'nr JuJ<Ú P<!drn AmPrico de M~ u .. s. ro-
ronul Jll:l'flllln Antonio d•l Sou~a lla-
ltella), p:nlru Laray.:llu Jn•ú olc Godny. 
ll r. Ah·.u·,, tia Mall'l Math'l1l11, I' odre 
Josú 'fhon1h1ro llr.•~llciro, Ur. Jn~ú C lC-
taun 1\nolrignos llort • Junior. O•·· Ma-
noot•l M llllctrn Cha~sun Ornn1onol. l)r. 
Jo~t) ll•~ardn Va7.ll0 Lima. Claudinn~ 
.\u:;n•tu Nnnc~ Goulho, IJr. S~hino 
llarro:m J nuhtr. Jusc Maria. llraudã~. 
c:'lut;'1o Li111lolpho C:wi.'IIIO llu Soou~a e 
S1h'a, tr nelllo 1\lmirn Marlins J>. rcira. 
Francisco Braz Pereira Gt~me:< , Or. 
Sih'Clllr•l Dia~ Fcrf':l7. Jnninr. Uomingos 
1\ollrign••s Viou i. llr. JO:lllu im L~nuel 
1lo 1\ 11~011110 Filho, I Ir, f ern:naolo Ave-
lino CorroJ, Or. Jua!]ni an An ttlnin O•t-
lra. Or. r\nt .. 111i0 Ju:aqnin1 ll orlto~:l 1l~ 
Silva, IJr. Luiz de França V•~nna. Sc-
\'CI'iJnt) Nunes Caroluso 1lll 1\o•scu.le. 
Dr . Anlnniu Angnsln Yllll"s", p:ollre 
Firmi~nn G.· u~·h·o.~ ol:l C•hl ' • c..pilàA 
Nelson O.arin P.IUCUICI n.,rhn:s:l, cmonel 
lgn~cio Carlos M·'rcira Murla, cnui'W' 
João Uaplista l'im•mla. p:~drn A ntoui() 

• Josô Tcixcir.o, Or. Josó Cactau... da 

• 
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Sih·a Campolin:~. Or. Francisco J.J~Ú 
oCoelho ohJ Munra. O r. Francisco Su ore~ 
Peixul·• do Mour:~. Dr, Tubias ,\utnnc,; 
"f'raueo) olo Siqueira To ol~n · lal. Or. ,\uto-
u io l'iuhoiro l,nhn ti·• )lenezc~ Jnru-
meuh3, Or. Fr~ucisw Alves Mooro!ita 
d,a lluo!hl, O·. Frollll' i •.:o> llornar•l~s Too-
xeiroo llt~Jrtc, Augo1sto• t:•Jsar F•:rrmr:~ 
-48 Sootha" Ur. Lni7. Vrci ra olc ll ~surodo 
Silr:o . 

A•• rnnin di :1, olirig·mt ·!!O :'1 c:qJdl:l •l ll 
:N. S. • •lO :.l•llllO 1lfl 1.; •1'11\ll,ol o ro···gnoo7. ia 
4 e U .ll\1 l'o'.:IO, 1111d ll :os· i •h' li I it ul l~s.o 
votiv.o olo'E•I•iril•t :iauto u prcslit'J u ju-
ral!'"ulu olu f~lylu. 

A nnt:ohnta !1.1 l:tr.l••. olol D0\'0 rruni-
clO$ c.u a ~al.o ol3< S~S·I)o!S dot p;u:11 ola 
.as:IP.III:oh:a, O Sr. Jti'C>t·ICule noutoo,, 1·ar:t 
a d•·lntlatào r1uo te111 elo receber S. 
Exc u Sr. Dr. prcsiol.•nto ela pro,·incí:o 
os ~r• . C:ompolon3. Tolixcira Uuarlc, 
Nelsttll , Aristiolcs .\laia, t.: ~ctanu 11 11'1,, 
e Onu~o. 

l'rn·l:'on j nro"ncntn ~~~ ltll!sa. [lur nfuo 
·O ICil'lll rei VI 11 I llliSi!lo "" Srs. ·llrn-
monol, Josú ll r~oul :\rto S:oltin·• llorrn~n. 
Luit. Vicit·~. Fr:utdicn llraz. Vo•lloosn. 
Pcixntu olot ~loura. :O:una. Son•a 1\:ohulln, 
Caunl ln l'ratos, M orlou• oln Anolr~olu . 
J oa•pu:u l.cnn('l , T.olcnl:ol. Violli. l.in-
doiJth•l • .\merrcu ol o ~lolto o.> c Scvcriall•l 
d e 1\oo,cnolc. 

Allnunciau•IU·SO :1 .-lt11..(!1•13 olo: g, Ex.:. 
O Sr. llr. (lrcsillt·nlos ol:o prO\'ÍWta . 11 
S'r. 1•ro~ul~u1o1 convi l:1 a .Juputaç:'oo no· 
me~·h a ro·crbcl-o. 

lollruolnzhJo C:OIII :1• f. mnaliolaol c.~ 1lo1 
etyloo, 101 11a S. Etc. :t<.<~uto n 1 1111!•:• :1 
d ireol.o •lo Sr. pre•i•l•o111o 11:! :l;:~c ouiJicao 
que tiCCiara 0111 V07. :til~ : 

E·l.'• in~ln l nol • a:u;••1mltlea ltog i~lal ,.,, 
pro,·iucoul tlc Minas Gcr:ae<, 
Em :~ogni.l~ . o Etut. :::r. Uo·. lll'o't<i· 

d enlu lia (ll'u\' Ín ;·i:~ olldgo! it as~cuololo·:t 
a fal• llc IJII" tr:\1:. a lei •I·• B oi~ 
AgO·l:t tio 1g3\, instro1i n lo o·!\ oloJ csL1eln 
da (ll'tYinda c oi:L~ mo. hll~s que cult'llolc 
COO\',t,IICIIIC; p:tr:o O seu Ll c.>Cn l·oi\'Í-
m eot.o; Ll .. pens tio• op1c. rctira·so co:n :1< 
mesm:1s rurmal ttl~olc.~. 

O Sn. l'n~:·uo.:~n: li '• 11:1ra Ol\ ll!m •111 
dia ~<c~o:uiu tc: 

Elo; tç.'lu 1la mo~a r olo:: cotnnoi;~iJ~- O 
cont inuaç;\o •la 1orri f1.:3çào de pulil'rt''· 

· Lr•rJnln·so a ~c.sãu. 

I0~ HSIDEXCI,\ IICl Sn. C •llrGLUl 

SU~BIARIO : - fl~fJIICrimrttlo do Sr. A )bio. 
- Voorlflc:tc:\o tlll ,,.,l,•n•.<, - OIJSt•rt•.,..;,,s 
dl).>l :lrs. l' rc:siduu tn - Ornmnn•l - l'ro•••-
d•u t.~. - lluqu o•rltu •111 o oln Sr. ll oi~ S hn. 
- ll'ucr•ató<U doJ Sr.;. Uuroso J nn t~•r -

• 

l'rcsfolo•ttltl r AttltOIIÍtl T••íto•ir;o. - lli<cnrso 
'I·• Sr. Jurmncnh:a . - t-;m,•ud:\ •In tuf'-'lfl•l 
Sr. -lllt• n·~ç(l.,. dn Sr. 1-'. S;i •• C. S••nrt. 
Vu~>(lt•. -Ob<o•r.·oçites t• t crporrim~uloo do 
Sr. 1' lcu·I~L - o:,;.·n·oçt'ou- o.ht Sr. A. ~h
C"httt.l•t. - \•u t:t.;1n. - 0 HDKU 00 UI A.- ~; t•i-
(:\'l tl:a lllft.:i, - f:fl•iç.io tlt• (tHIIIIIi"'~\ns. -
Oh;N·•·oçol ·.~ ri • Sr. A. ~bb. - OnoBM 110 
UIA :'J(f;t I~TP.. 

A '~ l i hnra• ola nnnl1111, f,·it~ a clm-
no:tola , :u:lo:'t .. -•o I"'~'.•CnlCS n.« Sr~: 

C:uupl'll J. J,,.;o I' orllrio J ~<i no \o·aujo, 
~lorncs Solll.<, l, :lf:rycllo olu t: uloy, Ju:l6 
llmnol:'to1, llr lllltoonol, Ah·:u·,, ol.1 ~blla. 
lllail l'urlf'rl~. r.·uu illo l'r:llc•. FcrrJl, 
Fm11 ri•t:·• Silo A11tunio1 ~I ol'lills, V:oz lle 
1.1111.1, ,\111 oro\,•1 •lc l i olln•. l.inololpho 
l:.'l•• lanno Solva Fo:tcs, .\1 btule< Ma ta. 
J . llra::olctm. Fr:uop Vh torl1 . O orhosa 
ol:! SÍI\'a. ~l:orlins 110 ,\ntlr:uloo. ' 0\'&-
nana olo! 1\n<tlll lt!, l.••nucl olot n '011118 

I 
. • 

llno n~•11•:< lltrla. Chas.~ino IJrncnoml, 
llutra, So111<!1 llahclln, C:o111liol•t C~r
oplcn·.•. C o-la S·ouoo, Campnli11n, C•tc lho 
tl ll Mon lr.t, l'in lo:utn. Fornoiano C•ISI:I, 
.\lllllllltt T.:i~··i o•.-o. l'ci:tttl•l •lU ~lnura, 
A\'lll iurt t:·•rn•a, .\l nrtn. Fo a n•:o ~C. • llraz, 
l luroit n ola 1\nt'.ln. Tooi:t•·ora lln:or to, 
AIIJ;II .•l•t C··•ar, Jn rnllloulo.o. Tooi P. oHI:tl, 
l\ :u11iru. Cl:uoolinnorNn1u•~ . S dtÍII•t lbr-
nosn, S:.hthocl. \'i11ll i. V ll ··~n. "'l'l<nn, 
LIIIZ Vwi r:o,T.:i~ci r.ttl .• . 11 ollt c Fcn·cira 
,\1\'C~ . 

,\ hrt!-:;•• a scs.o:fan. 
.\ch.,., lt~..,;, , "' anll'··lll:: ns Srs. 

.\ 1\' trot .\1 tdl:t ln c' llom•i :t ol.l lincha • • S:OO o'llll \'ll :li i•IS :t prt•Sl:trCIII JIII':OIIIelllO 
r: n fa7. on t t:oi:OI as funnaliolades oln t'S-
1\'Ioo. 
• S 10 li oi!!~ n ~ l'(lrf:VltlH a• a .·t~s ola 

;) . • >C<~1i11 jll'nJHif:t[Oria ll da i ll ~lai~Ç:'IO. 
lJ Sr. v. Sio (Jdn Ol'tl.•m) 1'('1 (11 01' e 

o'olcm t11·g~nda p:ora ~rn'IL<l'nl:or pare-
Cilr ~ttlll'•• l'o•rilir;u·:i•l ol u l 'llo lcrc~. 

I~ lei 11 st!g11iutu: 
~. :n 

A I • rouunis.sfm cln po lnrcs. ll!mlo 
C:t .O:IIIII!II • 11 •lljlllll ll'l p~l l J!l!l:l ~ pllr!l
Liura o lu 1\ . olt -trirt n c:otpc•li In :ut Sr. 
conr~o t Uly:<sl!.• Fnrt·1110 olu Sou~a o :~s 
:OIIllt uli.;;os ol.os 1li vcr::~s o l··ic•)n~ cfTe-
ctn:ul.os nas •liv,or~a:l flM'Orhia$ 113flll l'lla 
C l i'~ IIIII~CI'I I'Çioo, I ' C r i fi(OII : 

I IJIIO :1 j unta. Jl!lra expedi r o rli-
plll oH o olu 'IIICS•: trai•. Levo nrocosslolarle 
!lo ol.,~pro•t. 1r u n:su ltadot oln li parnchias 
d•• ol r•1nnn, np111'31Hlo snrnr nlo lU: 

11 ' lll•l :I'JIIdlas cllli~O.'S Oittl r,Jri\1) • 
n (llll':ula~: oh1:1s, ~~~ olc No,;,-a Scuhr1rn •la 
A 111'~ rPo:.tla ot o In Esflí ri to S:111l0 • lo< Co-
qoll'iroso pnr 11~0 terem sÍII•t pr«!~Cull'l' :\. 
junta :.s ru•pccli ~as acta!!, n !l. f'"' ~lle
gaçiw olo ,.,do-1 qnc so cnrcnolcn ile• 
\'Crcm iHvali.:ai-<P:t;· 

• 
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• 111 qoe, •1'-~ eleiçtes quo forão lpo-
ntla~ e dL~ •tue o n~o forão, ~omeole 3, 
~de s.• n IIJ II~, S. Joio elo Gloria o S. 
$iJ~a~tià~ ' •llJ Curral, devem ser coo-
~as onllall, tm vi 110 ~rtigo t iS § 
li da lmlle D tio Janeiro,,., i881 . por 
~Jll"'':<t'Dlarom as Sfgointes irrt>gulari-... ~: 

(a) n:t d'l S, Roqno, não temlo com-
1)3rt~cido n 2. • supplenle do ju•z tio vaz. 
•ombro nato da mesa, fu1 ronvoc:ulo 
,.ra . ub.tituil-o o 4. • juiz de paz, em 
"" tle o serllm OJ .outros llll(ll•lou tu~ou, 
1tA f311a destes, oloi•ores (art ig., ciL § 
7,• o i );·' 

(h) 11a de S Seloastiâo•lo Cu1 ral con-
.tJ.tu•o-so a mc~~a com 4 juizes do paz o 
1" 11 Jlplenll'; 
(~ "" du S Jo•i•o elo Glori:t fn 

a..u1!,.•m parto •In mc.•a o 4. • j niz 1lo paz. 
~~ ha\'CréiD fall.:loiO 0.'4 a fJI'IIIIf'i ru~. e 
a~· t .• l'IIIIPI~ule, ' I·Ul faltou , sub3lltnio 
tiiiJ elrjtor, ~cmlmvrrom si o lo ro11 vuc~dos 
411 nutros SUflJlleniPI'I; 

. IV QJIP, •llli'Cilnl.:l•lo o r~niL1du das 3 
-"lrl'ridas cleiçOe~. aln•la as.~im, o c:uJ•Ii-
6tto tliplumadf•, Sr. conPg•• Uly~ses, 
Jça 'somente com :183. CIIIIJ IIanto •til O o 
caudillato S1·. Auteru fltmm cio l\t~tlri-
1\1.''11 IIC.1 COIII 4U VIIIO~. 

l'orLantu, cou~itler:uulu JfUO a ouinri~ 
• o Sr Antero :<nbsistc- uu su apurem 
&odas as eluiçOJ~ 11•1 tli~tricto ou su u:t-
cl .. ào :IS a Unk:nl 11110 a COIOmi~Sàl) 
cqasillora uullas-;o cousJdl andl) aiuola 
ql(l~ a junta 31>111 a•lnrn tio i4 • tli~t rictu 
alo somente e:tl•riJi 1011 du ~na cum pe-
tencia, annullaudo elei(O••:<. como se 
fq_odon parn fazei ·O • ·•~ •notiv·•~ fnteis. 
alAm 1lo falso:<; a comtni::lsàu i .• de pudu-
I"QQI é dt: fiJI'Ct:Or 11 110; 

t•, l'l'jau :tiJUradas tncJa.q as eleiçOcs 
.doU.. • !I 1sl• iatu, eJ~t:eplu senwutu :.s lle S. 
lln•JIIC, S. JufiO olo l: loria o Curr~l: 
~. seja rccuuhecillo me1111Jro •l:t :IS• 

aemblea lngi~l .• tiva pruvincial pela u .· 
d~tricln o Sr. Antero Flurt:u ·O ltl\-
4ci~tlt':t: .a·. sejão re:<ponSõiJih:s:~dos o joliz 1lo 
4jr.eilo , Jo:s.; Mi11'ia llu Munra Lritu, '' ns 
jaiJOS tio Jl;!Z, Jo.'111 Maria nu llu f a• ia 
pt.reira, Manoel Ah·es •l11s Re1!1. Joio 
•a Cnnha furroira, Francisetl Soare:~ 
Ferrei ra o Joaquim Feruallllc• •lu Oli-
~ein RiDli,Jretideote c membru:s 1b 
jqou apor ora do u .• tlistricto. 

Sala daa corumiasO~s. 't !lo J•1nho de 
1888.-P'. Sá.- F. J\1. úe An l,.aúe.-
..Aril1lid41 t11 At·aujo .Vara (vencido; 
ft4aado para que rosse respon"abisodo 
*1J118n&e o juiz de direito). 

O Sr. pr••:;uloutu decl"ra • em dis· 
<U.<ào u parecer. 

Voz~~:~ D\ .uJM?nt .. : -V,. Ex. uào poUo 
• 

pOr t m discussão o parocor (apoiados 4t 
não ap .iná Js); pelu rrgimen.to, o pr;-
meiro tral!alho dasPs.<fio ll!l hojeéaclei-
\'àndam~fa llllascommissões(opoia·lul e. 
n4o apowdos). 

O 8r. Pa•eeldent.e.-A·diSflO· 
siç:io do regirocuto 6 a scgninw (lê) • 

o 11. 11.\unusowNJou:-Vê V. E~. que 
a di~posi ç:lo l!c.tu ar ti , o Jo r .. giJneuto 
é clara. 

O S11. PnESt oP.~rE: - llcrmitto o ooiJre 
depntatlo 11110 ou conclua o meu pensa-
Incuto i . 

O Sn. o \IIIIOSO ws1011:-Vois não. 
O Su. l•nt:sJO.,;su:: - Sem embargo 1.la 

di~pus•ç.io reginwntal po•· mim dlutla, 
t(uu I1Nt1 rmiua 1111u a t•leiçào tb lllesa 
sC'ja feita no dia ulil do sessão :IJIO~ a 
ín•t:.J:o~àu tia II»Omblea, tratnn•IO·SO 
do m3tcria urgeut••, como ó a n pro.eo-
taç.io tlll pareceres :<ubre verilic:t\fiO •.lo 
lh•de• c.•. julgo ,,., bnm alvitro, tanto 
111ais r1ua ntu nf1u n•jn incoveucnicnte 
ui>su, :ollCilar o l':,rcccr oiT··rccido pela 
ro~t•cc tl\':t cummissiu, sujeitan loo(J uo-
IIIC• Iiut:uncutc r olchate. 

U» Sn. o•:••uT.\ no: -1'\ão ó tlonLrioa 
co11 cu te 

O Su. 1'1\f:SIOf:Nn:: - E·tú, portaulo, 
em •li~cn:S>-:i•• n t•arcccr aprcseutallo 
pdo rclatorl!aronnnis:lâo L •I) e p~tlcre~. 
(,tpCJiutlus dú bc.m<:atla libera· ; t'·mtcs-
/açaos rlct banct.~da <Jouçcl-rad.wu). 

O 8t". O los For t.es (não . 
tomo~ o seu discurso). 

O 8•·- Dr•umond (pela o•·dc'm): 
-Sr. presidente. ~iolo divergi r comple-
t:uueott: da opiru:in •lu nobro deputado 
quo nc~IJ:t tio prc•·cLicr-mo u:'l tribuna. 

V. l~x. sabe que, pl'la propria lcttra 
do rl'gimeoto, u Jn:ttcna urgente ~ 
•hscns~fiO de p~rcccres sollre veri licaçào 
de po~cres. _. u)l Slt. I>F.POTAOO: -.\Ias isso qo.ando 
o tlo·putado tO npre~euta. 

O sn. onuliiO:'\D:-V. l!:.'t. 1enha a bon-
tlarto .:o e.•(lfr3r um pouco. 

,\ ClllltC.,t:l(fiU á v(lini~O emittida 0 
!'n~lf·uta•la 11clo honrado deputado qull 
:u:ab1111 tlo1 fala r rstá. rn~mo na disposi-
(àO do atl. i tí do rPgimeoto. 

O Sn. DIA>~ FOnn:s.-Nào apoiado. 
O Sn. nnuNOND: -Os prercdcntcs aqui 

p_<t abclecido~. Sr. pr rsillentl', desde 
18~i . vtlm t'lll opoin da delibcraç.io lo-
mada por V. Ex. · 

E, tes precedPntes determinam que, 
ainda Juc:~mo t!epoi:1 tle in.-talatla a as· 
:rembl.;a, dnlla a probaiJilidndu do oão 
h.•'fur un1oe.ro para funt·ciooar a mesma 
ordinariamt>nle, prosiga-se na apre-
sentncão dfl pareceres relat ivo~ á v e ri Oca-
çi.o de pod•·res . 

• • 
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• 1J11 S11. DEPUTADO: -Mas isso quando 
. Jâo ha numero. 

O Sa. Dau.soNn: -E e.~ ta doutrina, 
Sr. presidente, tem toda applicação ao 
caso de que se trata. ( .Ap.. lados 
~a bot1coda liberal; nao apoiodGs ela 
&meada com;et'l;odo,·a). 
N~.ú pode, porta o to, prevalecer a 

opi01ào emilt ida pelo meu illustre com-
panheiro de bancada. 

O SR. BA RROSO JUNIOR: -A doutrina 
por V. Ex. sustentada é quo está em 
oppositão aos precedentes estabelecidos . - . ~qu1 nos annos ~- ·• •• ores. 

U111 SR. o&POT.\DO: -Mas noto o nobre 
t1eputado. que o relator da com missão 

• pedio urgencia para apreseutaçãu de 
plfêceres. 

OSR. onowo~"ll : -Qoaudo os diplomas 
d o remeuidos á com missão de poderes 
nas beSSOes preparatorias, ella oào fica 
obrigada por essa ra zão a aprPscntar o 
seu trabalho nos dias destinados para 
as mesmas sessões preparatorias. 

Pode apreBental-o em qualquer dia 
de sessão ordinaria, depois de ter feito 
o estudo preciso. . 

E, sendo ass1m, cabe-lhe o direito 
iucootesta vel de requerer urgeocia ã as-
semblea para apresentacão e discussão 
de um ou dP. mais parectres (11par·tes). 

E' justamente a bypothese de que se 
trata e penso que V. Ex. andou regu-
larmente, procedendo do modo porque 
o frz (apoiados e t~do upofodos). 

O regimPoto de termina que, uma vez 
apresentado o parecer, siga-se a sua. 
leitUJ a e discussão, ficando adiado, se 
por ventura algum deputado sobre 
elle pedir a palavra. 

Portanto, Sr. presidente, V Ex. In-
terpretou perfeitamente bem o regi-
mento, que determina quo, apOs a apre-
sentação de pareceres das commissões 
de poderes, segue-se a sua leitura e 
ímmedíata discussãu. 

Entendo, pois, que V.Ex.deve manter 
a discossllo, que annunciou, do parecer 
)la pouco apresentado, até quo a casa 
dec1da a questão. (Apoiados e t~ão 
4Jpo iados). 

0 SR. DIAS FORTES: -Á mesa é in-
competente. (H a out1·os apat·tes) 

O 8117. Preeldent.e:-Apezar 
& s contestações dos nobres deputados, 
.Jno declarar que continuo a considerar 
a assemblea ínstalada desde bontem. 
(.Apartes; muito bem da maioria). 

Pelo art. 92 do nosso regimento, 
que é claro e po!itivo, nos primeiros 
n diu de sessão, depois de instalada 
a ueemblea (considerando eu nesse 
DDmero o dia de hoje), qualquer depu-
1ado pode, logo depots do expediente, 

apresentar projectos, requerimentos e 
indicações (opoia.dos da n.inot·ia) . 

Ora, se o regime.nto estabelece esta 
prererencia para taes matcrias. é eYí-
dente quo parn os pareceres das com-
missões de poderes, materia conslc.lo-
rada urgente pela sua prt~prla natu-
reza, com maioria de razão deve baver 
preferencia, de,·endo taes pareceres ser 
discutidos e votados immediatamente 
(ofoiados e t1âo apoiodrs). 

E, depois, os nobrrs drputados, se 
queriam que a di~cns!àO fosse adiada, 
tinham o recu• so de pedir a palana 
sobro o parecer logo que eu t.l anounclej 
em discussão. 

Desde que foi ~pprovado pela caso. o 
requerimento de urgeucia para apresen-
tação do r.arecer, não posso deixar de 
submette -o ã discussão e votação. 

O SR. BARROSO Jt•NIOR:-E'Iamrn-
tavel que a i • dPci~ão de V. Ex. sej:~. 
tão contraria ao rrgimcnto! (Apoiados 
e t11Jo apoiados). 

OSn. PnESIDEI\TE:- Estâ em discussão 
o ,parecer. 

O Sn. ANTONIO Tsu.tJnA:- Peco apa-
lavra . 

O Sn. PREl!IDENTE: -Fira a discussão 
adiaoa, na forma do regimento. 

O Sn. D. DA SILVA (pela 01 dl'm) re.-
quer urgencia para di~cussâo e votação 
do parecer. 

VCIZES DA MINORIA: - Não pode re• 
querer urgeocia ; é contra o regimento. 

O l!lh·- o. da Silva (ollo temos 
seu d1scurso). 

n O 8r. Dorroeo Junlor :-
Sinto, Sr. presidente, pela primeira vez 
em que tenho de me dirigir á mesa que 
é presidida por V. Exc., ter de oppor, 
por parte da bancada conservadora, nm 
protesto contr;. todo esse alropella-
mento. 

Sinto, Sr. presidente, tf:r de declara.r 
alto e bom som que a prim~lra deci-
são, quo a bancada conservadora teve 
de ouvir da mesa, foi illegal e contra-
ria ao r••gimento da casa. (N ao apoia-
dos). 

E, Sr. presidente, são tantos os atro-
pellamentos. que obrigam-me, por parte 
da bancada conservadora, a usar da pa-
la n a para perguntar á V. Ex c. o 

· que O que ostã em discussão 1 
V. Exc., Sr. presidente, ouvio da 

bancada conservadora reclnm~çõcs, atlll'-
maudo-se que o requerimento do no-
bre deputado pelo IS . • districto oã.o 
ba via passado, porque para isso era 
oecessaria a sua approvaçào por dona 
ter~ (M41apoitldos dabanc4àa liM-ai). 

Ob I ti8Dhorell pois os nobres depo-
ladOI con:es&am .que houvesse recla· 

• 
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. Jlt qoe. ela,~ eleiçtes quo forão apn-

nda$ e li L~ •1ue o oito forão. tomento 3, 
-.de S. 1\ "lnt, S. João tio Glori:1 o S. 
.,.a~ti3o ' elo Curral, devem ser coil-
si(lenllas nu lia!~, ~a: vi elo arligo tiS § 
ti da lo• ele !) do Jaooim tle ! 881. por 
~Jlf'l':<e ntarom rus Sf'gc.iotes irregu lari-
-'-•11'1': 

(li) n.' d11 S Roque, não tendo com-
p;~rl'cido n 2. • auppl~nte do jutz do ,,ar.. 
•mbro n:llO d:1 mesa, fut ronvoc:ulo 
Plr& >Uh•tillt il~ o 4. • juiz tia paz, em 
l'fll ue o sorum O$ outros snp;•lout.,~ou. 
11~ flll ta destes, oloirores (artigt) oi I. § 
7 ,• n f );·' 

(h) na de S &lltastiioelo Cutr.ll con-
~lutG-!10 a me~~a com 4 juizes do paz o 
t ti'U Jll tiOIItP; 

(c) na tlll S J.,;io tio Glori:1 fn 
~utllo•m parto eli\ me:<a o 4.• jniz elo p;u. 
~UI haverCID faltaclo O:t a priiU~im•, 8 
ao t .• !lnppl .. uto, •1110 f:.llon, !lul.lstitu io 
tiiP el Pito r, I'Otn lta vrrom sitio ~on v oca tios 
Glf, matros su flpleutP~; 

. I V tlfll', elul4Contaclo o rcsnltaelo das 3 
J'Qf~tidu& c lciçOo~. aintlá a~~im , o cantli-
~~ tlitthunatlu, Sr. couPg•• Ulysses, 
I ça 110mcnto com :183. cmquanto •1110 o 
andirlato Sr. Antero Flon:ncio 1\udri-
J\I!!l fic.1 com 4t~ ''ttiO~. 

PurLantu, ~:on~ic.lerantlo •1ue a m~ iori:~ 
do Sr Ao toro :-nllsisto-ou se apurem 
tocbs a:s cl eiçó.:~ c.lu tli:~trido ou su e:x-«.-.ao a:l 3 uni.::cs •Jno a comrui~flo 
CIQD~illoea nullõ\5-;o cou:;ide anllu aiucb 
q,e a junta apue;~·lora do 14 • districltt 
~somente e:thrllitoa c.l~ sua cumpc-
tenoia, annullatu.lo elci(Õt':t, como :>o 
fq_od011 parn fazei·O t•ID IIIOIÍ V oiS fnteis, 
all!mde f11ISO:t; a commi,;sàu i .• du pudu-
1'411 Ô tlttll.li'Cl:Or tiUe; 

t •. l'«'j:io a 11uradas todas as e lei cOes 
.00t4."dtS!c ÍClu, c:"Oflt•l SOIIIUII tU:tstiOS. 
Jlo•t Dt', ::;. Juflo tiO mona o Curral; 
~. ~cja rcwuhech.IO membro ela as· 

amhlca ln:;bl.tli va provincial pol:1 U .-
eli!\lr ictu o Sr. Antero Flurtnttt) Jto-
d iis:ue•:t; .a·. scj:io re:<ponSioiJilt:;;t t.los o j ttiz tle 
d~ilo, JosúMària tlc Munra Lrilc, o us 
i•iJOS c.lo rh1Z, Jo:en M:~riillltl t.lu Jo':v iil 
ptlceira. Manoel Ah·es elus Rt:is. Joio 
• • Cunha Furroira, Francisco Soa ro:~ 
Ferr •tra o Joaquim .Fernanc.lc.< ele 01i-
"'ira Rios, prraidouto e memi.Jrc,s c.l :1 
J~tnta apuradora do t4. • districlo. 

Sair~ daa commissOPs, ~ de Jt~nho elo 
t&a&.-11'. Sd..-F. M. !JeAn '''ade.-
#Wide~ tltJ A•·a~io .V ata ( veocitlo; 
~do para que fOIISO responsabi:satlo 
-aaaenkl o joiz de direito). 

O Sr. pr••:SttiOol.u tlolC t .. ra • rm tlis-
~Qil u 11arocer. 

Vozau D\ lll~on ... :-'l. Ex. não podtl 
• 

pOr 1m discussão o parOGOr (apoiado$ .._ 
ndo av .ind Js); pelo ngimento, o pri-
meiro tra1Ja11to daSPssão 4o hoje ó aclei· 
çànda nn'l'a o clascommissões(apoia los IJ • 
n4o apowdos). 

O 8r. Pa•et~ldeut.e.-A·disr>o · 
siç;\o elo regimento é a scgniul<1 (lê). 

o Sll . R.\IIIIUSO JUI\1011:- Vó v .. E:t. ljlle 
a di~t•oslçào Llo,to arti , o Jo r~gimento 
6 clara. 

O Sn. Pllt:SIDF.:"Tt:::- P<!rmiLto o nobre 
clcpnt:u.lo quo cu conclua o mou p~usa
mcnlo i 

O S11. o \llno~o JUSIOII:-I'ois ·não. 
O S••- t'llt-:stoF::\1 t::: - Sem embargo da 

di>llUStç.io rrgimt•ntal por 1uim cituLia, 
t(nu tfNureniua cptu a t·leiç:lo 1la mesa 
seja rei ta no ti ia nt i I do s.:~s.'io :lltO.i a 
in.t:cl ~ tào t.la ;o ,..ewblea, lro.tamlo-se 
llo ntJICt'ia urgent••, como 6 a :•rro,en-
taçteo dll parec:erc,; :<obt o veriOcaçiio ele 
pt•dee o.•. jul~o el•: bom alvitro, tanto 
111:11~ 'l"au tu utw wjo incovencueonte 
tti~!lu , acei tar o parecer oiT··rcciclu \tela 
ro~ pcctiV:l cummi:;.•:"l", snjeitawlu-u eu- ·· 
IIIO•IÍ;e LiiiiiCII IO a tleltat.O. 

Ull Sn. mwuT.\110: - f\ào é doutrina 
ro•• ente 

0 l:i11. l'llf:SIOf: STE: - f..J;'t, 1101 tantO, 
Cl ll cli~CII S>:iu 11 J•areccr ;tprcscntado 
pl'lo rul;c tortla rontmissão i . • de P'tlcre~. 
(tt poiudus dt.L bt.Lnvada libe1·a· ; c .utrs· 
/aç4cs tia banC<IM c:ouSCI'IIUUui'Ct). 

O 8r. DinB Fort.es (não . 
lumo~ o seu t.liscurso). 

O 8•·· Druo•ond (pela o•·clcm): 
- Sr. presidente. ~in to di,•crgir COtllple-
t:uneoL>~ c.la opiutào do nobru deputado 
quo ac·llta do prercc.lcr-mo na tribuna. 

V. Ex. sabe que, prl:l pr011ria lullra 
llo rrgimcnt!), t: matcrta urgnnto ~ 
tlescns.~o de pnt'eccr~ sohrc \'erillcaçào 
lle pO~Cfl'tt. ,• 

Ult Sn. uF.POTAilO: -~las isso quando 
o el•putado ~o apre.•enla. 

0 SR.DRUAI0:\'1>:-V. Ex. tenha a boD· 
ti:HtO t!o C>prrar um [lOUCO. 

A cnnte:-taci•o à vpini;io emiuida o 
~~~~LPnlatla pelo honrado dcpnl:tdo qu11 
~cabtutll•t falar I'Siá mc~rr.o oa disposi-
~ào do a ri. 21S do rPgimeoto. 

O Sn. 01,\:< FOnn:s.-Não apoiado. 
O :)n. nuu&~oxo : -Os preredentc~ aqui 

ll~lubclecldus. Sr. pr rsillentl', desde 
i 8,\'l, vonl l'm opoio da dolibcraçito lo· 
mutla vor v. Ex. 

E>Les precedPutes dllterminam que, 
ainda mr:~mo t.lepoi:1 t.le in~Lahu.la a as-
semblcOl, tlacla a prooolJilill3tlo do o~ 
h.1vor numero par:iruorciona~ a meslll& 
ortlin3riamtnte, prosiga-se na apre-
sentação do pareceres relativo~ á veriftca-
çlo de pode•res • 

• • 
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ANNAEI!!I us 
, lJM S11. DEPUTA DO:-Mas iSSO quando 
. Jiio ha nnmero. 

O Sa. Dou~tOND:-E esta dou trina, 
Sr. presidente, tem toda appllcação ao 
caso de que se trata. ( Ap.,iados 
da bat1cada libe1·al ; nao apoiaclt s ela 
bat~cada cot~se~·t:odora). 

Nà,• pode, portanto, prenlccer a 
opinião emillida pelo meu illustre com-
panheiro de bancada. 

0 Sn. BAR ROSO JUNIOR: -A doutrina 
por V. r:x. sustentada é que está em 
opposição aos precedeu tes estabelecidos 
• .qui nos a unos ~-·" •ores. 

UM Sn. DEPUT.\oO: -Mas noto o nobre 
deputado que o relator da commissào 
pedio urge.ncia para apresentação do 
pareceres. 

O Sn. DRUMOND: -Quando os diplomas 
aão remettidos á com missão de poderes 
nas :.essôrs preparatorias, ella não fica 
obrigada por essa razão a apresentar o 
seu trabalho nos dias destinados para 
as mesmas srssOcs preparatoria~. 

Pode apreseo1al-o em qualquer dia 
de sessão ordinaria, depois de ter rei to 
o estudo preciso. 

E, sendo ass1m, cabe-lhe o direito 
in contesta Yel de requerer urgencia à as-
umblea para apresentação e discussão 
de um ou de mais parecrres (n,:at·/es). 

E' justamente a hypothese de quo se 
trata e penso que V. E:t. a.ndou regu-
lai mente, procedendo do modo porque 
O re:t (apoiados e tidO upofodos). 

O regimento determina que, uma vez 
apresentado o parecer, siga-se a sua 
leitura e discus5ão, ficando adiado, se 
por ventura algum depu!ado sobre 
elle pedir a pala na. 

Portanto, Sr. presidente, V Ex. in-
terpretou pcrreiramento bem o regi-
mento, que determina que, após a apre-
sentação de pareceres das commissoos 
de poderes, segue-se a soa lei tura e 
ímmediata discussão. 

Entendo, pois, que V.Ex.deve manter 
a discussão, que annuncioo, do parecer 
.ha pouco apresentado, até q no a casa 
a ecida a questão. (Apot'ados e 11ao 
Dpoiados). 

0 SO. BIAS FORTES: -A mesa 6 in-
competente. (H a out1·os apa1·tes) 

O 8r. 1?1-e~tldent.e : -Apezar 
& a contestaçOes dos nobres deputados, 
de.o declarar que continuo a considerar 
a assemblea instalada desde hootem. 
(.Apartes; muito bem da maioria). 

.Pelo art. 92 do nosso regimento, 
que 6 claro e positivo, nos primeiros n dias de sessão, depuis d.e instalada 
a aaaemb.lea (considerando en nesse 
Damero o dia de boje), qualquer dopo-
lado pode, logn depois do e~pedieote, 

apresentar projectos, requerimentos e 
indicações (apoiados da mit~oria) • 

Ora, se o regimento llstnbelece esta 
prerereucia para tacs matcrias. é evi-
dente quo para os pareceres das com-
missões de poderes, materia conside-
rada urgente pela sua pr11pria natu-
reza, com maior;a de razào deve baYer 
prererencia, devendo taes pareceres ser 
discutidos o votados immediata.mente 
(oJ:oiados e 11éio apoiado.;). 

E, õepois, os nobrrs drpo tados, se 
queriam que a discus~ào rosse adiada, 
tinham o recu•so de pedir a palavra 
sobre o parecer logo qoe ru o annonciej 
em discussão. 

Desde que roi t- pprovado pela caso o 
requerimento de urgeocia para apresen-
tação do r.arecer, não posso de•xar de 
submette -o á discussão o votação. 

O SR. DAnRoso Jt1NJOII: -E· lamrn-
taYel que a 1• deci~ào de V. Ex. stja 
tão rontraria ao regimento ! (A poiados 
e nâu apoiados). 

OSn. PnESJOEl\TE:-Eslá em discussão 
o ,parecer. 

O Sn. ANTONIO TBIXEIRA:-Peço apa-
la vra. 

O Sll. PRESIDENTE: -Fira a discussão 
adiada, na forma do regimento. 

O SR. D. DA StL\'A (pela 01drm) re-
quer orgcncia para discusl~O e votação 
do parecer. 

VOZES DA MINORIA: -Não pode re-
querer urgencia ; é contra o regimento. 

O 8r. D- da 8il"u (não temos 
seu d1scorso). 

n O 8r. Dorrol!o ..Junior:-
Sinto, Sr. pres•dente, ~e.Ja. primeira vez 
em que tenbo de me dlflglr á mesa que 
é presidida por V. Ex c.. ter de oppor, 
por parto da bancada conservadora, 11m 
protesto contra todo esse atropella-
mento. 

Sinto, Sr. presidente, ter de declarar 
alto e bom som que a primeira deci-
são, que a bancada conservadora teve 
de ouvir da mesa, roi illegal e contra-
ria ao rc·gimento da casa. (N ao apoia-
dos). 

E, Sr. presidenle, são tantos os atro-
pellamentos, que obrigam-me, por parte 
da bancada conservadora, a usar da pa-
la n a para perguntar à V. Exc. o 

• qne ó que está em discussão f 
V. Ex c., Sr. presidente, ouvi o da 

bancada conservadora reclnmilçOes, affir-
mando·se que o requerimento do no-
bre deputado pelo IS. • districto não 
havia passado, porque para isso 'Ira 
oecessaria a sua approvação por doas 
terços (ft4oapoilldos daboncaàa lWet-al). 

Oh I 11811bores I pois os nobres depu-
tados contestam que houvesse recla-

• 



ma~ o •!pOr parte da bancada OODS8T'tll.~ 
dora, ~odo eue {aclo ,acabou de 
~sa.agora mesmo, oqaando eo estou 
dirmando uma.werdllde, que nllo podo 
rwlll&llt8 ser postaJem !duvida f 

1 'Gell\01 Sr. preeideme; h ou v o rociama~ 
Qi)es tPOf J)llrte das ban~a oonservadoFa 
-e• V. i Et c., rsem1dar ouvidos aos DO liSOS 
'f'telamos,saem se prouanciar a respeito, 
ni.diaeodo qoo està em discuwo uma 
materia por nós ignorada. 

E' .necesllJrio, Sr. presidente, qoo V. 
Jii~t. , oomo interpr.ete .do regimenlo, se 
proaaqcie a respei&o, estabeletendo om 
~u.lO oom oofereocia a essa qoes~ 
t.ão. 

,V .. :E~ .• ta&Si.mteomo os nobres depu~ 
tMCI8, comp(eb&ode o alcance, a .no-
Oe89idadeJque ba de preoedeo&e a respei&o 
desta questio. 

V •. Etc.-&a.be q•o, alem do regimento, 
IIJI8 A .a! lei !pela qui roodelamos as o os. 
eaa~raçõea, g~• iamo-nos moitas ve-
EOS pelos precedentes e.é para esra ponto 
t.r4uoifllílmente ,qeo eu chamo a at~ 
ten~o da illustre maioria. (Apartes). 

. Pel!doem..me1os -nobres deputados ; eo 
não estou me referindo :l. urgeocia ; eu 
- re11co. Sc.tpFaSidente, ao rnclo de 
oào ter sido on vida a roolamaQàO da 
~catla conservador&, sasteotar.do que 
er;a oeeessaria a approv~o p.Jr doas 
terço~ . 

.V. Et c., r~, dev.eria ter-se pro. 
nuqciado,a respeito para nós sabermos _a 
alli~Qde qlll). bnemos·de ,'\SSumir lde:'fu-
tnro em casos identicos. 

_ N4o,\e.a~·v . E1c . .se pr~nunciado a 
(.eappitq, eomprebeode que a bancada 
COPG~rvadora não podia ficar silenciosa. 

Nós nada mais queremos senão o enm-
prlmQoto do. regimeolo da casa. (Apoia~ 
do~ ; m.-.ilo bem áa minoria). 

Posto a votos o ieqoerimento de nr-
geocla .do Sr. B. da Síl•a, é approvado. 

~tr.a ea discussão o parecer. 
. ,o 8~. *-'r-ea ldeot;e: -O .obre 

d~pul~o que acaba de seo1ar-sa rol por 
djlmais ioj~Uto nas ceosuras que dirl~ 
gio à 'mesa. 

os •. s.u mco 8~81\050 JUNIOR: - Eo 
olo- .6~ censura; .pedi e oonlinuo a pe-
dir o eu!D{>fimento da lei. 

O S•s. P.BESJD&NTE: - O nobre dopo~ 
tado 1 lou. I)MLil:olarmenle com um dos 
~O{ISO.S oollogas. mas não se dirigio po-
süt1'.3Jll811111 a mesa. 

SI S. Eio. o tivesse fei to, exigindo 
que a WO$a se pronunciasse, acredite 
que ella se manifestaria, sem o menor 
88GM1PIIIo. 

QllofJllO á S. Exc. oio saber o quo 
~là .em-d.i$cu:llio, ta.mbem não tem ra~ 
~. potq1lallt.o o- ÇJarecer roi lido, 

1 adiado por haver pedido ·a ·'Pafnrr•• 
Sr. deputado o em seguida.posto ao-
nmenta om discas!ão peta orgeoei& 
reqnerida_1por um outro Sr. dopatado. 

Dou. a palavra ao 'Sr. p3dre "Í'eileira. 
mas devo uma -explicação á casa: 'decla-
rei encorrada a •díscu.ssão, porque, . rlio 
toado o ·nolJro·depotado pedido do· novo 
a palavra depois da 'questão do ordem 
que levantou~so, entendi que tinha de-
sistido da mesma: uma vez, porem. 
que isso não se deu, tem a palnn. o 
n!Jbre deputado. ( Jl uikl bem da r~~i
noria), 

O Sr. A.rttonlo Teixeira 
( niío tr.mos o seo· discurso ). 

Oo8r. Jnr tnna nho:- Sr. pn!-
sidonte, dopl rn tlo fundo d'tllma t!HI& 
esta matinada L 

VozES DA .. Aaonu.: - Matioada boane 
o os dias anteriores. (Apoiados e 1rcfo 
apoiados). 

O S11. l>no ro&NT&: - Allenção! 
O Sn. r . Puxaro: - Matinada é o 

que se está rJ'azendo agora. (Apoiados e 
n!IO ,,poiados) • 

O Sn. Junum:.NtiA ... sem que 110 me-
nos haja um ruodamento quo interesse 
a província do Minas l 

Não são os grilos, não é o desespero. 
não é a al'rogancia da linguagem .qms 
aproveita aos nossos interesses. (Apoia-
dos; muilo bem da minoricJ). 

Enlrctanto, ooço sempre uma lingua-
gem viruloata, iosultuosa, ·qne não e propria 'deste augusto recinto I 

Vor.t:s oA MAIOnaA:- Como matinada 
e outros termos. (.1poi,dos). 
O Sn Junu~aENHA:- Eu quizora, Srs • 

,·er e ou vir aqui a linguagem de bomeus 
dislinctos ~de lellras, q~e antes de~ 
ser prerenvel a esta hngoagom maiS 
propria das praças publicas e aos in~ 
soltos e Injurias arremessadM impune-
mente e quo vão pouco a pouco odal-
teran11o e nmesquinhando as nossas 
lostítulÇ()os. (la poiad~s da minOI'Íll) • 

Não são os espeotadores que invadelll. 
o nosso recinto o perturbam a ordem de 
no:>SOs trabalhos; nós vemos, por exem-
plo. neste momento, a classe dos estu-
dantes, que nos circamda, ponar-so co01 
o devido acatamento e respeito; a ma-
tinada parte deste recanto mesmo.. 
(Ap1iad~s e n40 apoiados). 

VOZES DA MAIORIA:- De lá. 
O Sn. JonuMBNIJA: - Meus Srs., 011 

tenho ou v ido os mais pungentes ioslll-
tos; tenho soiTrido as mais dolorosas 
injustiças e, entre\anto, faço que do 
ouço, porque 11em ao menos conheço 
os nomes dos meus iW13Itaotes. 

O Sn. OaoMONo: - O que O'llá eur. 
di.scossão é o parooer. (Apoiado1). 
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O ·Sn. 'JoRt!liEMnA: - ·Bem·sei; mas 
••ra ,prel:iso fazer-estas obsenaçOos. 

1Entret1lnto,· em-attelfçio ao nosso il· 
lostre presldeot.n à boa ordem de oos-
'«lf trabalhos. entrnrei na matllria em 
'ctiscum o. 

I Eu·· n mpre tenho tido, Srs. . nesta 
generosa r:.uvincia, nm nome muito 
contrario a tuiobas ideas; en sou, por 
naturoia de temperamento, o mais 

"btan'do· e docil; mas, no meio de tantas 
aggre~Oes injustas, o que fazer l I 
~Ttn to ma:is -qnando mesmo,como con-

~~&nador, eu assisto ao espbacelamento 
·<to meu partido, qne está, por assim 
dizer, nas suu agonias 1(',-tpoiados da 
trnHoritt ). 

E tudo isto 'Pela injustiça dos cheres 
·~osanadores; e tudo isto porque se 
sub:nettem a estas matina:das ! 

'Pareeo que ba modo, lta pusitlanimi-
dade. 

Eu deixo, Sr. presidente, o caminho 
em que ia e o deixo principalmente 
-pelo respeito que devo à V. Exc., um 
'Cios mais tlistinctos amigos quo tenho 
nesta capital. 

Sr. presidente, eu nunca pensei que 
na sessão de hoje se discutisse o pare-
cer da e!eiyão doU . • districto(aparles) , 
e-muito principalmente porque, tendo 
sido apresentado o parecer sobro a elei-
ção de um amigo, o Sr. Gentil, o tendo 
ficl dO 3Ste adiado, me parecia qne, an-
tes de tudo, dever-se-h ia trntar da elei-
ção da mesa, depois, por dever de 
lealdade, dever-so-hia proceder do 

·mesmo modo com relação ao candidato 
pe\o t e\ . • distrieto. 

Mas, Sr. presidente, inrelizmento, as-
sim não acontece; iofelir.mente, eu vejo 
llesaprarecida a cohorencia da bnneada 
libera . ('dpoiados e flão apoiados). 

Sim, meus senhores, a oão querer 
lançar-se mão de al~uma tramoia, era 
esse o unico proeedunento a soguar-se. 

VfJjo, porem, o mundo mudado, vej'> 
as cousas fora dos eixos norm:~es, vejo 
as pbrases parlamentares adulteradas 
e-eu· não camprebendo o quo significa 
tudo isso I 

Pode muito bem ser que os nobres 
deputados, representantes da bancada 
liberal, tenbão um bom plano que 
limito lbes aproveite; di r-se-bia que ss. 
EExcs. recorrem a uma especie de 
mystiftcaçllo; mas isso, digamos com 
toda a franqueza, não se coaduna com 
05 credl tos da illustrP bã.ncada líberal. 
· ·DiNie-bia que·SS. EExcs. procnrão 
tudo ·ruer, fecbânilb os olhos á lei, 
feclrandO o5 ólbos aos precedeu tes o às 
prax.es, ' DO intuito só 8 só de favorecer 
os seus caadlda tos. 

('rroctlcH~muil6Sef"eJ)et idosaparlél) . 
o.vnubres depuúdos perdem o soa 
~po com essa matinada; eu não me 
deixo atLorrar pelo bocorio. 

E V. Ex c., Sr. presldehte, tem força 
bastante p:~.a·a me contoa· a palavra ·e 
p8ÇO-'Ihe até por favor quo, usando do 
seu prestigio, inOua no animo dos amt-
&OS para que elles me deixem conti-
nuar. 

V. Exc. vO, Sr. presidente; mal eu 
ar\lculo uma pâlavrn, desprende-se 
'daquella bancada um chaveiro de apu• 
tes. 

Eu peço aos nobres deputado!! que 
não continuem por essa forma; ea. 
rog!> à bancada liberal que ao menos 
tratem com mais considernçà? o Sr. 
presidente da assemblea, pois que me 
pareee que·elle ólligno de mais atten-
ção. 

•Ao·menos, os conservadores não pro-
cedem do mesmo modo. 

(Oo nleslaçQes da bane" :ta liberal). 
Os nohres deputados devi~ o. em coo-

•ideração ao Sr. Dr. Campello, ao me-
nos, consentir-me ralar. 

SS. Excs. ja devem ter a plena eu-
ecz.a tle aue me não auerrorisào com 
apartes. 

Te:lho calm1 e tranquillidado bas• 
tautes para oxpoodor com toda a fraa.-
qaeza a minha convicção, p1ra exter-
nar o me~o pensamento, ;~inda mesmo 
que incorra no desagrado da bancada 
opposta. 

E•l appello para o lllastre deputado 
que é leader da bancada liberal, que 6 
chefe de seus amigos (APA1m:s). 

Si os nobres deputados não o querem 
como choro, uós o consideramos como 
tal. 

Se não o acbam cajlaz desta distiac-
ção. liquidem isso. 

Eu ja OU\'I dizer que havia o qae 
quer que seja lá; não sei si é 'YOrdade. 

UM Sn. ot:J•uuoo:- V. Exc. eslá dís-
cu lindo assim o parecer t 

O SR. Pnt:SID&:.-re : - Peço ao nobl'8 
deputado que se restrinja ã materia do 
debate. 

Não à possível quo continue a divagar 
pelo modo por que ·está fazendo. 

O S11.. J Ul\o.IIENnA:- Sr. pre.~idonte. 
V. Ex c. bem \'C que não mo deixão; V-
Exc. bem \'U quo ou sou ioterroaopido 
a eada passo por um chuveiro de apar-
tes; V. Exc. bom vê quo os nobres de-
putados não me querem conceder a li-
berdade da tribu.na 

Moas soobores;eu 'I'Onbo votar a fnor 
do Sr. Antero e, sendo assim, poço qua 
ma deixem !;.lar. • 

Agora, si ·6 P"Opbsfto doliber.ido 8 mi 
• 



~oolade ao bumilllt orador que occupa 
a u&e.oçlo da casa, eu não posso tolerar 
fte modo alium que me su!Toquem as-
sim. 

O Sr. Antero ostà salvo, porque, com 
a votos da bancada liberal , com os 
TOlos do alguns conservadores o ainda 
com os votos dos dous republicanos que 
Jl8 passarão para lá, S. Ex.c. ba de ter 
arandO maioria. (P I'Oiesl! S da bancada 
rqlublicana). 

O SR. CosTA SRNA: -Peço a palavra. 
UM SR. DEPUTADO:- 0 nobre depu-

tadO está irrogando uma censura, alias 
.injusta e sem fundamento. 

Qu;llquer dos republicanos que têm 
assento nesta casa tem procedido com 
toda a iodependencia. (A poíactos ge-
l'at-9. 

O SR. Juauii&NHA : - Eu não digo que 
S.S. Ex.cs. não sejào independentes; fi-
.quqm certos os nobres tleputados do que 
Dlo rue fazem intrigas; isso não; tenhão 
paciencia. Eu considero e acato muito 
.qualquer dos honrad o!~ deputadc.s que 
Jazem parto da bancada republicana; 
-4.1uando disse que o candidato podia 
contar com osvotosdosdeputados repu-
lllicanos,que se acbão do lado de lá, eu 
não quiz de modo algum dirigir á S.S . 
.Excs. uma insinuação meno!' digna e 
muito menos írrogar uma injuria. 
Comprehende-~e que o lado do salão 

onde a chão-se sentados os nobres deputa-
Jados é ju~tamente o lado liberal, e foi 
por isso ')De eu articulei a pbra se que 
tanto calor acaba de levantar. 

Eu não poderia pronunciar-me de 
modo contrario, nem com o in to ilo de 
oJI'eoder a qualquer dos honrados de-
putados, tanto mais quanto eu esporo o 
confio que S.S. Excs. hão de ser o llel 
(Jue ba de decidir da.q nossas delibera-
ções no meio de tc.das estas paixoes 
partidarias. 

Deixemo-nos,conseguintemeote,de in· 
Crigas e de cinmes; si os nobres deputa-
doa da bancada liberal estão com d o-
mes. não tenho disso culpa. 

O S11 PR&SIDENT&: -Eu peco ao no-
bre deputado de novo que se restrinja 
ao objecto da discussão. 

O S11. JUilUIIE'NIIA:- Sr. presidente, 
&ratando-se da elAição do 14. • districto. 
c1eaejaria que o parecer relativo a t~ssa 
~eição ficasse adiado ... 

UM Ss. DEPOTADO:-Não ba motivo 
para isso. 

O Ss. Juaon xuA : - Não me inter-
rompa, pelo amor de Deus. V. Exc. es-
pere pela explicação. Eu não soa um 
1J~!C@~r -Mane,que diz ascoisase não 
.. exPlica. 
Hon~ bfir. Ulf!l!65 roi á nossa casa 

e perguntou-nos se haveria duvida •. em 
retirar·~~& por 24 horas. Respondi-l.be, 
Sr. presidente, quo ignorava os prece-

.dentes da mesil e o seu modo de proce· 
der. Não sabia m.esmo O! iotu.ilos com 
que estava a mesa para comnosco ; não 
sabia quaes as suas disposiçOes, que 
agora Vtljo não são boas. Mas disse-lhe 
que elle se poderia entender com o ..:beCe 
da maioria, afim de saher qual a sorte 
que lhe estava reRervada e que de-
pois poderia ir á Maa lanoa .• • 

Um Sr. Deputado :- Para se conres-
sar. 

O Sr. Juromenha.- Para ter ao me-
nos boa morte (H íla,·idade). 

Ha poucos dias, a nobre mMorinau~ 
trou-se nesta casa tão cheia de genero-
sidade com relação ao ,Parecer refativo a 
um candidato que pedao o adiamento do 
mesmo parecer, allegando acbar-se 
doente . .. 

Um Sr. Deputado : - Candidato que 
á conservador. 

O Sr. Ju[umenba:- Seja ou não 
r.onRervador, isso pouco importa para a 
queslão. 

Ora, a assemblea procedeo aluda boo-
tem desse modo e parece justo e equi-
tativo que boj,., dadas as mesmas cir-
cum.tancias, tivesse a mesma norma 
de cond ucta. 

Um Sr. Deputado :-V. Exc. eslá 
falando contra o ve.ncido. 

O Sr. Jurumenba: - Eu oão sei quan-
tos presidentes te.m esta casa. 

Si o nobre deputado que acaba de in-
terromper-me com os seus apartes ·não 
dirige os trabalhos desta casa, eu não 
admitio que S. Exc. queira estabelecer 
a norma de meo modo de proceder. 

Eu não estou falando contra o ven-
c.ido; estou tlando a razão, o motivo 
pelo qual entendi que devia ser adiado 
o parecer. 

Sr. presidente, eu não quero mais ro-
deios; vou em linha recta entrar na dis-
cussão do parecer. (Risadas). 

Peço a V. Ex c. que remetia-me as a c-
las de Candeas, S. loão do Gloria, Porto 
Real, Apparucida, S. Roque, Agua•pé e 
Bambuhy. (São entregues a (I r-rador as 
aclas ~idas). r 

Meos ·srs., é uma triste posição na 
vida humana collocar-se um juii entre 
dons amigos íntimos que se debatem 
por um mesmo diréito I 

Amigo desde muitos annos, deseJe a 
infancia, quer do Sr. conego Ulysses. 
quer do ir. Antei"', si tomo preseu~ 
mente ao serio entrar nesta di.seuasão, t 
só e simplesmente por ter contribuido 
para a Yaagem do Sr. Ulysses para rbra 
da capital e, ao mesmo tempo, para ex-

• (1 
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11licar o men voto, para quo não so diga 
qne livo de votar em ravor do um 
c:aodida to li hera!, quando era do toda a 
~nveoi encia <tdoptar-so alvitro contra-
rio. 

Muito ligeiramente tive de examinar 
as netas c autheotit:as do 14. • districto 
e conressCI q11e em m10ba v1da política 
DU!!Ca ir_naeioei quo podcssc haver tanta 
arbatrnnedade. tanta nul!ida.Jo, tanta 
ir rego ~ri dado numa eleição ! 

S1 não roo;se atteoder â con 1•enioncia 
do terminar-se com esta disrussão c si 
oâo e,;tivcsso ua impossibilitlatle de pro-
ceder a um exame minucioso, ou peoli-
ria aio(Ja algum tempo para estudar al-
ga~as acta~,alern .de~t:Js que podi o que 
lige•ramonto examaoe1. 

O Sr F. Viaona :-~las V. Exc. ja 
tem seu juizo formado; disse que vota 
pelo candidato liberal. 

O S:. Jurumeuha:-0 meu juizo a 
re~pcito d~sta deiçào, si ja não t1ve·~em 
sido 1 econhech.los os outros candidatos, 
ora p~ra que fossem annullados qnasi 
IIII C 0111 sua totalidade os dlfTé•entes 
collogios, procedendo-se a novas elei-
ções. 

O Sr. A. M~ia :-Nào ha razão. 
O Sr. Jurumenha:-l~si V. E~c. qui-

zer. para ver que ha razão. eu po~so 
fazer u1n exame mioucio o de toda:; as 
acto~.s o euLfto ouostraroi que a cducac;ão 
política do 14 .• distric to està muito 
a tratada. 

O Sr A. Maia:-Jsso ti com os con-
servadores. 

O Sr. Jurumenha:-Não ó com os 
conservadore.-1; no 14.• districto, como 
em qualquer outro da província. e~ is
~m moços inteltigentes e illustrados, 
moços trabalhadores; entretanto, com-
prehcnde-se que. sendo um districto 
collocado ne;ses sertões, algumas das 
freguezias não têm pessoal Íl)OII>'O para 
occupar os cargos publicos. 

Sr. presidente, a primeira acla das 
qne me rorão remellidas por V. Ex1·. é 
u ma autheotica da rreguezia tlc , . João 
do Gloria. Suppooho que esta eleacão é 
impugoa~a. p~~a no.bre commisoão. 

O St. F. Sã.-E. 
O Sr. Jurumenha: - As irregulari-

dades que $C dcrão nesta eleiç:io são 
TisiYeis o palp<sveis. (Apoiados da maio-
ria). 

Não sei os fundamentos em quo ba-
'80011-se a nobre cornmissão. 

O Sr. F. Sá:-Vicios de orgaoisação 
4Ja mesa. 

O Sr. Joramenba:-Não somente vi-
eios de organ isação da mesa ; é pre.~iso I 
~e dagão-se neste recinto os vi cios prin-
CJpaes de nnllidade, para que isto, ao 

longe. sina ao menos de lição e os 
P.J:carregados das foncçõus eleitoraes 
busquem con·igir os erros e tramoias, 
que infelizmente vão commettendo. 

A eleição de S. João do Gloria, alom 
dos ~iciu~ apontados _Pela on~ra com-
mJssao, a1nda tom maas o sP.guJOto: que 
a mesa reu nío se às !I horas da manhã, 
hora determinada pela ki eleitoral e 
em que devo ter principio a propria \'0-
t?ção: da :~uthentica consta que, orga-
ui~ada a mesa às !I horas, esta ainda 
1 ~ .. 11111 t~rmo de encerramento c 'on-
Yo~ou a mesma mesa. para rcu nir-se ás 
1 O horas cln dia. 

Ja so võ que pão houve etullilJU illatle 
de trabalho~. alem de principiar n vo-
tação das 10 horas para as 11. 

O Sr. F. Viaona:-São nullídndes iu-
saoaveis. 

U Sr. Jnrum~nha :-Aiem di$SO,O pre-
sidente da mt'sa, e ja se tinha feito o 
mesmo pM cditaes,declaron que a elc1çào 
era cxclusínmente para dons depu-
tados provioci~es. 

Todos sabem a precipitação rom que 
se fpz n ultima reforma da oleiç~ ct para 
deputados pro,·inciaes. esse presente de 
grrgos qn t' nos enviou o Sr. Candií.lo de 
Oliveira (opoilldos e •. a .. opoiodos),au-
gmentando a deputação de Minas: com 
~O deputados ja" assemblea estava bem 
sen·ida, ainda era demais. (Nau apoM-
dos; ap,:t·lc~). 

Nestas condições, adiadas as cloiçues 
umas sobre as ootrns, ainda nssim,acrc-
dito que em muitos pontos da província 
o modo. o mecanismo do novo systema 
eleitoral para deputados provincíaes não 
chegou a tempo de ser comprehendido 
e estudado. 

O Sr. F. Vianna:-Houvc tempo bas-
tante. 

O Sr Jurumcoha : -Tanto não houve 
que cu acabo de demonstrar que em 
S. J. do Gloria o presidente da mesa 
declarou que a eleição era apenas para 
dous deputados. 

Ja õe I'Ó QUO não seria por mâ rtl, 
porque nesta eleição houve ate concba,·o 
de um Jlartil.lo com outro. 

O que socc:edeu em S. João do Gloria 
é o quo vae soccedenoo em toda parte ; 
parece que os partidos mouarcbicos ten-
dem a dosapparecer! 

O Sr. Martins de Andrade: -Hão de 
desapparecer em breve. .. 

O Sr. Jurumenba : -Ja veem os no-
bres deputados que,alem das oullidades 
ja por mim mencionadas, dá-se aíoda a 
circumstancia de haver sido rei la a elei-
ção em hora ioconnniente e illogal. 

Portanto, a aobre commissão de pode_ 
• 



,~es '}JI'Oéedeu &loilO-bem, coosidtlf.lodo 
•c •eh·;ào de S)rtJOào do Glor.ia·oalla. 

o<temos a11ora.. .-Sr. presideote,.a ·elei-
çàoldo P.ortol B.eal. ·Nào sei si a nobre 

mdommisMo conslderon rvalida ou nulla 
·ll~etSa eJeiçàoJ.Allguem 1m 'o di rã. 

.01Sr. •Fmncisco· Sã: - I!' oi consíde-
.rl'ada oalla. 

O Sr. Jorumeoba:- Soja como , for, 
•<ba•D&Ma eleição.motivos butaotes para 
·~or coníderad~ ou !la. 

-A'I1H.aboradoulia da vespera,orgaoi-
'l•t~m--se uma 1me.3a rirregalar, runccio-

o.andOIO 2.·~uiZJd81paz em lugardo i.•, 
llOm motivo jnstificavel. 

nMalll,' &abemos,· Sr. •presideote, tcomo 
···-em nosso·•rpaiz toJos os dias 1 busca-se 

clestruit a .. lei,HimSGaDdo-se ao mesmo 
., tempo c:ertas,;..ÍnJ!OYaQões no capricho 

das parcialidades dominantes. Assim, 
. senhores, alem desta irregularidade, 
que é, por assim' dizAr, um vicio de or-

• ga...isaçào de mesa, por ter nella figu-
. 't'ado o 2. • juiz de paz om voz do i . •,te-
• tnos ainda uma outra lllegalidade não 

menos importante,que ó ueguinle: diz 
'a a!Kbenticá de 'poi'IO·Real que COml>a-
ncerào 20 éleilores diplomados d 3.qne 

• olo tinhão. diploma. Na occa.ião da 
, a furação, porem. appa~ocem 2:J votos. 

Eu ~o a V.Ex. para mandar buscar 
.a autbeotica do Porto-Real. Estou a 
·falar &Obre Port11 Real e essa autbRntica 
ainda n:\b me foi remeUida. 
· Vou resumir, Sr -presidente, as mi-

:·nba~jCOÍlsideràçOes. Desejaria que o Sr. 
· conegó lHyS5es 'não' ros.'IO enforcado sem 
.mais, nem menos (hilai'ldade); ·desejaria 

• !J.!lé'elle'o fosse com os cordões de seda. 
; .Eàtretantb,seobores, deixarei de fazer 
largas uuislderações sobre a eleição, 
para não roubar o precioso tempo desta 

'"'QS:l. 
Pela autbentica da eleição de Porto 

' "l\ealt vê• se que em.lOda·a'lft~gaezia re-
.. •totldem'•~tkloa~ '3i.'·eleil0res e d();.Uilnte 
...s~mPt,t~!'àO'-patn.,votar> · ~3. Deoois, a 
"' ' tliuUillnlita 'IDen«iona' oerlndi'ridau.> que 

deixarão de compareoer·em· numero de 
• ·A U . aiêndolse :VIIOID!llal dos qua. com-
li i ~Yeurão J'cóalJtitulose dos re qWJ deixa-

rio de comparecet,·,temos'l3>7 eleilOres! 
.,,.WfAt 'fd aobsámbleA que temoso:llpbos-
~ I i'ttibros. 

f t:Ku int1 Sf!l "'J)resídente, esta eleição, 
alem das nullidades • relativas : âl orga-

''IJ ~ dti!IUle!Jal pecca. ainda pela ín!ro-
.tucção de pho!plioros, qtte•Vtorào ner-

' •c:e~ adireitdd& :VOto!• COIIlO•so lhes cou-
•'•ltlWI&tesaeldireito. 

.hn~iado .ilé oa&ru •C:ouidera-
-i··~ .sr .f.pi'esideaje~t quero. toroac1bem 
l,:!jlllliell1et1110fJUitde ponlOr: \\ q110 oll en-
•lote• •• qáe,iru Lia ieitan&aslilleplidades, 

so devia proceder ,i nova ,jlloicAo.~:o;U.• 
districto. 

Ou a apuração feita pela }unta .pa 
Formiga .. tem seu !undo de .lpJt41ill~e 
ou não tem. 

Si,nãMem rundamooto do lllJl!llidade. 
si tom vícios, si o uumero de 10tM 

, oblidos na apuração é . muito ,JIJlp&Qor 
ao uumero.de eleit.ore~ oxisle:iles .. ~as 
~LeiçôiiS validas, neste caso peoso1que. se 
deve proceder ~ novas ele1çOe3. 

Um Sr. Deputa..!o:-A. junta não tem 
compotencia para isso. 

O Sr. Jurumenba:-E' a euiuha qpi-
níào individual. 

O que, quero,diz.er é .o scgulnte: si d'os-
sem nullas todas as eleeçOes validas. 
nesse caso podercso-uia proCllder a no,as 
eleições, porque a disposição da lei ge-
ral determina qae todas as ve~os qu,e o 
numero tios eleitures das eleicoes .nnl-
las ror superior ao eleilOrado que. coa-
correu ao pleito, deve se , proceder ,. 
novas eleiç.>es . 

Um Sr • . Deputado:-.Mas esso , f<\cto 
não se deu. 

1.1 Sr. Jur.WllQnha:-Srs. , , ou ,.C:Oil-
cordo em parte cum o parecer da. opj)re 
commissão de poder11s, isto com1 rela-
ção a algumas eleições consideradas 
nullas; con~ordo, finalmente, com o l'e-
conhecimeolo do legitimo deputado, o 
Sr. Antero. 

Mas, Sr presidente, 1 doscjllri& que a. 
bancada liberal não continuasse ~ .p.ro
coder por esse u:nodo tão apaixpnado, 
como tem fei to, não somente em . .sçns 
rancores eootra o l:umildo orador que 
fala, como. tambllm nas decisOes,.:IJll&-
rendo levar o senlimsnlo, parlidario al6 
ao ponto do ser.. menos, generosa ,ÇOI!l a. 
lll.lgistra ~ul'a . 
• (Apa,·les). . 

Não posso, cooseguintecnente, .,Sr. 
1 presidente, .COnCOrdar C.O(Q 3.1j'l.eJia. pfrltt 

do parecer da com missão do poderes1qus 
termina por ~gir a ,.r0$ponsabilidadet 
de um distincLillsimo ~~slrado11que presídio a junta apuradora . 

( Apat·les). 
p facto de ter elle procedido cootca a 

lei, si ó que assim proce<!eo, não quer 
dizer. que den ficar sujeito ã respom-

e.flabiüdado. 
Um Sr. Depulado:- Pois issQ 1o.io 6 

crime 'I 
O Sr. Jurnmenba:~ada um de nós. 

Srs., considere que na lida l)nmaoustá 
aujeilO a erros. 

Um Sr. Deputado:-0 erro cSo.:ma-
, gistrado A .wn .crime. 

O Sr. lurume.nba:..,...sãq modos; de 
- 1 ~ter. 

.J~PPIIDhamOl! qull; ,4gora, Alltllm.o • 
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Q.Obro }lep,..qtado ~lã .~1!1 erro; sendo 
assim, deverá pó!' essà racto ser refpon-
aabilisado 1 

E' o ma fatuidade, Srs., suppormos 
sempre 'JUO ·as n'ossas deliberâÇões, que 
as nossas oplnilles têm b cnnbo lumi· 
noso da Tardado. 

Acbo oue me.os nobres adversarios 
devem ser mais benevolentes, acho que 
nesta ~~qmble;l ~evam tomar por norma 
o protedimenfo da .assemblea de S . 

. P.1ulo, proce~ímonto qíi\í se coaduna 
corn as d 1sposíções legaés,daiunilo-so de 
parto OS OlliOS partidarios e réunindO·S8 
todos para um fim comrnum. 

Deixemos essas paixões 1erriveis, es-
ses doestós, que nada adia'ntão, e una-
mo-nos todos para trabal~armos em 
prol da prosperidade desta província. 

DosappareÇ.ão ós odios' no · occaso do 
esquecimont.o; esqueçamos 6s odios 
partidarios, os mesquinhos retalhamen-
tos, e colloquemos acima de Ludo. acima 
do interesso de partido. acíina do in-
toro.~e do grupo, acima 7do Interesso 
pessoal,o interesso dà provincia. 

{1elp menos, e osto o desejo do toda a 
bancada con&ervadol·a. · 

Tod:ll! as vezes que os nobres depu-
lados quizorem proceder por esse modo. 
podem contar com o nosso apoio ó com 

'o nosso auxilio. 
Tomemos como symbolo o procedi-

mento quo ainda ba pouco acab:>u de 
ler o :;r. nias Fortes, um dos orna-
mentos dellla casa, quo sabe sempre 
antepor á convenieocia política os re-

' ela mos da consciencia e da justiça. 
O Sr. Dias ForLJ)s:-Mu'ito obri~ado. 
O Sr. ~urumep(la:-~n~retêlutb, Sr. 

presídeole,, quando o· no~re deputado 
por esse morló Clt nprlâ .com o sou de-
"er, eu ou vi a Sua voz snlfocada pelos 
seus proprios co-religioQarios, pelos 
seu:~ proprios amigos. 

Srs., concordando com o parecer da 
commissão1 eóí pàrfe, offereço à consi-
dÕÍ'aÇào desta 'assemblea uma emenda 
p:íra ser collocadá iio 110nto relativo á 

''responsabilidade do juiz. 
. ~ào.dnpmos nos . co !locar aqui como 

êsses especrros mudos de .Pedra, mas 
1 Q,~vemos ler Dl!l ~oco, m~s de bene-

roleocia pataeot'n os bossos ad'versa-
rlóY. ,tu pão vejo essà ànimó~ídàlie, quo 
'i'arí'to r95al ja do fa'd:b do"s nolii'/Js i:lepu-

·~tMas: d61~do llo' ~rliilb éóo_i.tlrta!lor. 
~ Fação' SS. E~c8'.' ')'ustiÇ1~'"ô(il.s' fação 
1~ justiç~. sem .procurãr dd ~roteréhcia 

-:,)'icr(Q~~ P. à~~~rjá~!o ~~,·~c~~':1.~ ser 
.. , .~a~~raó: 

't~ não sei, Sr. presidente, si serà 
• 'ô~o en,iail' lnesáa ' ila.iriHa 8m"eoda 

:· :P9'~'>~riPCõt , ~~"• "" •• '"'"' ,.." ... , ... r,..u, 

O Sr. l'residente : - Sim, senhor. 
l) Sr. Jurumooba : - 'ie:1,e C3S(). 

poço a V. Exc. que tenha a bJodade de 
enfiar o parecer da commissão para ea 
podor redigir a emenda_ (E' satisfeito). 

( M "i to Õ!m). 
E' apoiada e entra cooj unctameote 

em discussão a segniote 
Eme11da 

Supprima-se a terceira conclusão d() 
parecer. 

SI\ la das sessões, 2 da Ju nho de t8S8. 
- J "''lmlenfta. 

O 8r·. Frnne i.sco 8iá. - Ea. 
não comprehenllo, Sr. presidente, como 
o nobre deputado, que acaba de r~ar 
em nome da bancada conservadora. 
auriblle i maioria liberal o intuito de 
depurar um deputado, quando S. Exc. 
mesmo ve-io corroborar com seu teste-
munho muito autorisado e insuspeito o 
parecer da com missão t. • dé poderes. 

O Sr. Jurumenha : - N.lo disso que 
houve intuito de depurar ; 'Queria' que 
não so condemnassc o candidato l!óm 
ello sôr ou v ido. 

O Sr. F. Si : - Srs .. o uobro depu-
lado entendeu nãO" dever sbstentar so-
mente a ultima conclusão do parecer. 
thas, m1oife~taodo essa opinião. S. Esc. 
foi incoherente com a sua propria opa-
nião antes revelada, quando acceàtoOll 
o procediruoolo i Ilegal quo teve a junta 
apuradora o. ainda mais, quando allitil io 
ao; "icios t.la educaçio politica do U . • 
districto. • 

P"is, si assim é. nosso dever elemen-
tar .. nosso dever primordial como· ROd?r 
ver1ficador, ó exaclamcnte o do cohtn-
bair para a correcÇ~o desses vícios e 
punir com severidade' aquollos · qae 
transgridem a lei e Cllntribuem rara 'q!l4 
se deprima cada vez mais o nivol d& 
educação politica. (;1p1íntlos). 

O Sr. Jurnmenha:- Vê-se evidtJnle-
menlo que não houve mi fé. · 

O St. F. Sà: - Ora, a ~unta apara.-
dora te,,e necessidade. parol fazer vingar 
o seu candidato do peito, de annanar 
algumas eleições, fuod.a:~do -so em mo-
tivos que á primeira vista so reconhe-
cem fulois e nascidos de intenção' cri-
minosa: 

O Sr. F. Peixoto : - Nem todos. 
como a propría com missão veri ficou. 

O Sr. f . Sá : - Bastaria utn. 
O Sr. · Jornmenhà : - Eu sempnr 

disse que deviào· ser aanulladas 'Joi1aa 
as elai!f(les. ' 

O Sr. F. Sá: -~o aceito ~~a a.mr~
~o do qobre depilta'do e do seo allustr• 

1 tó-re1filohafló,htêpreSt\n~nte dó so: 4is--
.,lríet~, qur ~tt~lâQ ~:··',xisLenc~a de àl-
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t umu irrogularid~des commetlidas pela 
JUDia. 

Por isso, nem o preciso entrar na 
analyee de todos os factos que allegou 
a junta para anoullar algumas afeiçOes; 
basta exemplificar. 

Deixou-se do apurar, Srs., os votos 
do Dom~ da Doa Esperança, por nfao se 
baver alli organisado a mesa regular-
ment.e, visto uão ronstar o mo ti v o por-
que nào foi orgaoisada na vospera. 

Eis o fundamento da irregularidade: 
não ter con. tatlo o mcti' o porque não 
organisou-!ie mesa na verpora. 

O bom ~ouso da assemblea dirá si a 
• junta. assim procedendo. teve ou não 

intenç.ilo de depurar votos do candi-
dato seo adven;ario. 

Portanto, si o procedimento da junta 
foi illegal, a responsabilidade cabe a 
toda ella o principalmente ao juiz de 
dia ei to, sobre o qual versou a contes-
tação do nobre deputado. 

Com effeito, si o juiz de direito tem é. 
, mesma rl!sponsabilidado legal quo to-

dos o:• outros membros da jnuta, a sua 
respcat~abilld.ade moral ó maior. porque, 
pela sua postçào, pela sua intolligencia, 
pelo cargo que occupa na comarca, 
devi:: exercer na presidencia da junta o 
Jogar de couselheiro dos joize~ do paz. 

1'01 tanto. a responsabíltdade d'~quelle 
magistrado li ainda maror do quo a dos 
outros. 

Em vi~ta disto, e11 nãol sei porque ra-
zão, porq un criminosa longanimidade, 
nós não podemos mandar rcsponsabi-
lisar c:~sa junta. 

POI'lauto, Srs., segundo o proprio tes-
temunho do illostre representante da 
minoria conservadora, c JUSta a con-
c:lusão do parecer, maudando responsa-
bilisar a junta apuradora do 14 • dis-
&ricto. 

Nào ha ·tendp mais quem peça a pala-
vra, encerra-se a discussão o proce-
dendo-se á votação. do parecer, sa.lva , 
emenda, é o me.•mo approvado e em 
SCf: hb rrjeiuda esla. 

I~ proclamado deJ,tutadodo eJeilo e 
recooheciJo o Sr. Antero Rodrigues. 

Achando-se o mrmo senhor na ante-
sala, o Sr. prP.Sidente nomea uma com-
mis.'lào composta dos Srs. B:moso 
Junior, Drumood e F. Vianna para 0 receber. 

Introduzido no recinto com as for-
malidades do estylo. preata juramento 
e toma assento. 

O Sr. Presidente declara que vae-se 
proceder à eleição da mesa. 

O Sr. Toleodal pede a palavra pela 
ordem. • 

O Sr. Presidenle: -;-Tem a palana. 

O 8r. Tobias Tolendol 
(pelu ordem): -Sr presidente, estou 
bem porsu.1dido do inle~esso quo a 
nobre maioria tem em mauler a cohe-
rencia de seus arestos e a identidade 
do acoão quo os precedent&s osta-
bRiccem. 

ll<i pouco, ella julgou matcria ur-
gente a verificação de podere~; sub-
meueo o parecer relativo à eleição do 
H . • districto á Jiscussào e votação, 
concluindo pela poda de um deputado 
conservador. 
Estan~o, como V. Exc. annuuciou 

em sessiio anterior, sobre a mesa o 
parecer sobre a eleição do 2. • cllstricto, 
cuja ~iscu~sào ficou adiada, por iucom-
modos de um dos interessados, o es-
tando os~totarlo o prazo do adiamento ... 

O Sr. O. da Sih·a: -0 adiamento 
foi 8ara o 1. • dia ulll, não li para hoje. 

( ulrO$ 11par1es). 
O Sr. Orarroso Juuior:-Foi para hoje. 
\)Sr. U. tia Silva:-Tnnto não roi 

quo, para discutir-se o outro, fui pre-
ciso "' llOilcla. 

O Sr. Barroso Junlor: -1>:· JUSta-
mente o que vamos ra1.er. rondados 
no precedente aberto pel:l maioria. 

O Sr. B da Silva: - Si não fosso a 
orgoucia votada, o parecer não podia 
ser discutido hoje. 

O Sr. L. Vieira: - Poas vamos re-
querer urgoucia para caso identico: 
vamos ver o procedimento dll maioria. 

O Sr. C. Prates: -Devo sor tleilois 
da eleição da mesa, segunJo o modo 
de ootouder da minoria. 

O Sr. Darroso Junior:-Ah! agora?! 
O S•. ll. da Silva:-1\equerimcoto 

de~ urgoocia não tem fundamentação 
O Sr. L. \' ieira:-Ahl ha dons re-

gimeotosl 
O Sr. B. da Silva: -Não; a duplicata 

é til com os Srs. 
O Sr. T. Tolcndai:-Vé V. Exc, Sr. 

presidente, que não sou eu quem se 
atreve a rouba•· o precio~o tempo á. 
casa procurao 'o fuodameotar u.m 
req uer1 monto .. . 

O Sr. A. de Mattos:- V. Esc. é ate 
muito amavel, 

O Sr. 1 . Tolendal:-Muito ohrigaJo 
.. . que, pela dis!lllsição do regimento e 
estylos da cAsa, não teru fuotlameuta-
çào, como muito bem ponderou o no-
bre deputado pelo ti. • districto, o Sr. 
Dr. B. da Silva. 

Eu ~penas qu.erta fazer ligeira refe-
roncia ao far.to que acaba de passar-se, 
afim de mostrar à casa que, ,sobre elle 
me inspirando, atrevia-me a requerer 
igualmente urgeneia para a discussã<> 
do parecer relaCivo à eleição do !.• 

• 
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4listricto, allegando singelamente que 
sobre ello havia mateli:t qno davr.- lhe 
() direito de prioridade, vi.~lo ja ~e 
acliar sobre a me~.a e o prno do adia-
mento estar esgotado. 

Quando· V. E:(c., logn ao abrir a 
sess~o. annuncion que ia se [H'O tt•der 
á eleiçf•O da mesa, um nobre collega 
da m~iona requert'n nrgencia para 
apresentação do parecer qno ha pouco 
foi votaclo: agora V l~xt:. ar:t ba Igual-
mente de declarar que 1•ae so proceder 
á eleição da me:<a e t n su luutlllo re-
querimcrrto iclentico fi cnnsirleraç~o da 
casa, por intcc·mellio de V. Exc. 

O Sa•. Alvaro lll"nc bndo 
(não temos o seo lliscurso). 

P()sto a votos o requerimento . de 
urgencia do Sr. Tolcndal, é rrjeilado. 

ORDEM DO DIA 
HLEtÇ.\o DA 'MEiiA 

l'rocedcndo-se ;, eleição de presi-
dente, são rccebillas :; I cetlulas, que, 
apuradas, dão o scguiu te resultado: 

YO(OS 

Dr. Silvestre Ferraz. 
Dr. Campr.llo . 
Em branco . 
cedulas. 

• 

• 

• 

• 

• 
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E' proclamado presidente da a~sem
blea o Sr. Dr. Sill'eslre Ferrn, que 
occupa a respectiva cadeira. 

O Sr. Presid e nte:-Agra-
deço à assemblea a honra quo acaba de 
conrerir-me, e peço a todos os coiiPgas 
o seo valioso concurso para que os nos-
IIOS trabalhos corrào com toda a calma, 
com toda a ordem, afim de que sejào 
ellc• proficuos c tragão resu ltado~ i1 pro" 
"Tincia. (Apoiados get·aes; muito bem; 
muílo bem) .. 

Procedendo-se á eleição do l'ico-prn-
sidente, ~ão recebidas 1~9 cedula~. rp1c, 
apuradas, dão o seguinte resultatltl: 

Dr. Campello • 'l.i I'Otos 
Dr. B. Fortes . • . 2 c 
Em branco . . . 19 cedulas 
E' proclaruadc vice-presidente da as-

semblea o Sr. Dr. Campullo. 
Procedendo-se á eleição de i. • secre-

t.ario, são recebidas U cedulas, que, 
. apu.ratlas, dão o seguinte resultado : 

• 

Dr. l osà Porflrio • • 'l i votos 
Dr. Dutra . • 1 c 
Em braaco • • • • t 3 cedulas 
E' proclamado 1. • seéretario da as• 

semblea o Sr. Dr. José Porfirio. 

• Procctlcnun-sc à eleição do 2.• secre-
tario. ~ão recebidas 42 ccdulas, que, 
apuradas. clão o seguinte res•11lado : 

Liudolpl1o . . 2(i l'otos 
Na varro . . 1 ~ 

Em branco . . . 1ii c:ndnta~ 

E' prOillnmaclo ~ .· sPr.J 'C L~rio (Ja as-
sorniJiea o Sr. Linrl rr lpho Cac•lann. I(Uo 
OI'C IIJl<t a l'llspcctiv~ carlcir.1. 

l'mccd.:ntlo-so :'1 el•! lcr'LU d•! I. • o :!.· 
su ppleutrs, ~fi o rac1J1tl3s 31! cc•.t 11l 1!'. 
CJI IC. apuraol:ts, (lãol 11 srguintn rr~u l · 
L:tJ ol : 

Dr. \'az tlc Lima 
:'ial'arro . . 
Dr. Salathicl 

• •l(' , . L -> IIUS 
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Em branco . 10 ce.lulas 
São proclamados 1. • e ~. • ~llpp l ente> 

dos secretarias os Sr~ . Dr. \'az dtl Lima 
e Na l'arro. 

Eleiç{(O rtc c mmissue.~ 

O Stt. rnA:-:c;A VtANN,, (pela ol ·deú•) 
req11cr tl obtem qne, na ro1ma do regi-
mento o dos estylos, seja delegada ao Sr. 
presidente a oorneaçãu das commi~SI)CS. 

O Sn. PnF.SIORNTE nomca a~ commis-
sr.e.~ . que ficiio assim constituidas: 

Poderes : - Srs. Marlius de Andrade, 
Aristides Maia c Franciaco Sá. 

L • de razenda : - Srs. DrumotHI , 
Camillo Pratcs e Francisco Sá. 

2. • de fazenda: - ús. Leonel. C Lias-
sim Drumond e C:uopollo. 

Fazenda municipal : - Srs. Salatbiel, 
narbosa da Silva e Americo de Mattos. 

1. • de propostas: - Srs. José Maria, 
Na varro c llorla Junior. 

2.• de propostaE : - Srs. Laf;lyolle, 
Dutra e França Vianna. 

Est11 tistica : - Sr,;. José ~la ria, Josú 
Theodoro e ~a vat'l'o. 

lnstrucção publica : - Srs. Costa Sl\ua, 
Dutra c Josú Theodoro. 

Eslrndas, pootcs,elc::.: - Srs. Francisco 
Sâ, Josino e Vaz do Lima. 

Ecclcsiaslica:- Srs.José Theodoro,La-
fayclle e Candido Cerqueira. 

Força publica:- Srs. Antonio Martin!, 
Costa Seoa o Alnro da )latia. 

1\edaC\.áO : - Srs. Al\'aro da Malla, 
Josino o Barbosa. da Sil l'a. 

Saude publica:-· Srs. Dutra, Silva 
Fortes e Costa Sena. 

O Sn. F. S . .t (pela. o,·dem) requer e 
não obtem dispen~a da commissão de 
poderes. 

O Sr. Arl•tJdea Màlo (pela. 
o,·clem): - Eu desejq que a mesa me 
informe, Sr. presidente, si o go\'ero0 • 

• 
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da província ja respoodeo o.officio que 
lbe foi dirigido por V. Exc. na 1. • ses-
são preparatorla dos nossos trabalhos, 
requisitando divorsas·actas. 

O Sa. PIIESIDENTt:': -Acabo do ser 
informado pelo Sr. t • secretario do quo 
ainda não veio resposla. 

O Sn. F. S.\ : - O proced1mento do 
. presidente da província é ioqoaliOcavel. 
(Apoiàdos da maio1·ia). 

O Sn. A. MAIA:-Nesse CMO, requeiro 
que se requisite do novo do presi-
dente da província a resposta a esse or-
flcio, porquanto darão-se factos que 
eu não sei, Sr. presidente, que juizo 
formar sobre elle~. depois qno compa-
recerão os conservadores ás sessões 
preparatorias. 

Tendo a commissào sido informada 
anleS do que as actas ele i toraes ti o bão 
sido furtadas ( p1·otestos da mim1·la ; 
mt.eilos apartes). 

O SR. B. FoRns: - Foi a expressão 
do official maior da secretaria, quo 
disse-me qne apoderarão-se das acta:~ a 
Corça. 

O Sa. A. l\IAIA : -Depois deste facto 
e depois da presença dos conserva-
dores, dirig1-me á secretaria com meus 
collegas do commissão o po1limos as 
acta:~ ; o Sr. offidal maior dessa repar-
tição disse-nos quo as actas não os-
tav~o ainda em seu poder, ma:~ que 
ja tiobão sido postas à sua disposição e 
que ia mandar buscai-as em casa do 
candidato pelo i . • districto. 

O S11. F. PlnXOTO : -Onde estna o 
relator da commissào f (Outros apar-
tes). 

o SR. F. VIANNA : - Não devião ter 
sahido da secretaria. 

O Sa. F. PBlXOTO : - O official maior 
não podia·sabor quem era o competente 
para requisital-as (~utros apa,·t.esj. 

O Sa. JuRUWEHHA : -Garanto que o 
official maior não tem a minima inter-
noção nisso ; atê manifestou-!': con-
tra a reunião naquelle dia. 

O SR. B. FoRTEs : - Eu atê defendo 
o official maior; sei que elle ma oi reatou -se 
contra aqnella reunião do dia 28; o, 
si os Srs. entrarão aqni, foi porque a 
casa estan aborta, em concertos. 

O Sa. BAIU\050 JUNIOR : - Eu per-
gunto : o quo ê que está em discussão 1 

O SR. A. MuA : - Eu pedi a pala-
na para fator um requerimento ur-
gente. • 

O Sa. BuROSO JnNIOB : -Não pode; 
a casa oão concedeu nrgeneia. 

(Troc4o-SI m"ilos apart.es). 
() Sa. A. MAu. : - Os mens collegas 

me ouçA() e hão da Ter que o meu reque-
rimento tem toda •razão de ser. tem 

• 

toda utilidade. Eu estou informlDdo a 
casa de um facto occorrido perante a. 
oommissào. 

O Sn. DAnnoso JtrNIOn :- Mas não o 
podo fazer sem urgoncia votada pela 
casa; não pode fazer roqnerimonto. 

O S11. A. MAIA :- Eu pedi a palavra 
por parte da commissão do poderes . 

(Apoiados da maioria). 
() SR. D,\ltnoso JuNIOR : - Bem ; isao 

ó outro caso. 
O Sn. A. MAIA : - Eu não sei ainda. 

distinguir perfeitamente as definições 
das diffureutes palavras empregadas oo 
nosso regimento ; ja deo:larei que não 
o conheço profundamente. 

Pois bom ; ja quA o collega a~ita a 
rectiOcação, peço licença para continuar 
as minhas observações. 
Dapoi~. 'lr. presidente, que cbegarão 

as actas á secretaria, rorào-rne presen-
tes acompanbadas de diversos docu-
mentos relativos á elei~o do t . • dl$-
tricto. Calt'lndo, porem, diversas acta.s 
de grande importaucia, faltando ainda 
uma contestação quo perante a junta 
foi apresentada pelo Or. F. Amaral. 
contestação de quo dá conhecimento a 
acta da junta apuradora. 

Estes factos são gravíssimos (apoia-
dos da maio1·ia) o eu os trago ao co-
nhecimento da assemblea. ( .lluito bem)~ 

O SR. DAnaoso JUNIOR: - A casa não 
podo t~mar conhecimento disto senãiJ 
em occasiào propr~a. 

O Sn. A. MAIA : -As actas quo Cal. 
tão são as seguintes : Capella Nova, S. 
Bartholomeu, Pieâado do Paraopoba. 
Cachoeira do Campo, Saot' Anna e Mor-n. 
do Cbapco. 

Alem disso, falta a contestação tlo Sr. 
Dr. AnHLrnl o eu peço á V. Exc. para 
requisitar do governo esses documentoa 
(muito bem). 

O SR. PJU:SIDENTE declara que vaa or-
ficiar ao governo. 

Nada mais havendo a tratar, o Sr~ 
presidente dá para ordem do dia ' : 

PRIMEIRA PARTE 
Alê meio dia : 
Expediente, apresentação de projec-

tos, requerimentos e indicações. 
Apresentação de pareceres de com-

missOes. 
SEGUNDA PARTE 

Continuação da disr.ussão do parecer 
sobre a eleição do j , • di.striclo. 

Levanta-se a sessão. 

-... --

• 

• 

• 
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DISCUI\SOS PRONUNCl:\DOS NA. SES-
SÃO ORDIN1\RIA DE 2 DE JU~IIO 

DE 1888 
VERIFICAÇÃO DE PODEnES 

O Sr. Ant.onio T e lxe iru:-
Sr. presidente, marinheiro de primeira 
viagem, siolO-me profundamente con· 
straog1do ao erguer miuba voz neste 
recinto para tomar parte numa questão 
de ordem. · 

O SK. ANTONto MAnTINS: - Não o 
questão de ordem, é discussão do pa-
recer. 

O SR. ANTONIO Tt:l:u:anA: - O Sr. 
presidente da casa deu-me a palavra 
pela ordem (1v.lo apoi·t-.los) como quo 
para reparar uma lnjus t1ça que mo r~z. 

O Sn. PR&StDENTE: -Dei a palavra 
ao nobre deputado ~obre o parecer, qoe 
é o que está em discussão. (Apoiados). 

O S11. ANTONIO Tt:tXEIIIA : - Para !li~
cutir o parecer, eu precisava habili-
tar-me, porque a questão versa sobre a 
candidatura de dous collegas, que apre-
sent:lm documentos comprobatorios de 
seus direi tos ;. é uma questão quo do-
manda estudo, ao menos do algumas 
horas. 

Pelo regimento. eu tinha a f!cuhlade 
de, pedindo a palavra sobre o varecer, 
obter o adiamento da discussão ; o 
art. 2& é clarc:>,oào distingue, e, onde a 
lei oio distingue, devemos nos circum-
screver á letra da mesma. 

Srs.. não nos podemos levar so-
mente pela maioria do voto, que ó uma 
maioria bruta ... 

VOZES DA »AIOIItA :- Nào apoiado; 
não pode empregar essa palavra aqui. 

Q Sa. ANTONIO Tt:lll:t:IRA : -Não tenho 
intenção de oiTender a meus collegas ou 
a quem quer que seja; di~o-maioria 
bruta-, referindo-me á matoria do nu-
mero; não é que eu ignore a capacidade 
intellectual e a grandeza de caracter de 
cada um dos collegas. 

Mas, Sr. presidente, não tendo tempo 
de f;.zer estudo, sendo tomado de subito 
nesta discussão, limit()-me a lavrar um 
protesto solemne contra o procedimento 
de V. Ex., porque tenho em meu favor 
o art i' do r~imeoto,que faculta-me o 
adiamento da dtscussào,e eu, entretanto, 
fui lOibido desse direilO. (Muilo bem). 

-
O litr. Coata 8ena:- Sr. pre-

sidente, pedi a palavra, olo para dis· 
collr o pareceraa commissào d.e pode· 

res, cujas conclusões aceito, o nem o 
rcquemneoto de urgoncia apresentado 
pelo nobre deputado, Barbosa da Silva. 

Na minha opinião, tão mal andou a 
mesa aceitando aq uelle requerunenlo. 
como a minoria conservadora, protes-
tando com tanta vehomencia contra a 
continuação do deb:tte sobre a eleição 
do •14. • d istricto. ( .lf l'ilos apat·les). 

A mesa provisoria, feita por accla-
mação, parece-me sor somente de; ti-· 
nada a dirigir nossos trabo~lho~ atú á 
eleição da mesa defiottiva; mas. votada 
a urgeocia por unanimidade, a asscm-
blea devia acoi tar lambem a conse· 
q ueucia lo;;ica do seu acto, quo era a. 
continuação do debate. 

Não fCJi, porem, para discutir esses 
pontos, Sr. presidente, que podi a pa-
lavra; foi para levantar utoainsinuação. 
que para meu lado foi atirada da ban-
cada opposta, pelo nobre deputado que, 
ainda ha pouco, dei:tou a tribuna. 

O Sr. Juru1oenha:- Eu não dirigi in· 
si o ua.;ào a V. Ex. 

O Sr. Costa Seua: -De certo; e ne111 
V. Ex. coultP.ce·me. 

Disso-se, Sr. presidente, que so con-
ta v a. nesta casa com os liberaas, com 
os republicanos e, com um gesto do 
desde1n , mais dois outro;, quo para cá 
haviào passado. 

O Sr. Jurumenha: -Nào foi essa a. 
minha intenção; agora, si V. Ex. quer 
mostrar eloqueocia, pode razel-a. 

O Sr. Barbosa da Silva:-Foi uma in-
justiça que V. Ex. fez. 

O Sr. Costa Seoa: -Ja, Sr. presi-
dente, que o nobre deputado p1rece 
ter-so referido a mim, eu preciso dizer. 
não á S. E.t., cuja individualidade, por 
mais importante quo seja, desapparece 
forçosamente deanle da nossa collectivi-
dade, mas á V. Exo. e á assemblea, que 
oào t>assei para aqui; \'im simplesme~te 
tomar um lugar quo era meo. (Apota-
dos). 

A' primeira vez que lOmel asseot() 
nesta sala, declarei franca e abertamentlf 
quo era republicano, mas que estava dis-
posto a acompanhar os liberaes e aus.i-
lial-os, desde que elles se prop1;1zessem 
a realisar as reformas promett1das o() 
programma de i8G9. (Apoiados; muil() 
bem à!l bancada l ibe1·al). 

Ajudei-os com toda a leald311e, S~. 
presidente ; tnas, com ta! ao~ependeocl'!
parlidaria, que o meu pnmetro volO. fo• 
a favor de um conservador, que ttnba. 
contra si a quasi totalidade 1la asseo-
blea. 

• 
• 
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Agora, porem, que aqui venho de novo 
tomar assento, depois de ter visto o 
partido liberal. em sete longos annos de 
poder nào real sar uma só de suas tão 
decaniadas reformas... (mu itos apar-
tes). 

O Sr. Jurumenba :- Isso agora não 
agrada aos nobres deputados. 

O Sr. Costa Sena ... julguei-mo des-
obrigado do meo couopromisso i por-
quanto V. Ex c. comproheudo, Sr. t>re-
dente, que é absurdo ajudar a não fazer 
nada, auxiliar a quem quer ficar quieto. 
(Risadas ; muitos apa1·tes). 

O Sr. Silva Fortes ; - Si o partido 
liberal nada fez, roi isto devido aos em-
baraços creados pelo partido consen·a-
dor. (Nflo apoiados dos consCI·•·~ · 
dores). 

O Sr. Costa Sena:-Por outra parto. 
oào podia Lambem unir-mo ao partido 
conservador, ao qual falta a primeira 
condição de um partido-a logica ... 

Um Sr. deputado : - Isso agora lam-
bem não agrada à bancada conserva-
dora. 

O Sr. Costa Sena... partido que, 
por amor ao polter, é capaz de sacrilicar 
lOdos os seus princípios e renegar todo 
o seu passado. (Apartes em ambas as 
bancadas). 

A prova disso, Srs. , é quo ello acaba 
de fazer a reforma a mais radical que se 
tem feito no Urasil. (Mu il?s apartes em 
a mbas as bancadas). 

Assim, Sr. presidente, não podendo 
unir-me aos conservadores, cujo unico 
prograotma parece ser governar, seja 
por quo meios for (muitos t~tio apoia-
dos dos conservadores), nem aos libe· 
raes, que nada quizorào r.'zer durante o 
seu longo governo, eu venho tomar o 
meo lugar. 

Aqui estou, pois, como :epullllcano o 
oinguem mo impedirá de votar como 
bem me parecer. 

Tenho ainda de declarar à a~emblea 
que nOs, os republicanos, estamos muito 
edificados, em primeiro lugar, pelo re-
lpelto votado á lei pelos Srs. con-
servadores, que aqui se congregarão em 
reunião illicita na vespera do dia por 
ella determinado ; em segundo lagar, 
com as boas normas de discussão, de 
gentileza e de cortezia, que todos os dias 
nos estão dando os dous partidos mo-
Darcbicos, aqui tão brilhantemente re-
presentados. (Muito bem; muito bem) • 

• 

O 8r. Alvar·o Machado 
(pa,·a uma explicação) : - Sr. presi-
dente, quando, na sessão passada, a casa 
TOtou para o dia de amanhã o adia-
mento da discussão do parecer sobre a 
eleição do 2. • districto, baseou-se numa 
razão que npresentou um dos candida-
tos, o Sr. F. Diogo, isto é, que S. Exc. 
não podia tomar parte na' diseussão, por 
incommodos de saude. 

Eu desejo apenas saber si u Sr. F. 
Diogo ja sn acha bom o si vem assistir 
à discussão. 

VOZBS DA AIAIOIIIA : -Foi adiada para 
hoje. 

O Sn. A. MACnAoo:-Eu, ha pouco, 
votei pela urgencia relativa ao parecer 
sobre a eleição do 1~. • districto ... 

O Sn. L. VtEtRA: - Ainda hontem, 
o encontrei às 10 horas da noi te na rua ; 
quem ó doellto não apanha sereno. 

O S11. A. ~L\cuAoo... e esto11 
prutnpto a votar por esta ; mas a mi-
nha coosciencia vc-se embaraçada desde 
CJUO não esta na casa o candidato c1ue 
pedio o acliamento da discussão. 

Sr. presidente, o Sr. Uiogo do Vas-
concellos declarou que so a.;ha va doente 
o por osso anolivo pedio o adiamanto do 
parecer para o primoii'O dia util de 
sessão. 

O Sn. DARIIOSO JuNtOtl : -Que 6 
hoje. 

O Sn. A. MACHADO: -O Sr. Vas-
concellos, Sr. presidente, quando pedio 
esse adiamet1to, estava certo, como todos 
nós, Je quo o primeiro dia util de ses. 
são para essas discussõos seria o de 
amanhã e of10 o do hoje, em qno a casa 
deveria apenas, segundo o regimento, se 
oceopar com a eleição da mesa e das 
diO'erentos corumissões. 

Portanto. em minha consciencia, não 
posso votar pela urgencia. 

Si, porem, alguns dos nobres deputa-
dos da bancada conservadora, quo me 
inspirão toJa a confiança, mo garantir 
quo o digno candidato ja está restabele-
cido e prompto paraassistir,hoje mesm.o, 
aos debatas, declaro que votarei pela 
urgeocia. 
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s.• SESSÃO OROINARIA, E~l 4 DE 

JUNHO DE 1888 

PRESIDENCIA DO Sn. F•:aRAz 
troMMAI\10:-lleclnmoÇJitt do Sr. S. Pei xoto-

Voto ~" pezar.-Ot~ .. rvnçõe:o rio Sr. Pei-
xotn .-HeclaruaçM.-Ili~cnrso• rln~ :>r~. 
C. C•·rqueir3, Vioui. llorroso l noiur, o. 
da Sih·n, B. Porto.•. P.llrnz c ln• nmcnha. 
-Vrriflc~r:.i • de tH•rll'rf.'J -Ob•crvnr;tlt's 
e discursos dn~ Sr•. B3rr0511 Junior. 
Ornmonrl, l'r~idrn le. Tolentl~l. C. Sena. 
J. EnphrosinG. A. Maia. l:>rnpolina. 
Franci~c·• Amaral. l l.rrlins tlc Anrlrade, 
t' rnncisco Sã c ll. t>urle.<. - \'01.1~ào. 

A's H horas da manh:'t, reila a cha-
mada. achào se presentr!l os Srs. Fer-
Taz, Porfl rio Machado, J,indolplto Cae-
l.aon. C~ mpo l lo, Vaz tiO Lima, Moraes 
Sales. Josino de Araujo, Aristides M:~ia , 
Fraoci~co Sà, Drumond. Camilln Pra-
tes, Salathiel, Canditlo Cerqueira, An-
tonio Martins, Bias Fortes, Americo de 
llallos, Silva Forte.~. So11~a Rabello. 
LaCayelle, Ah·aro Machado, Jo~é Theo-
doro. Rodrigue~ llorta, Cha1i-~im Dru-
mond, (lntra. Barbosa da Silva, França 
Vianna, Antero. Costa Sena, Martins 
de Andrade, Leonel de Reseude, Sabino 
Barroso, Claudionor Nunes, Ramirú 
Martins, Violti, Francisco nr~z. AveliDII 
Correa, Severiano de ResendE:, Ve!loso. 
Firmiaoo Cos a, Nelson, lgnaclu Morta. 
Fimenta, Antonio Teixeira, Campolina. 
Jurumenha, Teixeira D11arte. Luiz 
Vieira, Angusto Cesar, Coelho do Moura, 
Moreira da 1\ocha, Teixeira da Motla, 
Tolendal, r erreira Alves e Soares Pei · 
J.OtO. 

Comparece depois de aberta a sessão 
o Sr. José Brandã~. 

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

cedente. 
Rectamaçtio 

O 8r. 8onre8 P e l xot.o (pela 
~rtüm):-Sr. presidente, e~tnu infor-
mal! • de qne ja ha contrato rl·i to para 
a publicação dos debates de!'ta a$~Cm
blea. 

Entretanto, sendo esta a segunda 
sessão ordinaria da casa, ainda não se 
cumprio o art i OlS do regimento, que 
determina que a ordem ilo dia, refe-
~ote aos nossos trabalhos, seja hn-
pressa e distribuída por todos os depu-
tados aot~s da abertura da sessão. 

Ora, nós,que fazemos parte da mino-
ria, lotamos com dilftculdades para sa-
llerqual é a ordem do dia, qnal é a 
Gl'dem dos nossos trabalhos. 

• CoDiegtlintemente, peço á V. Exc. 
iobme 1 casa se ja ha eom e~lJeito esse 
contrato. 

Si o não ha, precisa a me~a preen-
cher essa falta, e si, por acaso, ja existe 
o dito contrato. como estou informado, 
desej~va conhe~r o mn!i•o porque não 
tem ~ ulo cumpr11la a thspn~tçào ,Jo art. 
iOIS da lei que nos regr. 

Eu, poi~. em nome •la miuuria, re-
clamo o inlPiro cumprlln\·llto do rPgi-
mento da ca~a. 

Vozes: -lln i lo hem; muito bem. 
O Sr. Presidente: - lnl11rtM au nul•ro 

dep ut.'ldo que a orllem do tlia iuqrr··:<.•a 
e~lá agura mesmo sendo tli•trihni·la (ICII 
cas:1. 

O Sr. Soare:< l' .:ixolo: - l~stnu ~~tis
feito e nad;1 mais tenho a • ccre~(«mtar. 

V tlo de pe::o1· -
O 8 r.8oare 8 P o lxoro (pel" 

orclem): - Sr. presid.·ntP, a casa e.~l;4 
informada e sabe, porque ató j:1 AA ralou 
nisso aqui, rrue tivPmos a infulicidariP 
de per•lor um •los nossos coll~gas, o 
Sr. Or Ovirl io Gnimariies. 

Um Sr. rl('pu ta do: -De sa utlosa me-
moria. 

O Sr. S. J>eixotn: -Eu, como depu-
t.~do conservador pelo 8.• districto. re-
queiro a V. Ex c. quo mande inserir na 
acta um voto de prorundo pezar pelo 
paS!'ameoto des~e nosso illustre col-
lega. 

F.mbora elle oão tivesse sido elt1ilo. 
em todo caso, penso que a sua roemo-
ria merece de todos nó~ essa deferencia. 
(Muito bem; m"ilo bem). 

Este requerimento é approvado una-
nimemente. 

E' lido e ni á commis.~o de (Jode-
res om protesto do Sr. José Eupbro-
sino. candidato pelo f. • circulo. 

O 8r. Drun~ond (pela ordem): 
- Sr. pro.~idente, pedi a palavra para ro-
mettP.r il mesa, afim de que và à com-
missão respectiva, a reforma do com-
promisso da irmandade de N. Senhora 
das Mercês de S. Gonsalo do Rio 
abaixo. 

Espero que a nobre commi!\Sào se 
dê pressa em dar parecer a re~peito , 
visto como esta reforma ja se acha 
approvada na parte ccclt~Siastica. 

ReclatrnJÇ(lo 
O 8a•.CandldoCerque lra: 

- Sr. presidente, ha troll para quatro 
dias que os joroa6ll da éórte têm pu-
blicado telegrammas, cuja procedeocia 
é desta capital, lelel{ramma.<~ estes, Sr 
presidente, que não traduzem, ao que 
me parece ~lo menos, a Yeracidade 
dos r~ctos a que elles allndem. 

Oulrosim, Sr. presidente, acabo tam-
bl!m ~e ler em extracto no JoNW.l • 

• 

• • 
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ào Comm'JI'cio um discurso do Sr. Ba- 1 
rão de Cotegipe, em que S. Exc. por 
sua n z se refere e allude a esses mes· 
m.os racLOS. 

O objecto desses telegrammas é o 
seguinte: deixar entrever que h ou v o ac-
cordo entro a m1ioria o a minoria pua 
que se instalasse a assemblea provincial, 
:SegUndo as prescripçOes legat?s ou os pre-
ceitos do nosso regimento. 

. Ora, Sr. presidente, eu, fazendo parte 
da bancada da maioria, não tive, on-
lreta.nto, sciencia do semelhante ac-
cordo, pois que, si porventura is:~o che-
gasse ao meu conhecimento, declaro 
francamente á V Exc. o á assemblea 
quo não me sujeitaria a semelhante ac-
cordo. 

Sujeito-me á lei nua e crua, como 
olla é, mas nunca a accordo, porque, 
ou a maioria esta v a com a lei ou não 
estan. 

Si O}o estava, deveria sujeita-se às 
consequeoc::ss do seu acto ; si esta v a 
com a lei, não havia necessidade do se-
melhante accordo. 

Em meu nome, Sr.presideote, repre· 
sentando o partido liberal do s.• distri-
cto, quo mais uma vez me tem conce-
dido nesta assemblea um assento, eu 
tonboobrigaçào restrictadodar-lhe con-
~as do modo po•· quo tenho de desempe-
nhar o mandato que por sua generosi • 
dada mts foi conferido. 

Assim. portanto, pela parte que me 
-cabe, protesto contra a veracidade de 
semelhantes telegrammas. 

Não sei com que fundamento elles 
forão expedidos, nem tampouco pre-
lendo prescrutar as intouçOes de quem 
quer que seja. 

Mas, tendo-se feito oo senado allusocs 
sobre tal accordo, entendo que 6 de 
meu dever, desta cadei~a. dar inteira 
satisfação ao digno eleitorado quo me 
elegeo, tornando bem saliente a minha 
irresponsabilidade em semelhante acto. 

O 8r. VI tU:-Começo, Sr. pre-
sidente, varrendo a minha testada. 

Não entro na indagação da veraci-
dade dos lelegrammas expedidos para a 
.cOrta, quer por uma, quer por outra 
parcialidade política. 

Chegando a esla capilal no dia ~8 do 
mez qne findou, não tlve as bonras de 
ser convidado para tomar parto nas 
~cenas que se derão aqui neste recinto. 

O Sr. França Vianna:- Pois V. Exc. 
foi muito feliz. 

O Sr. Viotti:- Felit ou não, eu creio 
que não inspirava confiança aos tnO<ls 
amigos, tratando-se, como se tratou, de 
uma medida violenta. 

• 
• 

Ou fo!lse por este ou por um outro 
motivo, que escapa á minh" apreciação •• 
Sr. presidente, não tendo eu tomado 
parle uaquell(),l acontecim~nto~. não 
posso ser envolvido no qualificativo do 
meo nobre :unigo quando disse qne a. 
bancada conset·vadora se prevaleceo 
do que corria pelas praças publicas, isto 
é, pro pala v a o boato de accordo entro as 
d nas bancadas. 

Fui complet:uncnto albeio a esse ac-
cordo ; o, na anseocia do nm amigo 
que ainda não se acha neste recinto. 
cumpre-me declarar que, como ou, o 
Sr. S. de Resende ... 

O Sr. S. de Resende: - Estou pre-
sente. 

O Sr. Viotti ... não tinha o menor 
ponto de con~cto co,m a administra-
ção desbr:1g:1da do ~r. llort'\ Barbosa. 
da qual felizmente ficamos livres, ha 
poucos dias.(Apoiados e 1100 ap'Jiados; 
muito bem da maioria). 

Or:l, si :lssim é, Sr. presidente, ja.-
m,is eu e o Sr. S. de Resende podíamos 
concorrer p:1ra a pratiea de um acto, na 
minha opinião e nado moo nob:e amigo. 
violento e illogal. como aquelle de con-
stilllir-se a mesa no dia 28. (Apoiados 
e m"ilo bem do maio1·ia). 

o Sr. F. Sá:- Vã com vi~tas ao Sr. 
Jurumenlla. 

O Sr. Viotti : - !Jira a maioria da 
casa que o nosso silencio no correr dos 
acontecimento~ signiO~:a va acquiesconcia 
a esse acto. 

Não; não, meos Srs., eu não estiTB 
pr83ente ; aqui ebtgaodo ja no fim dessa 
balburdia, apenas limitei-me a dizer~ 
com a frauq uo~a que me ó l?ropria, q!la 
erão scenas de uma verdadetra comedta-
( il poi•ldiJs; muito be·n da maiol'ia) .. 

O Sr. c. Cerqueira:- Um verdade1rG 
esbulho (apoiados). 

O Sr. Viotti : - Assim, pois, Sr. pre-
sidente, não tomei parte na declaração 
ãa blncada conservadora, a quo per-
lenço e cujas ideas commungo ;. mas 
essas ideas não me levão a abd•car a 
minha índependoncia (muito bem da 
maio,.;,)· 

Não entro. como disse, na apreciação 
da veracidade dos telegrammas. 

Tenho coneluido (nmitlí bem; muil~ 
bem da maio,·ia). 

O 8r. Dorroao Junior~ 
01-dem):-~ão 6 mpu intuito, Sr. pr~
sideole, narrar, nem tampouco expli-
car os factcs que se derão nas i .•• ses-
sOes prcp~ratorias da. assemb_l~a ; para 
isso acho mopporLuoa a occastao. 

Quero simplesment11 oppor á affirma.-
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ção do meu lllustrado collega pelo 8. • 
districto, o Sr. C. Cerqucira, uma li· 
geira cooteslaçào. 

O Sr. C. Cerqueira: - V. Exc. du-
' ' ida da sinceridade de minhas pala-
vras? 

Eu disse que não soube de ac~ordo 
algum; falei por mim. 

O Sr. lluroso Junior : -~ão du·;ido 
da sio.ceridade das palavras do nobre 
deputado; mas, como ollas podem ser 
interpretadas como a exprossào da ban-
cada lilleral e tanto assim quo em 
aparte ja se disse que nesse ponto 
v. E1c. f~lava com toda a bancada, eu 
appello, Sr. presidente, para o nobi · 
lissimo caracter de V. Ex c., appetlo 
para o austero caracter do Or. Dias For-
tes, do Or. Campello, p1ra não citar 
outros nomes, e affirmo que houve ac-
cordo. (Apoiados; llll,ilo bem da mi-
llO;·ia). 

(Os Srs. B. ct~ Silva e Bias Fo,·-
le:! pulem a paü.&tJI'/1). 

O Sr. C. Cerqueira :- Pois eu não 
soube de accordo c si soubesse não me 
sujeitaria a clle; não tenho chefes. 

O Sr. D a a•bo>m da S ilvo 
(pela or·dem): - Entro as palavras do 
meu digno companheiro de baJcnda, o 
Sr. C. Corquolra, ttue f!lrào aceitas 
como a expressão sincera do nosso peu-
samento commum, como a verdade 
completa em relação ao proct>dhneoto 
da maioria, e as explicações que, ha 
pouco, rorão dadas pelo digno represen-
tan te do 18.• districto .•. 

O Sr. llarroso J unior :-Perdã~; eu 
não dei explicações. 

O Sr. li. da Silva. .. parece haver 
uma divorgencia (apoiado ào s,•, JJ. 
Fo,·tes), que consiste ern saber si en-
tre a b1ncada con;ervadora e a bancada 
liberal houvtl algum accordo, allm de 
funccionar a assembloa provincial. 

O Sr. L. Vieira : - Si não bou vesso, a 
assemblea uào poderia funcciooar. 

(IJutros o.pa1·tes). 
O Sr. B. da Silva :-Fui testemunha, 

posso dizer, do todos os factos que oc-
correrào a este respeito; e por isso 
apresso-mo a dar as informações que 
me cabem. 

Constituida esta assomblea no dia i!l 
de Maio, de acc1lrdo com a interpreta-
ção que, por suppormos a leg~l c le-
gitima, devia ser dada ao regimento ... 

O Sr. Çampetlo: - E que tem a sanc-
çào de meio seeuto. 

O Sr. 8. da SUva •.• funccionou em 
euas duas i . •• sessJes preparatorias; 
no Jia da 3.•, o digno Sr. Dr. Barroso 
Junior dirigio-se a mim e a varios outros 

collug .. s. di1.endo que olle e todos ou a 
maior parto de seus co-religionarios .. • 

O Sr. V10tti:- Sim, a maior parte. 
porque eu e o Sr. S. de Resendd não 
tivemos a menor inlervcnç;io no ac--
cordo. 

O Sr. ll. da Silva... concordariào 
em tomar parte nos trabalhos prepara· 
torius e subsequentes da assemblea, 
1. •, si f\Jssem recoohechlos de uma e 
outra bancada os doputadoR :>. respeito 
do cuja elelç.\o não ba via contestação. 
(Apoiadas da mo.iol'ia). 

O Sr. C. Pratos: -!'ara isso não er:l 
preciso accordo. 

O Sr. n. da Silva:-Em 't • lugar. si 
fosse adiadu para depois do i nstalad:.. 
a assemblea o reconhecimento dos de-
puL'Idos cujos diplomas crio contes-
Lados .•. 

O Sr. C. Pratos: -Apoiado; essa é 
a verdade toda inteira. 

O Sr. 11. lla Silva . .. do I. • e 2. • dis-
trictos. 

A isso eu o varios companheiros res-
pon~emos quo S. E:<c. o Sr. O r. 
lluroso Junior e seus cu·rcligiona-
rios colloca vão-se adianle dos nossos 
desejos; pois, si era oxactamento a in-
tenção da baocalla liberal 03SC procedi-
mooto,porque o roputaTnmos.não o mais 
c .uveuieute aos CLIUsorvadorcs, po-
rem o ma1s conf11rme ã lei. i;to ú, re-
conhecermos os deputado; sobro os 
q9aes oàv bouvcsse conhlstação e adia~
mos o recoubecimento d.1quclles a CUJ() 
respeito bou vosso coutost:1çào, dil vn-se 
JlCrfuita coiucid ocia enLns os conserva-
clores, em sna maioria, e a maioria li-
beral. 

E1sa verdade, Sr. pre3ideotc,a verllade 
mais perfei ta. 

Si nú3 rlio detioirmos o oiJjetl() ' . . em questao,contmuaremos no m;us por-
feito mal-entendido, na mais deplora-
t e! algaravia, diante da qual uào che-
garemos a nos comprohender recipr~ 
cameute e apen~s consegui remO'$ a~a.t~r 
os nossos cred1tos perante a opror~ 
polí tica e do paiz. 

OSr. Viotli: - Apoiado. 
O Sr. D. da Silva:- Si S. l·hc. o Sr-

Sahino Barroso afirmou que fizemos. 
um contrato com o partido conservador~ 
penuitLa-me S. Exc. dizer-lhr, qu& 
falta à \'Crdade. 

O Sr. Orumond: -Apoiado. 
OS . B. da Silva :-Falta á verdade-. 

si ;,ffirmar que nó;, os liberaes, e;tahe-
tecem lS um contrato c"m os nossos 
adver;arios em ma teria a cujo respeito~ 
sioào ao nosso credito poli tico, ao ~e
nos à nossa probidade individual, ó un-
possi\'.!l traosigir. 

• 
• 
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llu, ai S. lli&e. allrmou que entre as 
•ilpoaiçOes em que ae aeban S. Exe. 
cem aeua amigos e a maior pa.rte do 
partido liberal hnia perfei ta coinei-
~la, S. Exe. disse a verdade. 

Eis o que se passou e a cujo respeito 
Gl'ereço-me a dar o meu testemunho. 

N1o houve contrato, houve coinci-
41Rcia fortulla entre as disposições em 
•ae ae aeb&Tào uma e outra bancada. 

O •r. Dia a Fortea' -Sr. 
pnsideute, desoeeessaria aer1a a mioba 

- ' presença nesta tribuna, desde que rorào 
, Gavid.as as palavras pronunciadas pelo 
1 .eu collega pelo IS .• districto, o Sr. 
-i Barbosa da Silva, si não fOra o appello 
, aominal qne me dirigio o nobre depu-

tado pelo t8. • dis tricto. 

., 

E' verdade, Sr. presidente, que na 
1 primeira sessão preparatoria, a convite 

do meu collega pelo 3. • districto, o Sr. 
Drumood, rui cb·,mado para ir até á 
sala interior desta casa, afim de ouvir 
S. Exc. o Sr. Or. Jurumenha, relaliva-
aenle a um aceordo sobre que con-
~ersavão. 

Abi chegando, ouvi do Sr. Or. Ja-
romenha uma proposta que compre-
b.eadi immediatamente não poder 
~er aceita pelO$ meos colleaas ; S. Exc. 
aoouia a vir fazer parte das nossas 
.essões desde que a ma10ric. liberal fi. 
~e com que o Sr. Or. Caml>OIIO dei-
n sae a cadeira de presidente ; e nessa 
«easião o mesmo Sr. Juramenha usou 
destas palavras : - • será uma vellei-
clade, mas eu quero sentar-me na ca-
deira e depo1s oeixal-a. • 

O Sr. Juramenha : - Isso de :~eu
lar-me na cadeira é imagem re V. Exc. 

O Sr. Bias Fortes:-Qaaado ouvi estas 
pala yras do nobre deputado, disse ím· 
llled~atamente:-• ó impossível realisai' 
am aceordo com aemelbante baae. ,. 

Não tendo sido feito este accordo 
p-ojeciarfo entre s . Exc. e o nobre de-
putado _pelo 3. 0 districto, DO dia 30, O 
S~. Sab1no Barroso se dirigiu a mh.1 e 
d1sae que pretendia com seus amigos 
l.u:er parte das nossas aessões. desde 
que a maioria liberal reconhecesse os 
dep!JI.ados sob!e e~jos diplomas Dã9 
bavn conleSI.açao, de1xando para depois 
oe diplomas d'aquelle.s que otrereussêm 
qnaesqoer duvidas ... 

Vozes:- E' exacto. 
Vozes:- Não é exacto. 
O Sr. Rias Fortes ... isto é- os di-

P'!'~ doe d'put.ados pelo t .•,!.• e u .• 
dtSlrJCIOS. 

Por conseguinte, o nobre deputado 
o Sr. Barbosã da Silva collocou a qaes: 
11o no NO nrdadeiro pé (apoiados e 
tl4o apoiados). 

: ' 
• 

Um Sr. deputado: - Na occasiào 
havia perfeito aceordo (apoidos e n4o 
apoados). 

O Sr. Oromond:-V. Exc. não rol 
ouvido a respeito. 

O Sr. Candido Ccrqueira : -Não 
temos necessidade de lançar mão de 
meios illegaes e incooressaveis; temos 
mnlta dignidade e bombridade. 

O Sr. Soares Peixoto:-Cooheço os 
deputados qne dizem francamente 
aquillo que pensão. 

Eu lambem quero dizer a vllrdade i 
província e ao paiz, que ha de conhecer 
a pbaol.asia da prob1dade política que 
os tiObiti deputados não tiverào na 
occasião do accordo (n4o apolad&); 
continuo a sustentar que não tiverlo 
e a prova é que apparecem protestos 
e contestaçOes 

Vozes:-l'rotestamos sempre. 
O Sr. Soares Peixoto:- 0 Sr. Candido 

Cerqneira foi o uoico que protestou. 
O Sr. Dias Fortes:-Protesto contra 

as palavras do nobre deputado pelo 8. • 
districto quando disse que tinha havido 
aceordo para -:e reconhecerem todos os 
deputados que se apresentassem nesta 
casa. 

A. questão roi bem doOn ida pelo Sr. 
Barbosa da Silva . 

Na palavra-accordo- não havia obri-
gação de se reconhecerem todos os depu-
tados; ella importava, comu disaeo nobre 
deputado pelo 5. • districto, apena!l o re-
r,onbecimento de todos os deputados 
sobre cujos diplomas nào hoovese con-
testação. 

E' uma questão de palavra, como 
affi rmou o nobre deputado. 

H a via aceordo para ~~e reconhecerem 
oolca.monle os deputados legilimamenle 
eleitos. todos aqaelles cujos diplomas 
não oft'erecessem contestação. 

Eis a questão muito bem definida. 
Por isso, Sr. presidente, acudindo ia 

palavras do meu honrado collega, o Sr. 
Sabino Barroso, e agradecendo as ex-
pressões que dirigio á minha .humilde 
pessoa(ftdoapoiados),dels.odemonslrado 
quo na realidade houve accordo para 
se reconhecerem todos os depu tadossobre 
cujos diplomas não houvesse cootes-
ta~o alguma, mas não comooeolendeu a 
op1nião publica- isto é-que a maior!a 
se obrigava a reconhecer todos os de-
putados conservadores diplomados ou 
não, mesm.o que sobre aeus diplomas 
houvesse contestação. 

O Sr. Barroso Jooior:- v. Ex. não 
contestou a minha affirmaçãe de qae 
houve aceordo. 

O Sr. Bias Fortes:- Ja ·o declarei; 
houve, como disse o Sr. Barbosa, coioei-

,, 
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deocia de vontades entre uma o outra 
bancada. 

O Sr. Barroso Junior:-A divergoncia 
é sobre o ponto. 

O 8r. Francii8CO Drnz't-
Sr. presidente, não sabia que o ultimo 
dos mo~mbro~ desL'I tai'.'l ( ·•ào ''P" ia-
dos), não estando preparado 11ar.t as 
lotas tla tribuna, teria tle vir a ella para 

• tomar:\ p·da vra ne:.ta occasiào. 
Aqui cheg~ndo no dia 28, em rom-

panhia tiOs UI CUS II'Jhrtl~ COt lag~s. VioLLi. 
Severinno tio Re~emle o outros ..• 

O Sr. Amnrico tio ~lalt'l~:- E·t tam-
bctn . 

O Sr. Francisco Braz:- E' ''~rd:tde, 
tambem vinha o meu nobre amigo e 
colle~a . •. eu não podia contar que a 
reumão da primeira sessão preparato-
ria tivrs~e lugar a 28. 

Ao dirigir-me da estação para casa, 
fiquei sabendo quo a reunião era a 
28, que assim so tinha entendido o re-
gimento. 

Um Sr. deputado:-Pois entendeu-se 
muito mal o regimento 

O Sr. F. l}raz:-Foi entiio. Sr. pre-
sidente, que, me tlirigindo para aqui, 
achei a mesa ja constitnida. 

Um Sr. dorutatln:-lllrgalrncn te. 
O Sr. F. Braz:-Assim, eu. como 

conservador quo nunca faltou aos tlr.· 
veres da solidariedade. tomei parte .o:1 
reunião e toroei·me solidario com o~ 
meus nobres companheiros do ban-
c:adn. 

Um Sr. deputado: -Mas V. E~c. 
tambem passou telegrammas. 

O Sr. fo'. Braz: -Sim. Sr., o tomo 
a rotponsabilidado delles. 

lllas, Sr. presidente, tive de passar 
um telegramma, louvando-me na in-
formação do meu distincto collega, o 
Sr. Dr. Sabino Barroso, assim como na 
inrormaçào do Sr. IJr. Jumrnenba 
e outros, quo rorão commissionados 
para entrar ou mesmo chegar a um a.:-
cordo que fosse honroso. 

Então, tive a honra do saber lia pro· 
pria bocca de V. Exc. que a lJancada 
liberal esta v a disposta a razcr j usllça, 
como é de sua intlole, e <rue, segundo o 
bistorico o apreciação das eleições, era 
do esporar que se reconhecessem 20 
conservadcres e 29 liberaes. 

O Sr. Drumood: - ls110. não I 
O Sr. F. Braz :-Nestas circumstan-

cias, Sr. presidente, en entendi quo 
o accordo estava definitivamente feito 
e, usando de um direito que cabe a 
qualquer cidadão,expedi um telegramma 
nesse sentido. 

• 

O 8r. Jurun'lenhn:-Sr. pre-
sidente, ó a primeira vez 11 ue trnbo do 
ralar. depois quo a m:.ioria desta ca~a 
teve de escolher V. Ex c. para dirigir os 
nossos trabalhos. 

E' parn mim, não sri si Oiltnrei en-
ganado. uma faguei ra rspcrança do 
quo o ru ror tia maiori:1 ha tlo ce:~•ar. e 
penso assim, porque jnlgo qno touos 
nó; prr~tarl!tnOs ao Sr. presult•uur, in-
conte t:wclmente digo., tlt noss 1 at•.c•:-
~àll, tot.lo aqncllo respcilo que ulle nul-
reco. 

Entretanto. não deixo de :t:imcntar 
nma vaga timulr7., 11111 vago rt•t:t•iu 1111 
que ogramlu prc~tigio do V. Exr. n:io 
s~ja bastante anlo o rumor, :wtc as 
cx•gcncias tia maioria oa sua f:tiua c.ln 
q lwrcr a totlo transe calca•· aos pcs 0:1 
ilireitos tia minoria. 

(l?ct:la nwçrios fi,, bam:arl•tlt{ll•,·ol). 
Meus Srs., cu sou ol.lrigailu. nrsto 

momento, a fa1.cr todo o histonco rto~ 
acontecimentos occorridos nc.•ta rasa o 
dizer a verdade. como n veru:ul 1.1 ú. 

Um Sr. deputado:- Vrjamos. 
O Sr.Jurumcnha :-N:'to c.strauharoi 

quo qualquer do~ Srs. deput:ulos da 
rnaiori:t venha eootradiz~r-me. 

Não ó a primeira vez que eu tenho 
,·isto occu ltnr -se a vcrdntlo,add u zi ndo·sll 
argumentos com o fim uníca10entc 
do ~ati:;faT.er paixões partidarias. 

Uma voz : - A c:u·apuça u:io nos 
cabo. 

O Sr. Jurumcnha : - Eu bem sei 

3ne estou iocommodnodo aos nobres 
eJlutados ... 
O Sr. Orumootl : - i'ião apoiado. 
O Sr. Jnromenha ... mas peço a SS. 

EExcs. que teobiio um pouco de pa-
cieneia. . 

A província tem neccssidada (e saber 
e ver o quo aqui se passa, afim de de,;. 
cobrir de que lldO se achl a lerdac.lo. 

A verdade pode estar do nosso lado, 
pode estar do lado dos nobres deputa-
dos, mas o juiz de todos nOs sera a opi· 
nião publica e ó para ella quo eu a.p-
pello. 

Sr. presidente, tenho tido nesta Ql!gs-
tão uma posição bem singular. (tlpà'ltes 
da /Jancada cor,servadoro). 

fiquem certos os nobres depnlatlosdo 
que, com os seus apartes baldos de 
corter.ia,não me hão de perturbar. (Re-
clamações da. bancada tibe,·al). 

Parece-me, Srs , que não é mais pre-
ciso tomarem os nobres deputados essa 
altitude bostil contra o humilde orador; 
parece que os nubres deputados de,'iào 
tratar-me com mais respeito, porque 
eu estou disposto a razer outro tamo. 

, Eu provoco a quem quer que seja, e 

• 
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~-appello mesmo para o testemunho de 

o11Jalquer dos nobres deputados. a que 
decline com•toda a rranqueza si ja ou-
vio dos oieoc labios uma só palavra or-
feoslva, dirigida aos dignos membros 
que eompoom a maioria. 

Um Sr. deputado : - V. Exc. não 
tem feito outra consa. 

O Sr. Jurumenha:- Srs. , ou tenho 
~uv ido calumnias, tenho ouvido pala-
vras cabellu tas, dOO!'IOS e insultos par-
tidos dos membros ~ maioria desta 
~ua. 

E, no entretanto, V. Ele. é tostemu-
~! ha. Sr. presidente, não mo tenho sor-
vido dess.'\ linguagem quando porveo-
•ura me dirijo aos nobres depulailos. . 

O Sr. França Vianna:- Nós lambem 
temos ouvido muitas cousas. 

O Sr. Jurumeoba:- Sr. presidents, 
~n entendo que não ó nccessario .Ler 
muila noção de uma pequena educação 
domestica para repellir muitas o 
muitas palavras que têm partido da 
bancada occupada pelils nobres depu-
l~dos contra o orador que fala. 

Eu provoco. entretanto, os nobres 
deputados a que apresenteu1 uma .;ó 
palavra meno~ cortez, monos parla-
mentar, quo eu tenha porventura diri-
.gido a SS. EE~cs. 

E' que a minha norma de conducta 
,não me permitia proceder de outro 
modo. 

Meus senhores, eu poderei, no calor 
·do debate, aJduzir argumento~ onenos 
aceilavcis ; poderei ató fal t.~r com a 
"f,llrdade ou por equivoco ou por ttereito 
~o minha intelligencia ..• (nao apoia-
.dos) •.. m.1s, ofTender propositalmente a 
qualquer dos meus collegas, isso é que 
não farei. 

E desafio a que me provem o cou-
1rario. • 

Um Sr. deputado : - V. Exo. deixe 
.fsso o .e o Ire em ma teria. 

O Sr. Jurumenha. : -E' justameoL& 
·.o quo vou fuer. 

Mas, parece quo os nobres deputados 
procurão propositalmente interrom-
per-me curo apartes, sem duvida, com 
o fim de impedir que eu conto a histo-
ria romo a bistoria 6 e se deu. 

I 111 Sr. deputado : - Prometto não 
-dar mais apartes a V. Exc. 

(} Sr. Jurumenha : - Folizm.ente, 
sabemos todos o que so deu, mas em 
todo n caso é bom explicar todos os rac-
~os para tirar-se esse negocio a limpo. 

Sr. presidente, chegando eu a esta 
-cidado e entendendo-me com um corto 
numero de amigos e co-roligionarios, 
est011 111e informarão de qne o partido 
l iberal ou a bancada liberal.desta assem-

• 

blea pretendia apresentar-se no dia 28. 
(Apartes prolongados). 

Os nobres deputados tenhão pacieneia; 
ouçã•l a historia, oução a historia comp 
ell:. é e depois poção a palavra e digão ;, 
o que quizercm. 

VV. EExcs. têm talento para mani-
festar o que sentem e não 6 pertur-
bando-me com apartes que mo fazem 
cansar. 

O Sr. C. Cerqueira: - E. um cundi-
monto. 

O S1. Jurumenhl : - E' um condi-
mento e ou não rejeito aparte do quali-
dade alguma ; mas ost.á no interesso de 
ambas as bancadas, está no interesse 
da província manter-se a boa or•lem nas 
discussões, provar-so ao publico qne 
sabemos nos tratar aqui do outro modo 
e com urbanidade. 

O Sr. C. Cerqueira : - O melhor é o 
nobre deputado trazer uma palm:lloria 
para aqni ( Ri.so ). 

O Sr. Jurumcoh3. : - Pod ia trazer 
a palmatoria, mas Lal vez nào agradasse 
aos p1'1meiros quu tivessem do sor cba-
IUados a t~lla (risadas), porqno nin-
guem quer a justiça por eMa. ( Apoia-
dos da mi110ria ). 

Sr. pr~shlcolL, no meio llestas mani-
restaçOes de todos os m~ns amigos, 
affirmanllo quo a bancada liberal (fossa 
ou não verdade; podiam estar lllodi-
dos ... eu vou dando as auenuan tas 
para vor si mo d cixam falar... risada3) 
•.. affirmaudo que a bancada libor:~l 
pretendia apresentar-se aqui no dia 28, 
Cormar m~a e, afiu,,l de ~)(lUlas. real isar 
uma vasta degola nas fileiras conser-
vadoras .... 

O Sr. ll. Fortes :- Isto é o quo so di-
zia da minoria. (Apoiados ela maiil1·ia). 

o Sr. Jurumenba ... contra a jus-
tiça o o direito, e que nests caso de-
víamos estar presentes na sala das ses-
soo~ o, v•sto contarmos lambem não 
pequeno numero de deput~dos diplo-
mado~. talvez maior do quo os liberaes, 
acclamar uma 10esa, mesa regular. 
e continuar em nossos trabalhos de. 
accordo com o qne rosse de direi to e da 
justiça.. ; no meio de pronunciamentos 
diversos e desencontrados, eu tive;a rrau-
que~a. Sr. presidente, de 1eclarar a 
esses amigos, que se achavam reunidos, 
que. segundo a letra do !egimento, IJ!8 
parecia quo a 1.. • sessao propar:~tor~a. 
devia ser no dia 29, ás i t horas da 
manhã. 

O Sr. F. Vianna : -Sem duvida. 
O Sr. Juru10enba: - Entretanto, nãc. 

sou daquelles que persistem no erro 
ou tem a fofa vaidade de suppor que 
a sua vontade, a sua pouca intelligeocia. 
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corre sobre todos ; e, não querendo 
fazer \'aler a minha opinião como a 
uoica aceitavel no meio de Lantos dis-
t inctos collegas e amigos, e, ao mesmo 
tempo, acredi tando que fosso possível 
pen~rem os membros da bancada li-
beral do mesmo modo que os meu"s 
co-religionarios ..... 

O Sr. F. Peixoto : -E como nos 
constava. 

O ~r. A. . Maia: -Nós sabemos ler. 
O Sr. Jurumenha ... nestas couli-

ções. puz-me á dispCJsição do partido 
conscrvatlor em sua maioria. 

Võ, portanto, V. Ex c., Sr. presidente, 
<JUO os Srs. scuadoros liberaos não ti-
veram razão qnan!lo tloram graças a 
Ocos do qne o moTimento dirij;lido pela 
bancada conservadora ti VélliS9 Ioga r so 
e excluoh·amcnte por ser dirigido por 
u•n Individuo que não teve a felicidade 
dt1 uascer em Mioa5. 

O Sr. f'. Si : - A declaração foi do 
Sr. D. do Cotcgipe. 

O Sr Jurumenha : - Não foi do Sr. 
Darão tle Cc• tcgipe, roi de senadores li 
beracs por ~ll nas. 

Porem, meus >~enhoro•, eu, por isto, 
não lico querendo mal MS Srs. C. de 
Oliveira o A. Celso: amboj usam da 
mcsmaes.;ap'li<>,·ia tJUO V V. Eto:s. , cada 
.qual bu:1c:a melhor collocar-se. 

Eu não eoteudo IJUO esta proviocia, 
assim como o Ceará. atJUCllo berço da 
luz. sejam propriedade ox.;lusiva de 
quem quer quo seja. 

O Sr. S. Fortes : - A província de 
l\liuas está scm1lru prompla para rece-
ber un1 sCll seio todos arlncllos q ne 
.queiram contribuir para o ~cu engrno-
decimooto o progresso. ( A poi••dos ge-
,·aes ). 

O Sr. Jnrumeoba : - Repetin!lo as 
palavras de um t!istinc:to amigo. direi : 
l\linM tem um ceo vastissi mo e bas-
tantó grande para amparar a todos quo 
entram neste solo o ameno clima. 
( Apoiados geraes ). 

E, Sr. presidente, s entrei em minha 
mocidade para esla província, si a ella 
tenho dedicado até hoje toLios os meus 
esforços, toda a minha actividade. 
entendo que oào tenho o direito do ir 
busear ao Cear'.1 a menor retribuição 
de meus serviços, senão aqui mesmo, 
no ~aio do partido> pelo qual tenho 
combatido 

O Sr. C. Cerqueira dá um aparto. 
O Sr. Juromenha : - Continuando, 

3r. presidente, na historia dos aconte-
-cimentos, eu direi que, resolvendo-me 
a comparecer nesta casa com} 03 meus 
amigos, o fiz de boa fli e convencido de 

que o partido liberal tambem se apre-
senlr.ria. 

E hcjo ainda m 1is estou convencidCJ 
disso. porque, poucos minutos depois 
de nos achlrmo> aqui, npresontou-so a 
bancaria libsral todfl. ( Apoiados ela 
minOI'Ül ). 

Vozes da maioria:- Depois IJUO ti-
vemos noticia de 11ue os senhores esta-
vam aqui. ( 1lPQiactos ela wlioria ). 

O Sr. Jurnmenha : - Paeeco quo es-
ta vão ronniflo;;. e:;pcrantlo a hora. 
(Aptll'lc~· : P•'Olt!Sios). 

O Sr. IJ. Fllrtes :- V. EKc. procedeu 
de 11111 fó, porque não encontrou nin-
gnern uosto recinto. 

O Sr. Jusê l'orfirio (t.• .tcc•·c/cp·io):-
l)e minha parte, protesto ; declaro quo 
não sabia de cousa alguma. 
. O Sr. Jnrumeolla : - E-;ton !alando 

em theso : ó ll-Js~ivel quo na haucada 
liberal cstejão alguns que não pactuas-
~em t'.-Hll isto o até ignorassem. (Ap 11"-

tes). 
Mas. nom todos podem amrmar quo 

oflo hon l"u o .ta protonção. 
Vozos lia maioria: - Anlrrne~mos qu" 

não h 1111 \"O. 
O Sr. F. Peixoto: - llouvo; ea 

pos·o gnrnntir com o testemunho de um 
detmtado liberal. 

Vo4es da maioria: - Faça-o, si 6 
capaz : ci te o nome dcsso deputado ; 
é ~eu tlOI'er fazr.l-o. 

O Sr. lo'. Peixoto: - Não quero fa-
zol-o. (Oull\tS apat·les). 

O Sr. Jurnmenha :-Jaoxpliqnci o;om 
' -fra••queza meu motlo do pensar. ::>1'. 

prnsitlcnto ; ja disse quo ú possiYol que 
houYcs~c deput:ulos liberao:; alheios ao 
plano ; faço justiça á frallllllll7.:1 o leal-
dado c?m que estão se maoifo tando ; 
mas o quo a baoc.\da libcr;ll não pode 
fazer é affirmar Wlll voe.:, 0111 concerto 
barmonioso. q1:e totltJs ponsa\"lo do 
mesmo modo. (rlpat·tes). 

Ja clcclarel que fiz sentir aos 
meus amigos que entendia que a 1.• 
sessão prcparatoria era no dia ~9 ; en-
tretanto. em minha vida poli tlca, em 
minha ''ida publica e particular nunca 
th·e a fatnid~Lio de collocar o meu ta-
lento e pequena intelligencia sobro IO-
dos os outros ; d'abi. posso dizer, a ca-
pitulac;io outro amigos. 

Poder(! algum do~ nobres doputndos 
entender 'llUl nis to vao um papo! igno-
minioso ; podem qualificar como enten-
derem o meu procedimento; ao mono~. 
elie tom o merito da franqueza. mani-
festo as cousa!l como as co usas são. 

ChPgados a este ponto, Sr. presidente, 
o occupando essa cadeira por a~lam.l
ção do meus amigos, legal ou 11legal-

o 

o 
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mente, cedi ao comprimento de um 
dner, deTer imperioso, que eu nunca 
deixaria de cumprir para com o men 
parlido, ou o partido a que me acho 
hoje filiado ou o partido a quo em 
qualquet· tempo tenha do fili ar-mo, por-
quo ja doi a fagueira esperanca aos col-
J~as da esquerda de para lá ir. ( Risa-
d41). 

Collocadas as co usas oeste terreno e 
q naodo menos o e3pera vamos, deu-se a 
invasão tumultuaria dos nobres depu-
lados ••. (~partes prolonga lo•). 

O Sr. Presidente:- AUençào l 
O S1·. Jurumonha: - Do contrario, 

podem mo abafar a voz e eu não quero 
protelar esta scena de apartes. 

O quo so deu todos o sabem i foi can-
tado nesta oopital em prosa e verso. 

Ainda no dia da organisaçào da mesa 
conservadora, eu posso dizer que houve 
accordo e esse foi o primeiro. 

Um distiocto .membrn da bancada li-
beral .e dirigio particularmoote ao hu-
milde orador e disso : • demos tudo 
como si não existisse o amanhã 01 gani-

. saremos nova mesa, conforme combina-
ção amigavel e harmoniosa quo entre 
C>s nossos amigos o outros podermos 
conseguir . .. 

Postomeparecesse que havia má von-
tade e proposito contra o presidente de 
então ; não obstante, oo desejo de 
entrar em harmonia com os nobres 
deputados liberaes, principalmente com 
aquelles quo se achavfLO com mais 
c::tlma o discripção, eu apenas lembrei 
que estava promplo a mo retirar, que 
Dão cootinuarião os trabalhos desde que 
os nobres deputados e seus amigos 
primeiramente se retirassem, para que 
não se dissesse quo, como presidente 
eleito pelos conservadores, eu cedia â 
imposição ou que rui enxotado como 
um vil lacaio. 

Entramos em accordo, que foi o pri-
meiro. 

Os nobres deputados mais pacatos 
con,·encerãe os mais exaltados da t.J o-
nnieocia de um accordo e de entrarmos 
pacifir mente no domínio d4. urdem e 
da logahtlade. 

O Sr. Dias Fortes : - Eu era um 
dos mais exaltados e não fui cooven-
c:•do por collega algum. 

O Sr. Jurumenba : - V. Exe. não 
foi convencido por collega algum, mas 
convenceu-se da conveniencia do pro-
cedimento. 

O Sr. Dias Fo:tes:- Procedimento 
inconveniente foi o dos intrusos i foi o 
de V. Exc.,qoe se apresentou aqui iUe-
galmente para orgaoisar a mesa. 

O Sr. Jorumenba: - Uma illegali-

dade da minha parte não podia logalisar 
os disturbios e arreganbos com quo 
procederam aqui, porque um arbí trio 
não justifica outro. (A]JIIiados). 

Si acaso eu procedi mal, os nobres 
deputados, bastante iotelligeotes fi cri-
teriosos, quo conhecem perfeitamente os 
seus deveres, bem comprehoodem que 
oào podiam proceder por outro modo, 
senão fazendo restabelecer o domínio 
da legalidade, sem comtudo proceder 
tão a~bi lrariameote, deixaodo no coração 
desta vasta população um triste e 
luctuoso quadro ... 

O Sr. Candido Ctlrqueira : -Provocado 
pelos nobre~ depntadus. 

O Sr. Jurumenha ... porque, si no pri-
meiro dia de sess.'io prcparatoria feita 
polos conservadores houve scona!t <:les-
agradaveis, fora m provocadas pelos li-
beraes, quando todas estas scenas se 
poderião ter poupado. 

Os dislioctus membros da bancada li-
beral desta casa comprehendem os seus 
deveres, têm ba~lanto intelligencia e ta-
lento pa1·a comprebenderem que oão 6 
com halbnrdia,quen:1o é,linalmonte,com 
o procedimento que •.ivcram que chega-
riam à conquista do triumpbo dos ~uus 
direitos. 

()Sr. Dias Fortes: -E chegamos. 
O Sr. Jurumenha:- Não chegaram, 

nem chegariam. Eu me explico. 
Os nobres deputados invadindo esta 

assemblea ... 
O Sr. Bias Fortes:-lova30res roram 

os senhores. 
O Sr. Jurumeoha... o que pr61eo-

derão foi fazer correr o humilde orador. 
!\las, eu declarei que preferia morrer a 

submetter-me a qualq ner COIH'eniencia 
humilhante ou ceder à pressão em que 
me colloca vam. 

O Sr. Dias Fortes: - Cedeu. 
O Sr. Jurumonba: -N~o cedi, nêm 

cederia. 
O Sr. Dias Fortes: - E ba de ceder 

sempre que proceder illegalmente. 
O Sr. Caodido Cerqueira:-Até pediu 

a força publica. 
O Sr. Jurumenha: - Não pedi a força 

publica, porque.collt.cado entre homens 
de bem, como os nobres deputados e 
meus amigos, não obstante o barulho 
fei to nessa occasião, sempre tive a lumi-
nosa esperança do que não chegaríamos 
ao domioio do bacamarte. 

O Sr. Dias Fortes: - Eotão. o presi-
dente da província mentiu no seu tele-
gramma qoaudo disse que tinha sido re-
qui~itada a força publica pela mesa da 
assemblea. 

O Sr. Jurumenba: - Eu explicarei 
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e1110 raoto. O qne estava... (muitos e 
JWdongados af)(J1'les). 

Vozes : - 0 pedido do força publica se 
referia à mesa organisada oo pri-
meiro dia . 

O Sr. Jurumenba:-Como o Sr. Dias 
Fortes affi1'n1ou que u presidente da 
pro1'iocia di$S!' ra r.er ~i·lo requisitada a 
Colça. eu dplicarei este facto. 

ConYcm r.otu à assomblea, Sr. pre-
aiden<e. •11100 Sr. lli:•s Fortes merece-me 
toda a r.onsirteração e que ou jamais seria 
capaz du faltar-lho com a delio::hiP7.a 
qqe elle 10e merece e a quo tem direi to. 

Um Sr. deputado: - V. Es. est.'l dis-
poeto a proceder do mesmo modo com-
oosco' 

O Sr. Jurumenha : - De corto, porque 
ea até os considero muito. 

O Sr. Presidente : -Observo ao nobre 
deputado quo o tempo se acha esgotado 
e aassombiPa ainda não approvou a acta. 

O Sr. Jurnmeoha:-:llais duas pa-
lavrali. Sr. presidenLO, e e a terminarei as 
minhas consideraçOes, tm obedienda á 
V. E-r. ; mas é preciso que eu responda 
um aparte do nobre deputado, qae 
ainda ha pouco me foi oirigido; aqui 
oão h ou v e vencedores. o em vencidos. 

Sr. pres1dente, é verdade que foi re-
quisitada a força ao presidente da pro-
'fincia, mas es;;a requisição não foi 
feita, notem bem os nobres depntados. 
pela mes~-

Es5a requisição foi fdita por amigos 
omciosos, quer de~ ta bancada, quer da 
bancada opposta. 

Um nobre membro do partido liberal 
desta cidade, a quem muito considero 
e respeito, dirigiu-se a palacio, allm de 
.olícitar do presidtnte da provlncia 
pro1'idencias energicas, .:amo uma me· 
dida de prudeneia. 

Um Sr. depatado:-Quem foi esse 
amigo t 

O Sr. Jurumenba : - Si os rHthrcs dC'-
pntados querem. eu pronuncí:• rui o seu 
nome, &i bem que acho isso tl c~ucces
sario. 

Ma!, Sr. presidente, esse distíncto 
c:idadào, a quem mo refiro, dírigio-so a 
palacio ~ f~lou deste modo ao presidente 
da pro1'rncra: 

c Peço à V .Ex.que mande a força para 
a assemblea, atiro de garantir os nossos 
amigos ... 

Esta foi a linguagem de um chefe 
liberal. 

E ja que os nobres deputados instam 
eommigo para que eu proouocíe o 
aome desse chefe, eu o farei. 

E' 1'8rdade que o Sr. commeodador 
Amaral requisitou a força publica, pe-

diodo ao presidente da província l!a-
rantia para os seus amigos. 

Um amil(o nosso dirigiu-se ao Exm , 
Sr. llorta Barbosa e fez o mesmo pe. 
dido. 

Isso deixa ver CJU O amhos desPj~ vão a 
prutleoci:l n PIPmen to~ tlu ordem : i~so 
deixa Yer quo ambos tinham a mestua 
cautela inheronte a todo u hnmem lla-
cato, dirigindo se à primo ira a utnridndll 
o a proYincia, pois quo a mhos· tlPs~jn l':a m 
ver :.s coosas collocadas no \'erdatlt•irn 
terreoo. 

Eis o facto rnmo elle se deu . 
A s~i•o. si hnuve req trisl,:;io do furç~. 

reflito, ella foi feita, não pola mPsn, mas 
!lM p!;S03S tlist inctas, Uma que ~C Írt· 
l~ l es~a ,.a relos oobrCll dtputado~ e 
ontra que ~o intcressa\'3 relos nn~s 
amigos: uma por parte d:. bauc.,da li -
beral, .. utra por parto da bancada cnn-
aenadora. 

O Sr. Candido Cerqueira: -Nlo é 
exacto isso. b:sta n:ío é a verdade. 

O Sr. Jurumeoha : - ·V. E:c tem a 
vaidade do pensar quo fa la sempre a 
verdade o su ppOe injustamente que os 
outros não a potl~>m falar 

\' . Ex. está COD\'encido do que tem 
o dom da verdade. 

Pois bem; seja assim, mas, ao menM, 
con~inta quo os outros, si é possível. 
tenham lambem. ainda que bome»opa-
ticamente. o mesmo dnm 

Reconheço que V. Ex. á muito talen-
toso o um grande paladino d1s ideas da 
lib~rclade. • 

Admitia, porem, quo nesta bancada 
baja lambem algum soldado. algum 
alferes. possuído da mesma idca. 

Um Sr. deputado: -Por lil não ha-
verá lambem algnm forricl? (Aptn·tos). 

O Sr. Jurumeoha: - Eu sou um 
simples soldado. 

Agora, si V. Ex. é forriel, dou-lhe 
desde ja os meus para bons (l'iso). 

O Sr. Candido Cerqueira:-Qcaoto a 
mim, sou nnspeçada simples (llila,·i-
dade). 

O ~r. Jurumenha:-Sr. presidente, si 
V. Ex. oão me J?Crmitto continuar a 
fazer todo o histonco dos factos, eu me 
agur.rdarei para outro dia, porque a mi-
nha hislo>'la ainda é bem comprida. 

O Sr.Presideote: -A hora está a findar 
o a acta ainda não foi approvada. 

O Sr. Jurumeoha:-Obedecendo às 
observações de V. Ex., sento-me,submet-
tendo-me a ellas. 

(Muilo bem: muito bem). 
O Sr. ! • secretario procede ã leitum 

da acta, que é sem debate approvada. 
O Sr. A. Maia ofTerece, por parte 

da commi53ào de poderes, o seg01nto: 
• 

• 
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A com missão de poderes, tendo allen-
tame~le examinado: 

§ i •., as acta.s das eleiçõos o M orga-
nlsação das mesa.~ da t •. e 2•. secções 
da parochia tl ~ Ouro Preto o das paro-
chias do Antonio Dias, Ouro Dr·~~nco, 
Coogonhas do Campo, Entre-Rios, 
Queruz,Capella Nova, llavorava,Lamim. 
Santo Amaro, Redondo, S. Caetano do 
l'araopeba, liloria de Queluz e S. José 
do Pararpeba: 

§ 2•., as actas das eleições de S. Braz 
-de Suassuby, Casa Branca, Rio do 
Pdixe e Desterro, cujas mosas não 
potle a cornmissão informar se roram 
logalrnonte orgaoisadas, por não terem 
sido remeuida.:~ as respectivas actas; 

§ 3•., a acta da apuraç;1o geral do f •. 
tlistricto, constante do diploma expedido 
.tO Dr. F'raoci~o de Paula Amaral, cuj.> 
protosto foi presente â comruissão: 

§ 4.•, a contostaçãodo Dr. Josó Eu-
pbrosinio Ferreira de Brito : deiundo 
de tomar .:m consideração a acta do 
Piedade do Paraopoba, quo uiio roi 
.apsoseotada, mas cujo resultado não 
~oOue na apuração geral; 

E' de parecer: 
t .•-que sejam approv;,das os elei-

çoes constante$ do§ L •, por terem siJo 
regularmenh! fe• tas, e a.s do § 2•., sobre 
as quaes não ha contestação. 

! •.-que seja nnHa a eleição do Rio 
de Pedras, por não ter sido presidida 
.por nenhum juiz de plZ. caso om quo 
oão devia h a ver eleição. 

3.•-que ~eja nulla a eleição do Car-
rapicho, por quanto, tendo faltado o 3•. 
juiz de paz, não foi esperado até ils 2 
horas. 

4•.- que sejam nu lias as eleições de 
Cachoiera e ltabira do Campo, por terem 
'ot:t~o na t.• etei tores doTijuco e na~.· 
eleitores do Bassão. 

As actas de organisa.~o de mesa deitaS 
duas parochias não foram presentes:\ 
~ommlssão. 

fS•.-qne sejam oullas a11 eleições de 
S. Anna do Morro do Cb .. peo,S. Dartho-
lomeo e Cattas Altas, por terem appare-
cido cedulas demais. 

6.•-quoseja reconhecido e proclamado 
membro da assemblea legislativa pto-
\'iocial tle Minas Geraes pero t • districto 
o candidato diplomado, o Dr. Francisco 
de Paula Amaral, que obteve IH8 votos 
contra IS07 votos. 

Sala das commissõe~. <l de J ,, nho de 
t888.-Aristides Maia.-·f.Sà.--Fraocisco 
M. de Andrade (vencido, porque não 
teve conhecimento das actas e dos 
documentos olferecidos pelos Ct)oten-
dores). 

E' pos&o em discnssão o parecer 
• 

• 

O llilr. Dorroeo Junio r (pel~ · 
ot·dem):- Sr. presidenw. é verdade que 
os psroceres sobre verificação de po-
deres constituem ma teria urgente pelo 
regimento da casa; ruas, ó verdade 
tarubem que, si urgente ó a discussão 
rle taos pareceres, entre dous pareceres e mais urgente a discussão daquelle quo 
ja roi submettido a debatA, sendo este 
iniciado e dct>nis adiado (apoiados d4 
minot·ia); porque V. Ex. sabo que, pelo 
regimeoto da casa, as roa terias adiadas 
têm preltsreocia. 

De mais, V. Ex., orga>Jisaodo a or-
dem do dia do hoje,determlnou <tne a t .• 
parte da mesma iria até maio din, l~to 
é, seria de urna bora. 

lb pouco, V.Ex. disse que faltavam 5 
miou tos para llndar-sA a t.• parte, 5 
roloutos que, ha muito, ja passaram. 

Vor ~onseguinto, uma vez que ja nos 
achamos na 't .• parte da ontem do dia, 
o p:trecer que deve ser submcttido á 
discussão ú o quo se rcroro á oleiçào d() 
2' districto, isto é, aquelle cuja dis-
cussão Ja roi ioicia•la, ficando :1diada, e 
quo esta na ordem do dia de hoje. 

O Sr D. da Silva:-A t .• parto da. 
ordem do dia ainda nãl) findou-se. 

O :Sr. Barroso Juoior:-Sr.presidente, 
V. Ex. 6 a garantia da miunna na io-
tcrpretaç.ãn tlo regimento da e<~~a! . c e11 
tolobo bastante confiança que, lntCtnOd() 
a sua missão do mJgt$lrado, V. Ex. 
ba de razol-o do modo que dos La. bane<~da. 
não so repiLam protestos . contra as de:-
cisões do V. Ex. (.4 potact-s c.la t~u
no,·ia). 

O 8 r . DrulDo nd:-Sr. pre-
sidente. lt~vaoto-me parn pedir pror.,_ 
gação da hora, atlm de =!UC a commis-
são do poderes oiTereça os pareceres 
que á casa trt~uxe. 

V. Etc. declarou á casa qno ainda 
falta\'ÍIO cinco minutos para sr Asgotar 
o tempo destinado para a apresentação 
do pareceres. . 

Nesta oecasião levantou-se o dagno 
relator du. commissão do podoros e 
apresentou o parecer relativo á eleiçã.o 
do -t .• districto. 

nemotlido à mes1, segundo foi hon-
tem aqui decidi<! o pela eas;~, V: Exc-
cnrial e legttimameolo aoouncrou a. 
sua discnssão. 

O Sr. D<orroso Junior: -Muito iocu-
rialmento. 

Uma voz:-Mas nós ainda estamo~ 
no espediente. . 

O Sr. Drumond:-V. Exc., murt() 
curial e legitimamente, aonuociou a 
discussão do parecer, e se algu m dos 
nobres deputados tivesse pedido a 

1 pala na. a discussão teria ficado adiada... 
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Disse o nobre deputado que era pas-

sada a primeira parte da ordem do 
dia, mas esta só se considera passada, 
det>Oi~ qne o anouncia n (Jre;idencia. 

E' Mrto que e$tâ soiJre a mesa um 
parecer sobre materia urgente. em face 
do nosso regimento, parecer que trata 
da eleição do !?. • distrito; mas o 5r. 
presidente, co floco o a sua discussão na 
'.!.• parte da ordem do dia. 

A com missão apre~eo ton de o tro da 
1. • parte um parecer sobre ma teria 
ideotica e por sua natureza urgente; 
nó~ devemo~, por consequeocia, entrar 
na sua immediata discussão. 

O Sr. Jurumenha:-Ja passou a hora. 
O Sr. Orumond : -0 Sr. 11resitlente 

ainda não considerou passada a hora 
e, em quanto o Sr. presidente não o 
fizer, estamos o a i . • parte. 

Porem, se acaso o Sr. presideo te cn • 
tender que se acha esgotada a i . • parte 
da ordem do dia, ti~anclo assim S. 
Exc. lnhibido do autorisar a dist:ussão 
do rmccer apresentado, eu reqneir,l 
que se c'lusuttc a casa su consente na 
prorogação da hora para a discus~'io 
do mesmo. 

O !Sa·. Pa·esidea:ate : - Em vir-
tudo do artigo 2~ do regimento, os pare-
-ceres das cummissOas, quando versão 
sobro verificação de poderes, são por sua 
oaLureza urgentes e, uma vez apresenta-
dos, eotr;io tmmedtatamenLe em dis· 
-cussào. 
· Si não houYer contestação ou quem 

sobre elles peça a palavra, ser?lO postos 
a votos ou adiados no caso contra no. 

O Sr. Viotti dâ um aparte. 
O Sr. Presidente: - Este parecer, 

pois', tem de ficar adiado, por ter pedido 
a palavra o nobre deputado, o Sr. To-
lenda!. 

O Sr. Drumood: - Eu pedi proroga· 
~o da hora e urgencia para a discussão 
do parecer. 

O Sr. Viot!i: - Ja flli adiado, porque 
o nobre deputado, o Sr. Toleodal, ja ti-
oba pedido a palavra sobre o parecer. 

Uma voz:- v. E~c. deo a palal'ra ao 
Sr. Tolendal. 

Um Sr. deputado: - F.icarà adiado, 
si oãc. ror approvada a urgencia reque-
cida para a sua discussão immediata. 

O Sr. Presidente: - Vou submcttcr à 
votação o requerimento de urgencia e 
prorogação de hora para sediscutir o pa-
recer, conforme acaba de ser requerido 
J>elo nobre deputado, o Sr. Drumond. 

Um Sr. deputado: - Perfeitam.ente. 
V. Exc. dectdio conforme o rogimeoto. 

O S a·. To l e ndo! :- Sr. presi-
dente, eu comprohendo que a honrada 
maioria 11ussa ontemler que ú do seu 
direi to pedir a prorogação da primeira 
parte da ordem do !lia. 

O Sr. Salathiol :-Aíoda não saio imO!! 
da '1'. parte da or,lem do dia. estamos 
no expediente. (lln out1·os opm·tes). 

O Sr. Vlolli: -Então. a ordem do dia 
escripta u trabalho inutil ·1 

O Sr. Drumond:- E· prax11 estabe-
lecida o anno passado pelo Sr. Sabino 
Uarroso. 

O Sr. Tolendal :-0 parecer da coto-
missão fni lido dentro dos cinco miou tos 
quo o Sr. presideute tinha dado corno 
nllimos da •1•. parte da ordem do dia e. 
diante das rPclamações apresentadas, 
alguem da casa, o o obre dopn tado o 
Sr. Orumond, pediu prorogação da 
hora, que ainda uão foi votada. 

O Sr. Oru.mond !-Vamos \'Otar. 
O Sr 'folendai:-Eotão, o SJ•. presi-

tlentc da casa deu-me a palavra súbre 
o pnrecer. 

() Sr. Drumoud:-Si V. Ex. está dis-
cutindo o parecer. está com a palavra. 

O Sr. J u ru men h a: - Estit f a fando 
pela ordem. 

O Sr. Tulendai :-A !)re,•alerer a opi-
oiãu do nobre deputado o Sr. Drumond, 
ou fico em maximl confusão, purquo 0 11 
mio sei si falo nos strictos termos 
de um requerimento de ordem ou sobre 
o parecer. 

O Sr. Drumond : - Sobre o parecer 
não pode ralar. 

O Sr. Tolen!lal : - Enláo V. Exc. re-
tira a sua H lustrada opinião do ((ue eu 
posso fala r sobre o pa rccer l 

O Sr. Orumond : -Por om, não. 
O Sr. Tolenllal:-l•:u dizia que 11 pro-

rocaçâil !lâo lioha Sido \'O!ada, quandQ. 
diante das reclamacoes levantadas, v. Ex c. declarou o parecer adiado, (IOr-
que em tempo eu hav:a pedjjo sobre 
eile a palavra. 

Mas, como quer que seja. si a leitu1·a 
que V. Ex c. fez tio artigo i4 do regi-
mento não tem applicação a especie con-
trovertida, decidindo-se o requerimento 
do Sr. Drumond, licamos no mesm() 
estado da questão, quo se enlende com a. 
prorogaç.'io da hora simplesmente, isto é, 
cum a votação desse reqnerimerllo. 

Posta a questão neste estado, cu 
comprehendo qno, si a casa decidir pela 
prorogaçãu da hora, restadí a \'Otaçâ() 
da urgeocia pnr doLLS terços, segand<J 
a jurisprudencia assentada hootem. 

Requeiro, pois, essa vot:.ção por part~s--
0 Sr. Drumond : - Veremos deporl'. 
O Sr. Tolendal : - Com prende V. 

• 
• 
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Ex:c. que estas minhas despreteociosas 
c:on~iderações symbolisào apenas o de-
sejo de me inspirar na jurisprudeocia 
qile a casa estal.el.eceu bontem, para nos 
easos futuros não ser eu V'oz dissonante 
diaóle da.s décisões d.a assemblea, que 
ciel!ejo muito respeitar. 

Por isso é que liz estas breves consi-
derações, no intuito de que V. Exc. as-
een~sse que,depois de julgada a prorb· 
aação da hora, não se entrasse logo na 
apreciação do parecer apresentado,aotes 
de concedida urgeocia (muito bem) ... 

O Sr. Drnmond : - Isto tem seus 
c:onrormes. · 

O Sr. Toleodal : .. • .. sem que se 
votasse a urgencia para a discussão 
deste parecer, a menos que V. Ex c. não 
tenha outro modo pelo qual se mostre 
quànto diverge o caso presente da hy-
potbese da ultima sessão, em que assim 
tle. procedeu. 

Posto·a votos, é apr.rovado o requeri-
mento de prorogação da hora feito.pelo 
Sr. Drumond. • 

Entra em discussão o parecer. 
O Sr. Tolendal : - Peço a palavra. 
O "Sr. Presidente : - Fica a dis-

eu.ssão adiada. 
O Sr. Drumood (pe'a ot·dl!m): 

-Requeiro urgeucia,Sr. presidenle,para 
a immediata discussão do parecer que 
ficou adiado, em virtude de disposição 
dó regimento. 

Sr. presidt~nte, ha perfeito e completo 
engano no modo de pensar da mino-
ria, quando entende que na hypothese 
de que ~e trata, para se vencer orgencia, 
6 oecessarlo o concurso de dois terços 
dos membros da casa. 

E' verdade, Sr. presidente, que, se-
f!Undo diz o art. i 80, quaodo se acbào 
o a onlem do dia certas e determinadas 
matarias, ~m~ os projectos de orça-
mento provme~al , de orçamento muni-
t:ipal, de fixação de força publica, para 
se vencer urgencia e preceder-se ~ di~ 
cnssào de matarias que não sejào nr-
gentes, é necessario o concurso de dois 
terÇO!!. 

São essas &S unicas bypotheses, Sr. 
presidente, a que se refere o noss(l re-
i imento,em que se exige o concurso de 
dois terços dos membros presentes para, 
dada a urgencia,preterír-sA a discussão. 

Eu chamo a auenção do nobre depu-
~o. o Sr. Tolendal, para o que deter-

. m1na o art. 180. 
O Sr. Tolendal : - E V. Exc. não 

sabia deite bontem ~ 
O Sr. Dromond: - O art. iSO assim 

se expressa (li) : 
• « Emqnaoto estiverem na ordem do 

• 

' 

dia quaesqoer dos projectos de orça-
mento provincial, fixação de força, or-
çamento municipal e ajiprovação das 
respectivas contas, terão elles preferen· 
cia sobre os demais projectos, salvo O! 
de mataria urgente, reconhe-cida tal por 
dois terçlll' de membros presentes em 

· numero legal. • 
Portanto, o art. 180 exige o concunlo 

de dois terços dos membros da casa so-
mente quarido dà-se a circumstancia 
de se acharem na urdem do dia os pro-
jectos de !eis annuas. 

H a um outro art., 182, quo di.z que 
para dar-se nrgeocia a respeito de 
qualquer mataria, menos das q11e dizem 
rtlSpei to ãs leis de orçamento e força 
publica, é oecessario que o presidente 
a proponha ou que algum d.eput~do a 
requeira e que a assemblea approve-a 
por votaç-ão ; isto é, não são necessa,-
rio~ os dois terços para que se vença a 
u rgencia e se di seu ta a mate ria. 

O Sr. Barroso Junior:- V. Exc. hoje 
ja mudou do opinião, porquanto bontem 
sustentava theoria opposta. 

O Sr. Drumood : - Perdoe-me o no-
bre deputado ; !.ontem tratava-1111 de 
hypotbeso inteiramente diversa. 

O Sr DJrroso Junior:-Não apoiado. 
Pergunto ao nobre deputado : no caso 
preMo te, trata-se ou não de nrua inv.er-
sào da ordem do dia ? 

O Sr. Drumood : - Não ba inversão 
da ordem do dia ; V. Ex c. la hora em 
pt'rfeilo engano. 

O Sr. Barroso Junior: - Tanto ba' 
iover!làO da ordem do dia, que se reque-
reu urgencia para a discussão de uma 
ma teria de que se compun11a a 2. • 
parte. 

O Sr. Drumond : - Sr. presidente, 
é necessario que nós fixemos bem os 
tem1os do regimento. 

O regimento, attenda o nohre depu-
tado. trata de toda e qualquer mataria 
que seja sujeita á deliberação da casa. 

Um Sr. deputado :-Mas,bontem,tra-
tando-se de bypotbese identica, nós 
entendemos que era necess.ario o pro-
nunciamento da casa por dois terços e 
v. Exc. entendeu justamenle o con-
trario. · 

O Sr. Drumond : - Eu queria que V. 
Exc. contestasse a mioba argumentação. 

O Sr. Severiano de Resende : - Eo 
não posso contestai-a; porqno estou de 
accortlo. V. Exc. é que não está de ac-
cordo comsigo mesmo. 

O Sr. Drumond : - Não se achando, 
portanto, na ordem do dia nenhum<~. 
destas maleriad, que por sna natme.za 
são urgentes e qoe sà podem ser prete-
ridas pelo pronunciamento da casa por 
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dois terços, tem toda a applicação ao 
«:aso de que se trata a tlisposição do 
art. t 82 do regimento. que determina 
que a or~encia so vença por simvles 
~otação , tslo c, pela maioria. 

Assim, llois, requeiro à V. Exc. que 
CO!Isolte a casa si concedo urgencia para 
a immedinla rt iscus.•ão llo parecer ora 
sujei to a dol>:lle, trn.lu V. Esc. em al· 
1onção o .h~puslo n o :ort. 1 8~ . 

O s •·· l:lna·•·otoo .Yunio•·:- Sr. 
presiduute, 1s~o que o uobru oll'putado 
pelo 3. • districl.o :ocab:~ do 1 cqnercr. 
tendo lohliolo :1 pal:1v1 :1 prl:~ oroJcm, Ctom 
qualquc1· rorma quo ,·ouha, i: uma alle-
t·açào na ordem do tli<l. isto u, Sr. pre-
sidente , rn entrar plr:l ser olisnll ida 
oa ordem do dia rot~ lena que oclla não 
figura. 

O Sr. Drumond : - Ja vejo que o 
nobre deputado não quiz allcotlcr à 
minha argumenlaçáo. 

O Sr. Uarroso htoior: - Prestei toda 
a aucnção ã argumentação do nobro 
deputado. 

Mas. Sr. presidente, pnr rort;a do re-
gimento tia !:as:~ , o parecer sobro a veri-
f!caç.;·•o tio podei c..;, uma vrz lido, tem 
uiscussãu llllllledla ta. 

Entretauto,aínd:• por r orça do regimento 
dacasa.a ortlcm do tlia rtada náu po•le ser 
allera~~.prínr.ip . tmonh', eu in>i~to neste 
ponto, qu;~ntlo ligurn na 2.• parte ma-
teria por Mt~ natureza urgente. 

Si um parecer aprC$Otllado ú matcria 
urgeo1te, isto ti, si ó 1le ucce~sidado que 
se di~cntn immediat3mente, cu peq~uoto 
á V. Ex c. : eutrc um parecer que roi 
apresentado, mas cuja thscns~ao nãn 
SI 1niciou .o outro parecer ,cuja d 1!\CUssào 
j a se ini~io o o quo rnz parte da ordem 
du dia, qual deMes doous de,·e ser dis-
cutido em primeiro lugar 1 

E' logico que aqucllc cuj:~ discussão 
esta começada ; é logico que lii!Uelie 
que ja figura na ordem do dia. 

O Sr. S. do 1\escndo : -Nestes dias 
andamos aqui de sorpre3a em ~orprc•a. 

O Sr. Uarro~o Junior : - I~. ;:ir. pre-
:iidento, si a dtcisào de V. Ex ~:. nioo for 
nesse sentido, urgcncia para 11 dis-
cussão do pareceres sobro verilica('iiO 
de poderes é uma illu>ào, porque nOs 
abi estamos com um parecer sobre ,·e-
r ifi cação de pcotercs IJIIO até ja figura 
na ordem do dia e que, apezar da dis-
posição do regimento, para a qual O'J 
nobres deputados appellarão, isto é, 
q ue diz qoo a discussão de pareceres 
sobre verificação do poderes é materia 
u rgeoto, csr~ sendo adiado indefinita-
mente e preterido por outros apr~sen
tados poster iormente I 

O-Sr. Presidente: - 0 noiJI'O deputado 
poderá fazer sua: rc.:·amação depois que 
se votar o rerlltMimeoto do Sr. l>rumond. 

Os requerimentos de urgencia não 
têm discnssilo. (Apoiados). 

O Sr. Lhrroso Juninr : -Não estou 
discutindo o ri!!Juerimcnt". estou ra-
lauclo pcl;~ ordem. ll irc1tn •rue me ga-
r;~nto O rCi: IIMIItO. (.I 111i u/.os C n tTO 
apOI(.&áos). 

O @h". C o i<C.n 8 c n n (pe/11 o•·· 
tiC•il): - Sr. prc.<hlcnle. pu li a p;~l:\\· o·:, 
para de.:lar3r quo cu e meus CUIDJ'-lllh••i-
JO> tl<l b:IIIC.ula \'Ot:IIDO< a fa\-.Jr ,fa p1'Í-
1110i ra urgent:l.•: mcs, v~n · loo o cuuinhn 
IJIIO V:'ln tOilll llllo\OSllli:>SOS t l'llb3lhoo~. ~ ~~·· 
tom • nbando e: ta i protcl.c çó1s (<~1H.JwJ.,.~ 
c •11lO opoiwlos). que só I'OIIem tr37.cl' 
prcjuim p;~~:1 a província, vot~mo:; con-
tra ~ ~eg n1HI:l pnr c.~ to) 11111t i vo. · 

,\ lh::1rmo; 11111 cli.;cussãn ctel'n:l, 11ôs 
preferimo· llo;ar 111 l og i c:~: u por isso vo-
tamos contra a 2.• urg,•nc•a (m•"l' 
IJcm úa {l;m .:ada reprc(/li!:·11<il). 

Achando-se na aoto-sala o Sr. C. 
No.,: uo!ira, o;ujns l)Otl ~ros J:l se ach:io re-
conhecidos, é rc~cbitlo com as r., rm.t-
lld:ulcs do reguuouto, presta jura-
menta e toma a:>sento. 

A pprovada a urs;cocia, enlra em diS· 
cnssào o parc~cr. 

A requerimento do Sr. Drumond, é 
pcrmilliolo no recinto o inl{rcssn doscan-
rtidatos intoress.'ldos na clo1çãode que se 
trata. 

Oliis·. T o le ncln l (pela onlem):-
Sr. presidcn:e, cu teria 1ltl confes~ar-me 
sorproudido parn a discussão deste 
parecer diante ,la persuasào. em que 
andava, de quo u ar tigo 101 d•l rugi-
monto l'llCOID OJGnda quo a ordem tfo 
dia ~o seja alterada com anteccdcucia 
do i4 horas, para que conste aos de-
putados, si, felizmente, pelo requPri-
meulo do nobre deputado, o Sr. Ulll· 
mond, nfto nc3basse do ter conhcci-
meuLo a rnsa de que os candidatos 
interessado:< na questàú do t.• districto 
se achào presentes. • 

Seria, portanto, compreheodero os 
nobres deputados, grando falta do 
minha parte não ceder a palavra a esses, 
que têm interesse mais particular e in-
dividual na discussão o votação da 
questão. 

l'or isso, peço a V. Ex. que mo 
permitia desis tir da pala,•ra em ravor tio 
caodidato Dr. J. Euphrosioo. 

O Sr. Josó Eupbrosino: - Peço a p:l· 
lavra. 

O Sr. Presidente: - Tem a palavra. 
O 8r. JoBé Eupbro81no 

( oào temos o seu discurso). 

• 



~· 40 
··~ . O 8r. A . Mala:-Sr. prestdente, 

o êatudo auento e rígororoso d.e todas as 
.au.tbenticas, de todas as actas quo 
forào apreseutada.s á co.mmissào de 
,OOeres, é a prova mais cabal do 
.quanto se poae ainda falsear a opinião 
publica. 

O Sr. Campolina : -Eu protesto con-
tra isso. 

O Sr. A. Maia:-0 candidato, Sr. 
!•residente, que ua opi'oião da bancada 
oonser vadora se diz eleito pelo i. • dis · 
' riclo nllo leve a votação que se llle 
quer llar; e a maiória numeríca que se 

' lbe aunbue parte da fraude, parte 
de arranjos. com os quaes a commis· 
llio não pode de forma algu'ô:la pa-
ctuar. 

CACIIOI:!III A DO CMIPO 

Cachoeira do Campo, Sr. presitlente, {I 
uma fregaezia t>m que, confonne foi 
oonfes~ado p~lo ca••didato q·ue :tcaba de 
r.at;.r, votarão os eleitores da frel{uezia 
<le S. Goosalo •lo Tij uco. 

O Sr. Campolina: -Que nào esta ca-
nootcamentij provida. 

O Sr. F. 8.í : _:,Isto é uma pbantasia 
<lo ministro do ímperio. 

· O Sr. A. M.aia:-0 artigo 3.• do de-
~reto 3340 de i4 do Outubro de 1887 
'não fala em parochia ca.nonicameote 
provida ou não canoniramente provida. 

O Sr. F. Sá:-Pelo contrario, :teceo-
tua claramente-creada pelo poder la-
gitimn. 

O Sr A. Maia : -E onde a lei não 
tdlst iogue a nioguem é licito distinguir. 

O a viSfl, portanto, é contrario à lei. 
·não pode'11er cumprido. 

Allega mais o candidato a quem rcs-
•poodo qne na freguezia do Tijuco não 
·podia haver eleição, PQrque o presidente 
da província não mandou os I vros, oào 
des•gnouo logar para a eleição, porque o 

·juiz de direito não maudou as listas dos 
~leitorts. • 

Sr. pré3rdente, quem é o pr"1idente 
da proviociaf (••partes). A. quem a pro· 
veil:\va 'lião se"maodarem os livros, não 

' i l! marear 'logar para a eleiçãof 
O Sr. F. Sá : - Era o i.• interessado 

·fio qoesião. 
O S-. F. Peixoto: - Nàoê o presidente 

que tem obr:igação de mandar li~tas. 
O Sr. A. 'Maia :-0 principal réspon-

1otavel por esta illegalidade é o presi-
dente da província e não foi a pri-
·m~ira quee.Hépraticou! mas, felizmente, 
estamos livres de que continue a pra-
ticai-as. 

O Sr. F. feixoto:- Si ·o presidente ~a 
província està em discussão, peço a 
palavra. 

O Sr, A.. Maia:-Estou discutindo a 
eleição da Cachoeira do Campo e jn-
.cidentemento mo referindo ao procedi-
mento do presidente da província. 

O presidente da província era qqem 
tlnba, primeiro, a obrigação de d&-
!lignar o edilicio em que se devi~ rea-
Jisar a eleição; desde quo não o fez, 6 
claro que não queria que se llzesse-
o.lei_ção t111 Tuuco; e não queria, porqutt 
alli ha 27 ol eitóra.~ liberae~ r, 'portanto. 
não convinha IJ Ue houvo~se eleição 
(muito bem). 

R ou v e, pois. fraude na eleição da 
Cachoeira tiO c~mpo o, port:lnlo, não 
pode ser valida. 

(Ot·u:tfo-se apal'l~s). . 
0 Sr. P. Alves: -O.; Srs .• qno ~ào \i-

beraes, uàC'dovem acellar Ohlla doutriõa; 
em um;; eleição acima de tudo es tá a 
boa fê ti" clci\orado. 

O Sr. F. Sá: - .\ doutrina dns llb~
raes é o cumprimento da lei. (Apartes). 

O Sr. A. Maia: - Sr. t>rcsiJooto, ai-
lega o nobra cantlidato qne na frcg ue-
zia de S. Gonsalo do Tijuc' nio h ouve 
eleição, porque lambem o juiz de (lí-
l'l!tto uão mau<: ou as li~ta~. 

Parece qne a logica exigia quo o no-
bre candidato apresentasse uma emenda . 
propoullo a responsabiiid:ulo do juiz. 
de direto .• • 

Um Sr. deputado: -E da junta apu-
radora. 

O Sr. A M tia : -Ddclaro que votaria 
eootra semcl baote cmanda, porq ue'o 
juiz de di roi to não podia ter mandado 
as listas.sem ter o presidc~nte de~lgnado. 
o od•Dcin onde se deveria roalisar a 
eleição. (01·u;tfo-se apartes). 

Toquei nesta questão para defender o 
juiz de direito. 

Allega ainda o nobre candidato a ool-
lidade da eleição da ltabira do Campo. 

Não preciso dizer cous:\ :\lguma a 
respeito desta eleição, porquanto o pa-
recer é t.êrmioantn. o s·r. Campolina: -Julga nu lia e DãiJ 
responsabilisa a junta I 

O Sr. A. lllaia : -Parece-mo quo tanto 
a eleição da Cachoeira do Campo como. 
a da lt.abita estão complellmeote oat-
las. 

E mais um argumento em favor d& 
nullldade destas duas freguozias é o. 
accor4o das partes,que rai lei. 

O nobrQ canJidalo aceita a nullidade 
da C&cboeira do Campo e allega ·a 
mesma nul lidade em relação a ltal.tira. 

Confessa, pois, a nullidade e, por coo-
seqaeocia, a minoria conservadora não. 
pode deixar de votar por essas nnllida-
des. 

Qua.nlo à eleição da freguezia de 

• 
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Callas AILas,eoteulleu a com missão quo 
âmbem seja anoullada, por terem ap-
.parecido ~dulas demais na urna. 

Um Sr. deputado: -Duas ou Ires 
cedulas, que não prejutlicão o resultado 
da eleição. 

O Sr. ;.. M:~ia : -Desde quo o numero 
de cedula.~ encontradas ua urna nàll 
confere com o ou moro •le elei tores in-
seri pios uo livro do preseoç:~, a eleição 
.está oulla. 

Na parochia do Rio de Pedras, não 
lendo o 4. ' juiz do 11az presente 'l UO-
r ido presidir a eleição na falta dos tres 
primeiros, parece, e assim entendeo a 
GOtnmissão, quo não podia ter ba v ido 
~leição pela impossibilidade do orga-
oisar-so a mesa. 

Na paroclua do Carrapicho, tendo 
fállado b 3.• jui.z de paz, que, diz a 
acta, oão Linha tomado posse, organi-
sou-so a mesa sem esperar esse jutz do 
,paz, qne podia comparece•· até :'ui du:1s 
boras, tomar pos~o e fazer parte da 
mesa elei toral. 

Por consequencia, n eleição do Car-
rapicbo lambem é nulla. 

A eleição de S. José do Paraopeba não 
tem paridade com estas outras e a ad-
miração do nobre cand•dalo não tem ra-
zão de ser, pv•· quanto, na eleição •ltl S. 
Josó do 1':\raopcba nó5 temos a r~laçf1o 
dos eleitores quo não comparecerão o por 
abí so vu !(118 os immediatos, a quo se 
rerere a le•.oào comparecerão, a(tezar tio 
roovucados, como wnsta da acta. 

O Sr. F. Alves: - .\ convocaçf•o ú que 
não consta. 

Vozes: - Consta. 
O Sr. A. Maia: -A :1ctn foi I ida. 
Quanto à freguezi1 do 1 .. 1mim, não 

11recisarei recordar o acaohamento e li · 
bieza com que entrou na discussão 
-desta eleiç;io o candidato que a~aba de 
falar. 

Não prova essa tibieza cabalmente 
. que a eleição é perfeitamente valida, 
.que não bouve irregularidade alguma? 

A simples leitura da acta baila paro1 
se reconhecer a sua validade. 

O Sr. Salatbiel: -:'i o La mim foriio 
-obserYadas todas as prescripções da 
te i. 

O Sr. A. Maia: -Cbego a S. Uartho-
tomeo{lê). 

A acla da organisação da mesa de S. 
Barthol'lmco o:\o roi :~presen tada á com-
missão de poderes. 

Entretanto, da acta da eleição consta 
qno na orna deste colle~io apparecerão 
-26 cedulas e no collegw só ha ~li elei-
'iOres. 

O Sr. Dr. Francisco Amaral, Sr. pr&-
·sidente, apresentou á commisilão uma 

petiç;io, em quo requoroo copia das 
:~ctas do Cachoei ra do Campo.Saut'Anna 
e S. llartholorneo. 

E~la certidão. passada pela secretaria 
dll governo, declara a oào e~iKteocia da 
acta do S Dartholomeo. 

Entretanto, temos aqui uma certidão. 
declarando que o numero de elei tore5 
flesta froguezia é de ~ü . tond ll havido 
o protesto pela circumstancia de ter 
appareci• lo uma ce~ula demais . 

Um Sr. deputado: - O:JdtJ está a 
prova 1 

O Sr. Jurumenba:-lsto até ti uma 
immoralidade. 

O Sr. A. ltlaia: - Com v1star. a quem 
fu~ a irnmoralidade. 

~tas. Sr. presidente, lendo haTido o 
11rotesto e tr:ndo a commissão a acta 
respccti va, nos pareceu !J 110 deTiamo' 
iuclui l-a na mesma conr.l usão que se 
refere ãs outras. onde se deu o mesmo 
fac to. 

l'enso. Sr. presidente, ter defendido 
cab:~lmco te o parecer da commlssão de 
poderes,de !JIIu faço parto. 

O Sr. Sllatbiel: -Dafeo deu perfeita-
mente. 

O St· . .\ . ~l aia:-,\ questão principal. 
a questl\o fund amental nesta eleição~ 
a questão do Cachoeira do Campo o lta-
bira. 

Apuradas tudas as outra~ . quer as 
aonulladas pela commissão. (!utlr as que 
a com•uissão entendeu validas, aiuda 
assim. a mlioria de "otos pertence :10 
Sr Dr. Amaral. 

St a casa quizer tornar em considera-
ção todas as a !legações feitas pela com-
missão, relativamente á r loição do 
Rio de Pedras e outras frcgt~ex ias. 
lia de necessariamente reconhecer que 
o legi timo deputado é o Sr. Or. Ama-
ral, porquanto as eleições de Ca-
choeira do Campo e ltabira não podem 
deixar de ser annulladas . 

Tenho dito . 
Vo~es : - Motto bem . 

O 8r. Cumpollna:- Sr. pre-
sidente, pedi a palavra apenas para ma-
nifestar em breves considerações o meo 
juiAO sobre a questão do que so trata. 

Fui forçado, Srs., vencendo meo na-
tural acanhamento, a vir a esta lribu o:~; 
porque nu.oca pensei que a illustrad:1 
commissào de verificação de pode-
res. com posta de moços Lào ri isti netos. 
d.esso o parecer ora s ujeito ao debata! 

Peço a beoevoleocia dos nobros depu-
tados o espero que s.;. EExc. serão s~~
oerosos para com quem pela prime1ra 
vez rala perante auditoria tão selocto . 

Si se tratasse de uma questão p6S-
• 

• 
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10al e eu podasse dar I) meu diploma ao 
ilobre candidato. eu o faria •.• 

O Sr. A.maral : -Mas eu não acei-
tava. 

O Sr. Campolina.. . tantas são as fi-
neza~ e tal i a consideração que devo 11. 
dlstincta família do nobre candidato. 

Represento, porem , a vontade do par-
t ido conservador do i. • districto e, como 
&ai, defendendo seus direitc:.s, hei de pro-
testar contra o que aqui se quer fazer. 

Não posso, Sr. presidente, deixar de 
impugnH o rarecer da nobre commis· 
são de verilkação de podere.~. porque 
esperava que, por coherencia ao menos, 
mandasse respoosabilisar os membros 
da JUilta apuradora, como o fez em re-
lação à do U. • districto I · 

O Sr. Campello : - Não podia f a-
zel-o. 

O Sr. Campolina : -Perdoe-mo o 
nobre deputado ; si a commissão pOde 
fazel-o em um caso, podia o devia fa-
zel-o em outro, dada a mesma hypo· 
tbese. 

O procedimento da junta ficou bem 
manifesto quando deixou de semmar 
votos de Saut'Auna e Cachoeira e não 
teve escrupulos de som mar os de Canas 
.Altas e ltabira ! . . . (C~·1uão-se muitos 
apartes). 

Nestas circumstanc1as, Sr. presi-
dente. lastimo quo a honr~da coo::mis-
são não manda.sse responsahilisar os 
juizes de paz do 1. • districto, quando :18 
mostrou tão zelnsa em relação à jnnta 
do 14. • ! (Apartes). 

Assim, Sr. presidente, representantn 
do V districto e eleitc:. por cerca tle 100 
votos de maioria sobre os adversarios, 
quo forf1o os menos votados, não posso 
deixar de protestar contra o procedimento 
da nobre bancada liberal (muitos apo1·· 
tes), não po~sodeixar de protestar, repito, 
contra o que aqui se quer-fazer I (Mtâ-
tos apartes ; o St·. p~·esidente chama d. 
01·dem o orador e lê o art. 150 <to t·e-
gimento). 
• Srs., eu declaro que não sou exalta ·o 
politico; e tanto não o so11 quo de ante-
mão derlarei q11e o meo voto no reco-
nhecim~uto de poderes estaria de accordo 

·com o proo11nciamento das urnas. 
Os houra~os collegas MIO i disserão em 

outra occas1ã0 que na província de Mi-
nas nunca se derão destas bandalhei-
ra~. 

' 'ozes da maioria:- O termo não é 
J.'llrlamentar ; o nobre deputado não 
p_óde usar dessas expressões neste re-
Cinto. 

Vozes da minoria:- Nessa bancada 
tem-se usado dessa ex pressão (Out•·os 
apal'tes). 
• • 

O Sr. Cnmpolinn:- Ja perdi o 1lo-
do que ia dizendo; sou marinheiro de-
·primeira viagem e fico desorientado com 
tantos a!)artes ; nunca ralei em publico-, 
ja o disse, e menos perante auditorio tão 
i Ilustre; peço, portanto, a benevoleocia 
de meos collegas. Si aqni estou, não é 
pelos meos meritos e nem porq11e ti-l vesse empenho de ser deputado ou as-

' 

pirasse a e.~ta posição e si.m pela gen.ero-
sidado de amigos do districto. 

O Sr. Camillo Pratos.- Ja é grande 
coma ser-se o MessiaJ de ~eu partido. 

O Sr. Campcolina: -Não son Messias. 
Isso de Messias é lá com o Sr. Sara i 1·a. 

Tendo, pois, a honra de repreoentar 
este districto, hei de protestar contra a 
conclusão elo parecer .Jn nobre com-
mis;ão de verificação de poderes, 
porque, Sr. presidente, esper;wa que 
ella respeitasse os princípios do justiça, 
(ls prereilos d~ direito. (Ap .-iados da 
tr. ÚI01'la). 

O Sr. Camillo Pratos:-E respeitou. 
O Sr. Campolina : - Não apoiado ; 

não respeito o. {A pr11·tes). 
O Sr. Josioo: - Lembre-se de que 

eslá aqni salvando u partido conserva-
dor . 

O Sr. Campolina:- N:'to estou; ja 
disse e repito que niio foi a vontade de 
wer deputado que trouxe-mo a esta 
casa, onde ja mo arrependo de ter en-
trado. 

O Sr. Aruerico do Manos: - Oep01s 
toma gosto. 

O Sr. Campolina:- Não sou pre-
teuo;ioso ; não posso fazer ligura, não 
àspiro a posições políticas e . . . não sei o 
que serei quando daqui sabir; aceitei 
porque entendi que devia aceitar. 

Hei de protestar, portanto, em nome 
de me11s constiluintrs; porq11e a nobre 
maioria é :1 primeira a empregar a dou-
trina de que aqui só se devem reconhecer 
deputados aquelles que têm ma:oria de 
votos; e si é verdade que em Sact'Aona 
hoo ve frau.!e premeditada do 1.• juiz de 
paz, oão é meuos verdade que oã'o 
nou v e nas eleições do i. • districto 
fraude ou vicio algum. 

O Sr. F. Sá:- V. Exc. então con-
fessa a fraude' 

O Sr. Campolina :-Do juiz de paz 
de Sant'Anna, confesso. Ahi o i .• juiz. 
de paz, Justo José Ferreira Peooa, com 
o lim criminoso de anouJiar a eleição, 
porque eu e meo companheiro de dis-
trícto e de bancada, o Dr. José Euphro-
sioo, eramos os mais votados, collocou 
debai1.11 de uma folha de papel 3 cedo-
las e depois, emborcando a urna e pu 
xando a folha de papel que .ficava de-
baixo das cedulas contidas na mesma 
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UTna, deo o resullado l)q verificar-se de· 
pois as 3 cedulas superiores ao numero 
d e eleitores. 

O Sr. C. Cerqucira :- Isso ê ver· 
dade. 

O Sr. Campolin:1:- Estimo muito 3 
c:ooOrmação de V. E~c., quo servir!\ do 
minha garantia. 

Na eluiçã•• 1.io Callas-Ailas, ra ll:~ndo 
u m corupaohei;o certo 110 partido 1 ibc· 
rai, um interCMatlo. julgando que ellr 
mais tarde compareceria, collocou na 
urna uma cedula p••r ellu: e~~~~ ~lei tor 
nào compareceo e dn hi resulta a cedub 
que apparcceu de mais que o uumer.> de 
eleitore~. 

O Sr. Amaral: - Não honve pro-
testo. 

O Sr. Campolina :- llouve; deve 
acompanhar a a.:ta, assim como houve 
o do juiz de paz de Saot'Anna, tendo 
bav1d0 Lambem contra-pro testo, 0 :1 
forma da lei. 

O Oro premeditado de inolilisar a 
eleiç.'io roi em SanrAnna, mas esta é 
&ào uulla como é nu lia ' a de Ca uas Al-
Ias, ern que apparoceo lambem uma CC· 
doia demais. 

Eu entendo alô, Sr. presidente, que, 
para moralidade desta cas;~, desconta· 
Cio~ 3 •otos nos dons mais votados, de-
Yer-se· biacont:~r a eleiç~o de Sanl'Annn, 
nào de•eria ser clla aouullnda e l'im 
reslJOnsabilisado o juiz do paz. 

Ao coo\rario, ficará qualquer eleição 
arriscada a ser nulla quando o quizPr 
lal juiz. 

Assim, concluindo, não JlOSSO cleixar 
de lamentar que <1 nobre com missão d11 
poderes, tão solíci ta no cumprimeuto de 
seus deveres, coucluisse do tal modo o 
seu parecer, sacrificando os direjtos de 
meu co npaohciro de bancada e dei-
xando do responsnbilisar os membros 
culp dos da junta apuradora. 

Mas, a polí tica predomlnn e a justiça 
desapp1 rece I 

Vou terminar ; comprehondo quo os 
collegas ja estão ratigados {nli'o apoía-
d.JI !]et·aes) ; ~enlo-me com a con~cien
cla traoquilla de ter co• .. pridu o mco 
de'fer, lavrando o protesto que acabo lle 
Jay:ar contra a exclusão que se pre-
tende fazer do meo companheiro de dis-
lricto (apo iados da minoria), contra 
este mod" de se- querer razer deputa-
dos. ( .~ poiados e não apoiados). 

Vou mandar á mesa uma emenda ao 
parecer da commissão. (M uito bem). 

E apoiada e entra conjooctamcote 
em discussão a seguinte orncn·da: 

N. t 
• 

t .• Sejâo reconhecidas validas as 

eleições dns parocbias do C..rrapicho e 
S. Bartb.olomeo; 

2. • Seja declarada ou li~ 3 de S. José 
do Pa raopeba; 

:l. • Seja responsahilis:u!n 3 junta apu-
ra•lora. menos os que ~c as.•i11na• ào Yen-
cidos. pelo procedimento •lclb. contra-
rio ao rl'g. de t 3 de 1\lln· l.ol de 1881. , 
art. t 77. o ~o dec. n. 1'1:108 lle 17 de 
Novembro dn mesmo annn, Pm visl:t du 
a ''iso 1lt 8 tlc OnPmlJ• o dn t Xi7. scudu 
rrconheciolo c prncl~maolo d~l'llf~110 o 
Ur. Jo~é Euphrosino 1'~ 1 rcira 1111 Onto. 

Sala da~ ~cssõe~. o\ tio Jnuhu olu 
18&1.- A ugu~to Ce~ar. 

O Sr. f . A war:tl : -Nilo temo~ o ·ro. 
disr.u rso. 

I~ :~poia1la c entra conjuuctarnente 
em d iscu~ào a ~eguiulo emenda : 

N. '! 
Substitua-se a conclusi•o do di to pa-

recer ptl~ srguinle: 
t .• Que ~eja annnllado o di pluma tiO 

candidato Dr. Francisco Amaml,l'lu .:• o-
seq ucncia da nu I lidado tio voto~ ola<los 
ao mrsmo e <lU O influem no resultado 
!!Pral da eleiçf•o do t. • districlo: 

2. • Que ~e proceda ã nova eleição no 
mrsmo distdcto para um membro da 
3SSCIIIbiC~ lCgislalJYa provincial, Ofli· 
ciando-se oeste sentido c parn os Iins 
legaes ;oo presidente da província. 

Sala das sessões. ' de Junho de 4888. 
- Martins du Andrade. 

O S r . Tole ndnl:- Sr. presi-
dente. dou parabcn.s ao partido liberal 
do t. · dislricto, por contar c0 1110 sen 
membro o candidato Ur. Amaral, que 
disputa um logar nesta assemblea. 

Parabens pela \'irilidado e pujança 
do talento quo o~lentou, como pela 
inoi cedi r-cl dedicação parlidari;~ que 
lambem revelou. 

Mas, lamento que as apreciações fti· 
tas nesta casa a re~pei to da eleição do 
t . • districto impeçiio. contranji•o mi-
nha consciencia de modo a não mo ser 
possível ab~olulamen tc salisrazer as 
minhns sympathias, os impulsos do 
men coração. 

O Sr. Amaral : -Mui to obrigado. 
O Sr. Tolendal: - Ouvi, Sr. presi-

dente,que todas e quaesqoer considera-
ções de moralidade, quo o espírito mais 
indagador possa por ventura razer :su-
gerir no exame da questão, deviào ser 
collocadas á parte, ao passo que as ror-
malidades processuaes da eleição devião 
ser acauteladas, todas ellas. 

Não fujo ao merecimeoto desta pro-
posiçã.o diante das prescripções legaes 

i na indagação e apreciação da Yerdade. 
• 

• 
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Apreciei, porem, no Tolver dos deba-

t ts,intelligeocia que, si, como unlca bi-
tola, servisse para a bypotbese em 
(J,Uestào, daría forçosamente em resul-
tado a punição da· junta apuradora da 
~apitai. 

Por·maior que .Yeja o esforço fei to no 
senthlo de justificar o vicio em que ella 
abio quabdo approvou as clelç'ões do 
t • dis tricto e deu diploma ao Sr. Dr. 
Amaral; este e.->forço não podo ser tão 
.grande, Sr. presidente. quo obscureça 
~s preceitos legaes. quo obscureça a dis-
posiçfto do reg. o 8213 de 13 de Julho 
dê 1881, arl. i77, combinado com a 
disposição do reg. n. 8013 de Novem-
bro do mesmo anno, em virtude da 
~ual fallecia á mesma junta a compe-
tencia para ptocoder do modo porque o 
ler.. 

Sabe V. Ex c. quantas difficuhlades 
sorgirio, qnantlo sll publicou esse do-
-4:• eto que citei, para as juntas apurado-
ras. 

AllCStellarão.se com facilioade na lei 
para Investir a seu talante contra fJual-
qutSr eleição snjeita ao sou conheci-
mento. 

Os abusos. os absurdos, que esta de-
feituosa intelligencia das juntas trone 
.a~ citado r~golamento, exigirão o ':lp-
parecimento do nhimo decret~. que tor-
nou a questão perfeitamonte clara, 
rettrlngin1Jo a compet.encia ria, juntas 
J>ara o caso de lbos serem apresentadas 
ac~as de organisação Je mesas em du · 
P!icattl, bypolllêse em quo a j unta po· 
<ie~ia ã. su:~. 'ontade optar •. 

Mas, V. Exe., ::ir. prestdente, com-
(lreheude IJUe, a despeito destas caute-
l.as dos poderes publicos, u\o podiã.o 

.deixar de ser trazidas ao conhecimento 
das assembleas proviociaes, como da. 
.assemblea gerá\: actas do juntas apura· 
.doras pelas qoaes se viào que ellas ha-
viil,o exorbitado da sua competencia 
para, a seu ta l'ànte, como jà dia-•· , con-
ferrr'diplomas aquelles quo fossem in-
~icados como retize!'o no resultado das 
OI' ·ações atitbUJeticas. 

O Sr. DuCra: - Não pen:10u V. Exe. 
4esto moJo quanto á ·i unta do i O. • dis-
tricto no blennio passado. 

O Sr. Tolendal: - Peoso qUe nlo es-
t Oil em discussão e, quando osti, ell, V. 
Eu. queira tomar logar e üiscutiremos, 

·O Sr. Dutra: -Eií estou no meo lo-
gar. 

O Sr. Tolend'al : -M:iterialmeote oc-
~opaudo uma·cadeira;na discussão digo 
~no. argua e· terâlresposu. 

T~nLo mais q~~e> V. Ex c. comprebeoje 
~ue eu.ralo em ·lbillracto, não me re-

fi ro individualmente a ninguem, nem 
sou capaz de o fazer. 

O Sr. Dutra : -Sem tluviJa. 
O Sr. Toleodal :- Dizill ou, Sr. pre~i

dente, quo das apreciações proíluzidas 
na casa o o ti rara determinada illação; 
não C.1r.i a prllgralnma 'd'e procediinonto. 
n•!m ~tabelecia censuras contra 11 pas-
sado. 

Enlao, V. Exc., Sr. Jlrosidento, com-
prehende que, .:~tabelecida.s as forma-
lidades processuaes de eleição, taes 
como a lei firmou. era curiat qne, 
diante do proce~imeo to da jnnta apu-
radora, llcasse profligado esse procedi-
mento quando oxorbitou do suas auri-
buiçOes. quando arrogou a si compe-
tencia externa dos citados regulamen-
tos. 

O Sr. !1. de Andrade: -EilOU de ae-
conlo com V. Ex c. nes~e ponto. 

O Sr. Tolendal: - :'fe:;sa hypothese, 
tamanha r.olenma não teria do~Je logo 
corcado a ducisão da juoL'I apurador~• 
as apreciaçclas feitas sobre a decisão 
dona não so terião mulliplic:u.lo, corn o. 
se vlo pela imprensa. 

Foi dessas apreciações que resultoo. 
couOÍCio de opiniõe$ a respeito do me-
reciment'l d:l eleição entre os dons con-
tendores. 

Si tal oão houvera., por couspgu inte~ 
bem longe cstariào as apreciaçJe5 de 
immclaridado levantadas o atiradas so-
bre a eleição do 1.. • d'istricto. 

A opinião corrento, quiçá a oploiâJ>· 
autorisada, publica, de ambos os par-
tidos, era, e até ha bem poucos mn;r 
mentos, em ravor do raodidato Or. S. 
Euphrosino. (Apoiados da minol'in). 

Me expresso assim, Sr. prcsid~nte. 
porque ainda não ouvi vozes drsso-
nentes nas fileiras da bancada esquerda 
contra o merecimPnto auloritorio e !lô-
litiço conforido ao Sr. senador coose-
lllelro C. de Oliveira. lá no sen~dô, 4~• 
corporações legislativas de ooss,o 113!1: 
a mais respeitavel, 8 da bancada m•-
oeira com justa razão elle um dos vul-
tos mais proemioenlei (apoiados gs-
raes). -. 

Pois, Srs., essa opiniAo antorisada' , 
ainda na sW!ào de ~. di~ia 8 não rei • 
contestada; que o procédimento da juu~
aputadota da capital1 tinha sido illegal. 
(apoiado do Sr . M . de Andracú) . 
tioba sido írregJJlar, porque baVJa 
cass~o um diplpma que pertenr.ia ao 
Dr. F!!rrei ra de Bri to (apar tes). 

• Não digo IJUe isto coll5lilua evideiit&-
meote um julgado; mas é ... 

O Sr. Viotti .... uma opinião muito a~ 
torisada. 

\ 
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O Sr. Tolendal... como bem diz o 
cn'éu ooore collega, uma opinião muitó 
antórisada. 

E' muito autorisada para a bancada 
·da direita , porque não sel-a-ha para a 
-di esqnorda f 

O Sr F. Sô.: - Mas pode-se condem-
m r o p;·ocedimento da junta &, entre-
tanto, julgar-se valida a eteição. 

O Sr. Tolendal: -Eis o alcance das 
mi'nhas observaÇões, s r·. p·resldente: 
~ue as considerações de moralidade o io 
pod~m inOuir na apreciação de met·itis 
d o nenhuma eleição. 
E ~~ porventura retal iarmos tanto que 

flusquesnos competencia para tomar o 
eleítor em si e COJ>ltar do seo sentimento, 
teremos cstabeleé1do perigo nnnca de-
bellnvel em verilicação de poderes. 

Por isso é que a·Jei instiLUio o YO LO 
anonymo. exigio que em prol da ga-
C'antia. das etciÇ~)es até se reputasse 
nulla a cedula que tivesse o menor 
Sign:!.l do tlistincção, para impeli ir as 
suggestOes llos mais potlerosos contra 
-os mais fracos, para impedir os em-
penhos, para impedir tutlo quanto 
d irecta ou iodirectamente contri-
buísse pnra o fai$Camcnto da elei-
ção de modo a obstar a llbcrdadií do 
Toto em toda ~ua snb>tancia e nllMl. 

Cooseguiutemente, Sr. p1·esidente, 
pa.rece que a commissão de verificação 
de poderes, para annunciar que em 
determinada parocbia se procedeo com 
fraude punivel, tornando ln~ceil.vel a 
e leição, não devia limitar-se a presu-
mir. devia ter em si a prora $ensivel, 
parpa,•el, da culpa, do artificio, 1h força 
e da violencia produzidas contra o YOto. 
. O Sr. Barros9 Junior: - Apoíado: 

fraude não se presume. 
O Sr. Toleudal:- Comprehende V. Exc. 

que não prevalece o argumento de que 
na p'arochia, si não lll8 engano, do 
Tijuco, a eleição alli realisada não é 
nulla, porque, com o 500 districto ou 
parochia instituída canonicamente, de-
'Vi '!o l!lr sua eléiçào, visto ter mais de 20 
~leitores qualificados, não obstante a 
q'uei tioha vel incorlstituclonal'idadê do 
aviso de 8 de Dezembro, e que ne&se 
casl:i devia-se coosideràr valida a eleição, 
porQue a cul , a tinha sido do gôverno 
pi'ov1i1éial, a quem incumbia remeúer 
as,, l.!_s,tas e dêsignár o logar ~~ 9.u~ a 
ele•çao nesse oucleo se dev1a reahsar 
e não o fez, seiido por isso respoosa vel 
pelá. faltá de eleição:· 

Perdoe o nolire aulor do argliinênto, 
poí~ me páreée qhé' eUe ~ talho em to'da 
.a'luá àubsltnciâ. 

. ER comereheódo que a ílla~o a de-
.ddltií'-sê' das''prémiSsas éíposiás' ·é que, 

rosse de quem rossé a responsabilidade, 
muitos responsn eis ou um se respon-
~avol, :\lta on haixamentll collocado, 
isto não altera por rorma alguma o es-
tado da questão. 

Desde que o presidente da pro-
vi nela, ou quem do di reito, deixou de 
designar o Ioga r em quo a eleição se 
Mvia roallsar, houve respnnsavel pol" 
inrracção da lei, mas nem por isso ficou 
valida a eleiç 10 lá fuila. 

Pon'cnlura, podião os eleilores·d'essà 
parocbia, c.v-p,·op,·io ma~·Le, designar o 
logar em que se devia reallsar a eleição f 
podiào fazer a cha1n:tda por lis tas que 
não tinhào siJo eu1·iadas legal e autheli-
ticamente? 

Parece facil de comprehender que a 
exorbi tancia de proceder desses elei-
tores em nada justifica o procedimento 
que tiverão, simulaotlo alll eleição. 

E, depois, no ta-!e que a honrada conr-
missão úe poderes ja cmi tLio parecer 
sobre as eteiçO~ do 1. • districto, em vir-
tede do qual e sem discrepancia do vo-
tos forão proclamados doputaJos os Srs. 
Drs. Campolina o Salathiel. 

O Sr. Violli:-lsso é muito significa-
tivo. 

O Sr. ,\ . ~laia: - ~ão é significativo, 
porque nào ba via consteslaçno. 

O Sr. Tolendal: - Si a procedencia de 
uma proposição depenllnsso de contes-
tação ,,ara valer, longe iria o protesto, 
que o honradn deputado da esquerda 
ainda hoJe lançou. de que o reconheci-
mento dos direi tos não depende da in-
telligencia dos contendores a respei to do 
mer1to· da questão, porquu mais nllo 
f~lãO o direi to daj partes e os pre-
ceitos legaes. 

Quantas questOes não se levantão qu~ 
carecem dfl proccdeucia, al)ezar de nãO 
bavcr centestaç.1o; quanta propoiôlçâ~ 
infundada. não se atira aberta o proruo-
dameoto a quo, entretan to, oão carece 
contestação ~ara ser ba vida por inva-
lida e iosubs1sienle f 

Portanto, com permissão do Sr. de-
putado que me honrou com seo aparte; 
eu. não PQ$50 aceitar a sna opiniàó de 
que a auséncia de contestação justifica 
& .:ommissão de poderes .... 

O Sr. M. de Aqdrade: - Certamen\e. 
Q Sr. Tolendal . . . porque o que se 

entende é que a com missão teve diante 
de si to~ os' os pape1s e do exame delles 
tirou as conclusões ; o que se presume 
é que .~J~a !!S,tudou es5;8S papeis e, como 
resultado do seu e5tudo, apresentou as 
conéhúOes . 

·Pois bem : as pr~missas do parece't 
dizém''qú& sãó 'vàlidas as eleiçO'es par • e> 
atreito de 3eréru declarados membros' 

' 
• 
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desta asserublea us dous cidadãos cujos 
uomes acabo de referir. 

O Sr. M. de Andrade:-Muito dis-
linctos. 

O Sr. Tolendai:-Muito distínctos; 
tenho especial prazer em confessai-o. 

Ora, SI momentos depois ó apresen-
tado à casa outro parecer, cujas pre-
missas, :~eodo aceitas, retroagem contra 
o vencido, V. Exc. comprehende .Pm 
que difficuldades não se encontrará ea1à 
casa na decisão da questão vertento ! 

E' possivel que a incolierencia se 
plante de forma a justificar tudo f 

Será possivel que as opiniões nào se . 
combinem, que os espíritos dos deputa-
~os mineiros vacillem tanto t 

O Sr. F. Amaral:-lsto ê canção do 
V. Exc. · 

O Sr. Tolendal:-Eu não ~ou poeta. 
O Sr. 1~. Amaral:- E' l!anção ae 

c:ysne. 
O ~r: Tolendai: -Aiguem ni mor-

rer . .. ao menos console-nos o aviso. 
Mas eu vou terminar para não mlllestar 
V. Exc. 

Deploro que a~ conlradicções so accu-
mulem de forma a deixar cada um de 
nós envolvido o a mais deploravel con-
fusão, que não tenhamos norma de con-
-clncta, que não saibamos criticar o inci-
dente à proporção que se apresenta, in-
dependei! tA de factos novos. . 

Por isso, peço ã casa haja l'm sua 
nimia benevelencia do me desculpar o 
tempo quo lhe tenho roubado, porque 
njo e reconheço o empenho que natu-
r alweote ella, como aguerrida pha-
laoge da opposição, raz por emanci-
par-se da tutela dos illnstres mem-
bros da extrema esquerda. 

Mas, Sr. presidente, ahi estão os 
nobres deputados reprPseutantes da 
bancada republicana e que são arhl-
tros supremos das questàes que os 
partidos da casa osta belecem e nas 
quacs d~videm-se. 

São elles, sem duvida, os sustenta-
dores do fiel da balança, para o qual, 
quer to um lado, quer de outro, todos 
eocarJo. 

O Sr. F. Amaral : -Me da I icença 
para n m a parte 7 

O Sr. Tolendal : -Pois não. 
O Sr. F. Amarai:-Posso afiançar ao 

nobre deputndo quo nunca troquei uma 
palavra · slquer com qualquer dos mem-
bros do bancada republícana sobre a 
minha eleição. 

Appello para SS. Excs. mesmo. 
O Sr. Tofendal: -Eu não disse seme-

lhante cousa. . 
O Sr. F. Amaral:-Mas pode-se de-

duzir isso das palavras de V. Ex c . 
• 

O Sr. Tolendal : -Si V. Exe. quer,.. 
eu o proclamo incapaz Jo llirigir ~ug
gestôes aos seus collegas da assemble.&, 
como a qualquer outra pessoa, assiw 
como estou prompto a retirar toda e 
qualqu'lr signíllcação ironiea quo por-
ve.otura alguem queira emprestar b 
mmhas pafavras. 

1\eferindo-me aos republicaoo.s não 
fa~ . m.ais tlo que i\preciar a pÔsiç;io 
equ1llbnsta 010 qui! olles estão collo-
eados e de grave responsabilidade. 

Mas, absolutamente, não quiz a.·ti-
cular nenhuma proposição irouica 
contra qualquer dos ~aodidatos e meuos 
contra ellos; o, si é preciso, eu digo que 
tanto da direi ta como da esquardit oi lia-
mos com insistcocia para o fiel da 
balança. 

O Sr. P. .'.tuàra!:-A balança lleve 
ser o symbolo da justiça. 

O Sr. TuleodaJ:-sem du\•ida. 
_Sr. president_e, como acabei de dizer, 

oao . quero rna1s moles tar a paciencia 
d~s 1l1ustrcs candidatos, como lambem 
na o quero mais 'Dolostar a n tteocào 
da casa. 

Um Sr. deputado:-V. Exc. oão 
molesta. 

O Sr. Toleodal : -Assim, por esse 
modo. penso ter justificallo o meu voto 
rm ~elaçâo ft questão llo que se tr:.ta, 
rnamres.t:~do pela emenda que o Sr. 
Ca~polloa aprcseohm . ( A poiados; 
m urlo ÓGM). 

V O 8 r . Olos F.-wtes:-E' bem 
lêr!t•ca a minha posição neste momeoto; 

cr111ca, . Sr. presidente, porque, de um 
lado, veJo a commissão de poderes, com· 
posta de moços a quem muito considero 
r respeito, cujo parecer reconhece de-
putado pe!o 1." districto o Or. Amaral, 
moço sympathico, que acaba de mani-
festar o seu talento defendendo os seus 
direitos ; e de outro lado, está um 
homem ja volllo, mas quo no meu en-
tender roi o é o depnt:1do elei to. 

A assembloa não esperarã muito deite. 
porque, adiantado oa vida, n:lo poderá 
muito fazer c, ao contrario,n::ullo tem a 
esperar do illustrecandidato diplomado, 
o O r. Amaral. 

Mas, Sr. presidente, eu disse·a V.Exc. 
que bem critica era a minha posição e 
disse muito bem, porque entendo que 
ao homem poHtico oão basta estar só 
bem com sua couscioncia, mas tem 
igualmente obrigação restricta de dar 
satisfação compfeta dos sen.s actos aos 
eleitores que lhe dão uma cadeira nesta 
casa. 

Eis a ra~:ào que me le,•a a votar pelo 
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Teconbecimento do Sr.llr. José Eupbro-
s ino e não peJo r~co.uh~cimento do Sr. 
Dr. Amaral, a quelll tributo muitas af-
f!Dçoes ·e que tanto des.-jaria ver cotre 
a.ós. 

1\lns. Sr. prFsidcntP, notes de tudo.eu 
tenbo a minha COO$CiNtcia,antes do tudo, 
eu tenho n precPilo 1la lei e 6 ju~ ta
rueote 1'111 vi• tudo Ih•, te principio que 
~u ~ou nhrig:.(lo a votar pelo reconhe-
cimrnln tlt• Sr. Dr. J, .,é EHJ1Iuosino 

(upoiodO•; muito IJI!,r• da bunc ••ltl con-
SCI"t:Oc/•.,·a ) . 

Eu rutemlo, Sr. prrsid~nte. que. 
quamlc 1•s lt •~-:isladores cPrrarà.o as juntas 
puocbiar!s ll1~ certas rxigencia~. estas 
davrm srr 111das em bcuelicio dos can-
dida tus <• nf10 em r:~alt-fkio delles. 

blo pnsto, pergunto :.os nobres de-
putatlo~ : com 1 claçào á frrguezia Jo 
Tijuco, por exemplo, mostrou-se a evi-
dencia CJUC o eleitor ~a hio do districto 
e foi ''" In r na Ca1'11ocira do Campo, por-
que, si votasse alli, seria soiTragado o 
nome do Or. Amaral o não o do Or. Eu-
phroslno? 

Um Sr. tiPpurallo:-Esta li a questão. 
O Sr. llias fotte~ :-Srs .. o princípio 

que deve pres11lir em 101las a~ elei~;Oes 
ó evil:o r-sr. a fr~nrle P., dl!1i•lc que a 

.oommissào nflo llemonstrou 11ue estes 
eleitore~. ~a hindo rio Tijuco rara vuta• 
na Cachorira. C~tmmcueriio uma fraudo. 
a com missão de podere~. a quem I ri butu 
todo resjleilo e consitleraçào, nosle po"ntu 
não t1ecid10 ~Pgundo ~s pre,crlpçlies 
Jegaes. 

Sr. rresitlente, não ~~ podo o nem ~o 
deve mesmo argumentar corn prece-
dente.~ . p11rque u precedente não faz lei. 

Mas, si o precedente não faz lei, elle 
em alguns casos tem sido seguido. 

Um Sr. depulaclo: -~las noto V. E!!c. 
que o precedente pode ser um tJrro. 

O Sr. Bias Fortes:-Eu ja. di~~P. ~"s 
nobres derutados QUP. n~o dcn:nuus 
argumentar com o precedent~. 

Mas, V. Ex c. de\'6 sab1·r, a~>í rú 
wmo alguns deputados lambem, 11111~ 
na verificação de poderes sobro a eleição 
que teve lugar em 1886 era esse o argu-
mento Acbilles. 

Um Sr. deputado: -0 caso era dHTe-
n~nte. 

O Sr. Dias Fortes:- 0 caso era per-
feitamente ide.o tico. 

Si eu visse, Sr. presidente, 1~ue nas 
primeiras verificações de poderes, a que 
procedeu-se nesta casa, tiobão se anali-
sado todas as respectivas actas com o 
mesmo rigcr com que bojo está se pro-
cedendo em rei v ção :is do t. • distncto, 

seria um Mldado cumpridor das ordens 
de meus collegas .oeste momento. 
(Apoiado3; mwilo bem ela mino1·ia). 

O Sr. A. 1\laia:-A re~peito das outras, 
não houve coolrstaçào alguma. 

U Sr D. Fortes:-Si a ooiJro r.om-
mis~ào de podorrs lives.•e procedirlo tm 
relaçào ao reconhecimento tle todos os 
deputarlo,; que ja M ariH•m aqui c11 m 
a~sento da mrsma forma ponpte e~tir 
próredeodo em relação ao rocr•nheci-
mento rios rlo i .· di~trictn, entào hrm, 
cn diria:'' commis~ào éslá no ~eu tlirono. 

Vozes da miooria:-lsso ú que .~ 
justiça. 

O Sr. D. F'ortcs:-Mns. V. Ex. é Lr~
tcmunha, Sr. presidente, a ca~a toda 
presenciou, que fomos reronhecillvs sem 
esse r~ame rigoroso de actas. {A powdos; 
mtúlo lJI•m (la min91·ia). 

O Sr. f. Sá:-N;Io havia contestação; 
eram eleições líquidas. 

U Sr. A. Maia:-A analise .agora foi 
feita em allençào ao cantlhlato cooser-
''ador somente. 

(Apal"les). 
Uma voz: - Do,·mitmlib!4S non 

succun·il j "s. 
O Sr. ll . Fortes:-Es.~e apbori!imo de 

direilo não tom cabimento no c<~so ver-
tente; pode se :tpplicar esse apborismo. 
dOI"tliWJIIiiJ"SHIJ IISUCC!""I ílJ••·•,aU ca~., 
em que-ou por negligencia ponpr:llqucr 
outra ç:JIIS.1 -tlci:ote algncm de a !legar 
o seu dircrt,•, n.as ~qui, quem ri que co-
nhece dos tlirellns dog d lflll'madns,seoão 
a prnpria as~emblea. em vista das actas, 
cru 4ue esta provado o direito que alguem 
pos~a ter 1 (tlpoi!ldos: mte~lo bem). 

E tnulo nao colhe o argumento. que 
o Sr. padre Nogueirn roi hoje reconhecirto 
sem diploma;e ab~ nào so dissc-:Jo rmi-
er•l iiJI'S rWI~ $UCCW"I"Í/ juS. 

Sr. presidente, explicada deste modo 
a raào ponJUC voto contra o parecer 
da noiJro commissào ele poderes, preciso 
lambem dar o motivo porque voto 
.:ontra a cmêudà da bancada republicana. 

V. Ex. saoe, Sr. presit\ente, que o 
oohro deputado, o Sr. Or. l\1. de An-
drade, autor da emenda, quando a or-
rereceu, di.sse que o fazia fundado na 
disposição do art. iO da reforma el~i
toral c SG do respecu vo regulamento. 
(Apa1·lcs). • 

Mas, esta disposição não pode ser cr-
Iada para justi ficar uma nova eleiçf10 
no 1. • districto. 

Ella leria appli~açào, si a nobre com-
missão de podere>, si os nobres depu-
tados que me precederão na tribuna 
tivessem d~monstrado que o Sr. Or. F. 

• Amaral ou o Sr. Or. J. Eopbrosino esta-

• 
• 
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v_ão compreheodiolos nas iocompatibi-
h(lades do art. H da mesma foi. 

• ~ozes: -E' a 2.• parte; é questão 
dtv~r~n. 

O Sr. F. Sà:-.\noullaudo-se o~ di-
,plomRs, devo haver nova eleição. 
~ Sr. B Fortes:-OevtJ hn ver no v-

eleiçãO quando verilica-so que o caudie 
dato que fi~ com o maior numero da 
votos, aooolladas al_g umas eleições, não 
obteve metade e wats u1o dos votO$ do 
elei torado que compareceu às urnas. 
(Apci~J •S ~_não apoiados). 

A d1~pos1ça.o da uova lei o que haja 
ma}oria o é hoje a loi qttO n:gula as 
eletçõo~ do deputados [lrovlnciaes. 

Eu entendi que o nobre autor da 
11weoda a tinha ruodamllntado com a 
disposição da 1. • part11 do art. 20· was 
S. ~xc. rectific.~ o meu engano, decla-
rando que foi ua 2 .• plrte, isto é, por-
que não comparecerao elei tora.; em ou-
mero suffi,:ieute para eleger o mais vo-
.tado dor Jis de anoullatlas as elc•çOe.; 
feit~s contra a lei. 

E1o tollo o caso, não posso t:unbJm 
concordar com a emeutla c, 11or ls:su,de-
claro que voto contra ella. 

O faço a contra-gtlsto, porque é um 
~esserviço que ~re.sto M meu partido, 
ltrau·l·t deste rocmto um moço lotelli-
geote,como o Sr. Dr. F. Amaral (·•p da-
~s geraes); mas V. Ex c. sabe, Sr. pre-
Sidente, que tl tleputa,Jo, aldm t1..1:1 re· 
gras puhucas, deve estar tamhom ad-
stricto á-s regras da consciencin. 

Tunh'l CO LIGIUitiO. ( li ui'O bem; mr, ilo 
tmn). ".>( 

Nioguern mais pedindo a palavra, 
-encerra-se a discnssào. 

O Sr. Barroso Junior requer volação 
nominal sobre o parecer. 

E' approva.do este requerimento. 
Procetleutlo-se á volação, ó rejeitado 

o parecer, por :tO votos contra 27; tendo 
votado a r a vor os Srs: 

Drumond, Candido Cerq•1eira, França 
Vianna, Na varro. Silva Fortes, Horta 
Junior, DuLra, Josino dn Arnnjo1, r.has-
sim Drumond, LafayeuedeGodoy, Sonsa 
l\abello, \ntonio Martins, Campello, 
José Draudao, Francisco Sá, Salatbiel 
Camillo Prales, Vaz de Lima, Ameri~ 
de Mattos, Alvaro da Malta, Antero 
Aristides Maia. Josê Theodoro, Barbos~ 
da Silva, Lindolpbo Caetano, Pllrfirlo 
Macbad J e Si I vestre Ferraz; o coolra os 
Srs. Bias Fortes, Carlos Noguei ra, Fer-
rclira Alvos. Coelho de Moura, Firmiano 
Costa, Jurumenba, Soares Peixoto, 
Campoli n:~, Nelson, Sabino B1rroso, 
Augusto Casar. Severiano de Resende, 
AveliooCorrea, Teixeira da Motta, Morta, 
Antonio Teixeira, Pimenta, Viotti, Toléo-

• 

dal , Moreira d;. Rooba, Claodionor Nq-
nes, .Francisco Braz, Teixeira Duarte 
Ranuro Martins, Luiz Viei ra, Velloso: 
LPnool do Resende, Marlíos de Andrade 
e Costa Seoa. 
. Sej,(l~indo-se a votação das emendas. 
e reJt:L inda a de n. f o npprovalla a de 
o .. 2: quo manda proceder â nova 
ele1ç..10. 

O Sr. l're~iden te designa a ordem de. 
d1a seguinte e levanta a .;essão. 

... ... _ -
3.• SES510 OROLNARIA , Ell 6 DE 

JUNHO DE 1888 
Pus iDI-:NCIA oo Sn. Ft:uU.\7: 

SUM~AIIIO.- Ex•••wu;:mt. -ll~cl~tnaç.lo.
o:,;or''·1Çtl u do S_r. C. Pt'.t lu~: -llopro&uu-
L1çi0.-0b$Crvoç., u do Sr. Stl u ~·<>rtos.
l'r•!laeto•.- Oi<;;uro•H •hH SrJ. ~·. S:.. A. 
M11a o ob;nrvnçõu; tio; Srs. l'r:tu~a \'ianoa 
S. l'~i{ol~. J .orumenha ,. PJrllrlo )lnch~do: 
-ll•ltluorununtos.- Oi<cuuo •lo Sr. A.M oi:.. 
- Ob;orvaçÕM •lo Sr. n lrl'oiS. I J unior.-
o~curroncln• do !'nulo M >r~lr:~.- Oisour>!O 
o rut1uorlmnuto rio Sr. C:unpolln.- O!J,sor-
vnçl>tu do Sr. A.M1r1in<.- \conlucimout'IS 
ti~ Cam~nuha - lloqnorimonto d•> Sr-
~eonol.- .\g~ncia do c·lrrcio d11 Ol~ lll:ut
ltna.-l)i;~urro o rnr1n rimemo do Sr. Al-
varo ~bohado.-?r<lem do din.-Vori0C3-
ç.io tio po~cr~.-0~uN,s 1101 Srs i'r:m-
~i•co Oill;.:o o G~ulii-O!Heruçõe; ~o• Srs. 
l13rroso Juuior, l'rcoidcn lc o Ornmond.-
Oiscur;o do Sr. C. Curqucírn. -AdiameullJ. 

A':> i 1 horas O IO'lia tia m1nhhà, reila 
a cham;otla. achão-sc presentes os Srs. 
~'crraz. Porllrio Ahchado, Li ndnl plt() 
Caolr~no, Campello, Vaz do Lima, Mo-
raes S.lles. Josino Araujo, Arl, thles 
Maia, rrancisco Sâ, Orumoorl, Camillc. 
l'ra t&~,. Salal.ltiel, .caorlido Corquoira. 
An1on10 Martms. B1as Fortes, Amerieo 
do Mauos, Silva Fortes, Sousa Rallellu. 
Lafayeun, A I varo Machado. Josó Theo-
doro, flodrigues Horta, Chassim Oro:.. 
mond , Outra, Barbosa da Silva, França 
Viannn, Antero, Cosia Sooa, Martins 
fie Anrlrado, Sabino Barroso, Claudio-
oor Nunes, 1\amiro M~rtins, Vlotti. 
!l'rancisco Uraz, Carios Nogueira, Fir-
mla!IO Costa, Severiaoo de Resende. 
Nelson, Aveli!lo Correa, Velloso, lgoa-
cio Morta, Pimellta, Antonio Teixeira. 
Gampolina,Juromeoha, Teixeira lloarte. 
Luiz Vieira. Augusto Gesar, Coelho de 
Moura, Tllleodaf, Ferreira Alves, Soa-
res Peixoto, Leonel de nesenfle, l\forelra 
fia RociHI e Teixeira da Motta, r~ 1-
tando com causa juslifi~d:l o Sr. Josá 
Brandão. 

Abr&-Sú a sessão. 
E' lida e approvada a acta da ante-

cedente. 
O Sr. t.• secretario dá conta do~ 

guio te 
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EXPEDIENTE 
Officios 

Um do secretario do governo, en-
viando o requerimento, em que o cida-
dão Fernando de Moraes Sanncuto pede 
indcmnisação de prejuízos que diz ter 
sofTrido nas obras da po!lle sobre o rio 
Pomba, no luga• denominado - Guarda-
mor. - A' 2.• rommi:;s:io do fazenda 
fi á de pontes e estradas. 

Outro do mesmo. cov1ando o requc· 
rimento,em quo o cidadão Fclippn llar-
cellar Fontenclle pede isenção de direi-
toll do importação para o material ne-
Cl'.s~ario á linha de bnnds de S. Jusú 
11'.\lem-Parahyba. - A' i.• commissão 
de fazenda. 

Outro do mesmo. enviando uma pro-
posta de reforma de posturas da camara 
muniripa.l do R10 N0\'0.- A' 1. • comis-
são de propostas. 

Outro do mesmo. remouendo uma 
proposta de reforma de posiUras da ca-
marn rnnnictpat da Campanha.- ,\ ' 2.• 
cornmissão do propostas. 

Outro do mesmo, remcllonrlo uma 
proposta de um unvo codigo de postu-
ras e regimento interno da camnr:~ mu-
n irip:~l do Sacramento. - A' 1.• com-
missão do propostas. 

Outro tio mesmo. enviando uma pro-
posta do po>turas da ca m:lra tnnnicipa\ 
do Lima Uuarle. - t\' 2.• com missão 
de propostas. 

Outro, enviando 20 proposições não 
sanccionailas, dons. 3\40, 34!i0, :1452, 
3~53, 3Hl3, 3}72, :.147:.1 , 31•74, :IHiii. 
~487 ' 3401 ' 3402, 340~. 3-\Q:;, :H!lG, 
3511, 3518, :Ja~s. 3520 e 3:;ao. - A· 
com missão especial. 

O Sr. Presidente noruea para commis-
são especial de leis não não sancciuna-
tlas os Srs. Aristides. Leonel, Josino, 
{;ampello e Barbosa da SiiYa. 

Reque,·imenlo 
Um do professor da freguezia da Ja-

~utinga , Joaquim Fernandes da Costa , 
ped:odtl um ao no de licença. - A' 2. • 
comwissão de f:~zeoda. 

Reclm11açdo 
O 8r. Camillo Pa·nt.ee . -

Sr. presidente, agr:~deço a V. E:tc. o 
ter-me concedido a palavra para per-
guntar si ja forào remellídos a esta casa 
pelo pre.~idente da província o relato-
r io do S. Exc., as labellas e aooe:tos 
das d!versas reparllçOes publicas da 
proviocia. 

V. Exc. compreheode que o!> nossos 
trabalhos nào podem marchar regular-
mente sem esses dados e muito princi-

pa 'mente os da co:nmissão do fo~zouda , 
que tem do organisar o prujeclo do or-
çamento snbro essas bases. 

Eu não faria, em tão poucos 1lias d~t 
sessào, csla r•Jclamaç;io. si n;io tivo'l86' 
havido por parte da bancada cunsonm-
dora. com um açotlamcoto juslillc.,do 
por quem quer cnmpr1r o seu dever, 
uma reclamação a re.;pei to da tmhlica-
çào do:1 debl lo.s e üa ordo:m do di .1. 

E' natural quo, desde qu~ os nob·es 
deputado{ procurão as..,im obter o strir.IO 
cumprimento do dever, por no~;a 11arte 
tamb~m reclamemo> do governo o cum-
llrimcntll 110 seu tit)vor. rnmoltenJfl a 
o; ta a.so~mbl o11 O$ 1lados tlffi.:iaos a •1110 
Jllll J'Oil l'•l o quo são nece;s trins p 1r:1 a.~ 
nossas di~ctu>uJ> c ddlibernçü~~ -

0 Sr. PresitJento ; - l.)t)vo inform u· 
ao nobre doputa1lll tJIIe na sc~roluia 
não consta a remessa do;se.; documen-
tos o qno :1 me.;a lo;nuã em con~i· lera
ção a sua recla~U:~ção. 

Re}ll'eSd»laç4o 

o s.~. 8ilva l •'ortcs : - Sr. 
prosltl·: nt~. tld•li n p1lavra par;1 rom·)t-
lor il Jil'l:<a, alitn do ser m li> t;1rdll :;u -
jci ta á deliberação •lesta õ1<somblc1 , urna 
represont:~ção tl•ls h 11lil:lnllli de S. José 
do Chopoló o "). C'IBl1no do Chopotó, 
no mnntcipiJ do l'•ran;;.1, em :1 qual 
podem a c·m•lru~çi.o ud um1 cslra•l:l •lo 
rotlagdm, 1lo 1loi.> a tres lll•llrO{ tlu lar-
gura, quo. pa..;sando p.•ta inl{J Jrlante 
frog•wwt 110 ~l~llo 1lo ll ts l•m·o. por 
S:~.nln. B trb11ra do Tugurio o S. Sohai-
liào de T<lrro•, v:1 termina r na estação 
do Juõlo Ayro.s, om a ostr;t•l:~ do fdrro 
de O. PcJd ro 11. 

Em occasiào optJOrluua,domon5lr:treí 
as vantagens que resultar:io tia conslrnc-
ção pedida, não só ao noresccnte com-
mareio dos mencionados : ugnre~. como 
lambem aos in tnresses goraos desta pro-
vmcia. 

r•ur agora, Sr. presidcnLP, limito me 
a pe1lir á V. E:tc. que lllll dü o des-
tino couvcoionle. 

Vl\i a ropresontaçào á comml~são de 
obras publicas. 

Jl p•·csenlaç'io de p1·ojectos 

O 8a•. Fr•anclsco 81\:-Sr. 
prc~iuent~. o prÕjecto quo vou ter a. 
honra do on·orecer á i \I nstrada apro--
ciaçào da ao;somblea reunirá, _ou ost011 
certo, em seu ravor todas:~:; op111 IOJs re · 
proscn tada~ u~sla _casa; poi_s de. elevado 
interesse publico e a med1da quo elts 
consigna. . 

Eu podia mesmo escusar-mo do JUs-
tificai-o, confiado, como estou, do que 

' • 

• 
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e:w niio encontrará os embaraços de 
demorada discu~'!lào; entretanto, como 
urgente é a medida ~que se refere, per-
miUir-me-heis ptecedel-o de algumas 
palavras. ·o Sr. A. Maia: - E' urgente e alta· 
meotq patrlotíro. 
.. O Sr. Francisco Si: -Trata-se, Sr. 
preaideote, de aecrelar meios para que 
a província de Minas seja r~>presentada 
oa proxima exposição universal de t 881) 
(•uito bem). 

Como .'1 as.•emblea sabe, difficil é o 
momento act ua I para a nossa estreme-
cida província. 
· Em coosPquencia da patriotioa de-

a etnçào dà liberdade dos escravos, ella 
l.erà de ver-se a braços com uma crise 
eeonomica, que ainda se não mn nHestou 
francamente, roas que terá de accen-
tuar-se mais cedo ou ma.is tarde. 

Esta crise só pode se.r conjurada por 
dons meios: franqueando se á immi-
ttração eoropea o no~ o vasto terri to rio 
mexplorado e favorecendo a mais am-
pJa expansão i ndu~trial. 

E, para cooseguil-o, a mPdida pri-
mordial, iodispeosavel, 6 tornar a pro-
~ocia conhecida na Europa, graças a 
uma propaganda energic:t o intelligente 

O Sr. Barroso Junior: -0 compareci-
'JI!,ento da província na exposição de 
t881l é um dos melhores meios de prn-
paganda, a.llm de chamar para nós a im-
migração. 

O Sr. Francisco Sá:-Não ba meio 
mais eloquente e mais efficaz. 

E' por meio de propaganda perseve-
rante que a ropoblica argentina tem 
conseguido caualisar para o seu terri-
19rio essa corrente de immigração que 
a tem coustituido o primeiro Estado 
da America do Sol. 

E' lambem fazendo-se conhecida da 
Europa, que. a província de S Paulo 
ba roosegoido angmentar o seu novoa-
~ento e desenvolver-se por tal forma. 
q1,1ej:t hoje pode deslacar-~e. na pat<a 
brasil••ira, a patria (>autis ta. 

V07.f'.s: -Apniado; muito bem. • 
O Sr. Francisco Sa: - Mas, Srs. , o 

que temos feito nós ? Ternos tido boas 
ioteoçOes. 

Certo, a província de Minas Geraes 
Dão é de'sconhtlCida do mundo europeu; 
mas-somente pela noticia que tem de 
81138 riquezas naturaes o pe•tunoo cir-
enlo dos bomeos da sciencia. 

&<ta oào é a· propaganda que se raz 
precisa nas circumstancias actoaes: sim 
a que se dirija ao bomem ·do. povo, ao 
OjH!rario, á classe numerosa e pobre, 
que carPce de procnrar fora da patria 
m ~qei os do vi ver. · 

• 

Sabe V. Exc., Sr. presidente, que os 
estados europeus es.tão atravessando 
dupla crise- social e . pojitica-,a qual 
acLua como uma força centrífuga, em 
relação aos oapilacs e aos braços, ro-
pellindo-os de lá, onde difficil lhes é en-
contrarem boa remuneração. 

Aos estados americanos cumpre apro-
veita rem-s11 d'essas circn.mstancias, fa-
7.endo. cada um, coincidir com a.qnella 
nma outra força, que, pela diversidade 
dos seus eiTeitos. chamarei centrípeta, 
afim de derivar. cnda um para si, a 
corrente rcpcllida pela crise europea. 

O ensejo é, pois, OP!JOrtuno para ini-
ciarmos a propaganda, que torne co-
nhecidos os nossos recur8os e as vanta-
gens qoe podt'mos proporcionar ao im-
mtgranlc. • 

1!: ueohuma pode ser melhor do que 
a propaganda especlaculosa de uma 
exposição. • 

Para avaliar os resuhauos que d'abi 
fi•HIP.mos esperar, seja-me permillido 
lembrar um facto. 

Esta mesma assemblea, Sr. presi-
dente, ha dons anoos, teve a palrío-
tica inicrativa de fazer a província de 
i\líuas tomat· parto na exposição indus-
trial rcalisada em Berlim pela socie-
dade do g•·ognnhia d'aquella cio.lade. 

Para tal fim, rlecrctou-sfl n exiguo au-
xilio de 8:0008000, si não estou en-
ganado. 

Este credito não. foi todo consumido, 
dcspenderam-se apenas Mú~OOO, de-
vido Psse facto a ter sido a lei votada 
mui to tnrde, tendo ficado somente dons 
mozes para a acquisiçiio e remessa dos 
objectos que deviam ser expostos. 

Da commis~ão nomeada para fazer 
representar· se a nossa província na ex-
posição tle Berlim foi presidente um 
ciüadão i Ilustre, francez de nascimento, 
mas ja mineiro pelo coração, a quem 
deve o nosso paiz os melhores serviços 
e cujo nome a assemblea me pcrrnitlirà 
pronunciar cdm as homenagens devi-
das tJor discípulo agradecido a sabio e 
estimado mestre: o ~r. Goreei:~:. (Muito 
bem). 

No relatorio, que elle acaba de apre-
sentar ao gnveroo da província,. como 
director da Escola de minas, ref~re-se, 
nos saguintes termos, aos resultados 
coibidos da oo.ssa comparticipação na 
ex.posição de Berlim (lê): 

c ApPzar de condições tão desravora-
veis. não foi perdido o nosso trabalbo. 

c DepoiR da expotiçiio, tenho recebido 
cartas, assim daRussia, como de França, 
nas quaes se me pedem iaformaçOes 
sobre as jazidas de amianto, de to-
pazios, de. turmalinas, de quart119, e 



~abre. os meios de se estabelecerem 
ag,ocias no Brasil para a compra desses 
mioeraes. • 

Entretanto, Srs., â exposição de Ber-
lim-concorreram quasi somente os ha-
bitantes-dos arredores d'aquella cidade. 

Foi uma exposição IJUB não teve im-
portancia qual a. quo vai ter a grande 
~ppsição uniYem I de Paris, à qual 
q~ocorrerito hu meus de todos os pontos 
do mundo. 

Quanto mais vantajoso. pois, não ~erà 
aprovcitar·sg C:>!'a solcmue occasiào para 
fa zer, em beneficio da nrs~a província, 
a ., pro;_~aganda pelos olhos •1 

Eu di5se, ao começar. que a decrela-
~o da medida consignada fm o meu 
projecto é, ale.m de necf~aria, urgente. 

A razão é a ~eguinte : a commissão 
central da exposição franceza fixou um 
prazo, que terminará em fevereiro pro-
ximo, para o recebimento dos productos 
remettidos do estrangeiro. 

Vós sa beis que o governo imperial, 
por motivos de ordrm Onanceira e 
Jlão. honra lhe ~eja reiu, por motivos 
políticos, recmou-~~ a tcmar parte na 
exposiç1lo. 

Eotrelanlo, indu$lriaes e C(lm-
merciantcs, amif::vS de nossa patria 
e residentes Pnl Pari~. formaram uma 
commissãodPuomlnada c~mité Fro,tco-
Bresilien, que promoverá a participa-
ção o fficio~a do Urasil naquelle grande 
certam11 industrial. 

E' delegado d'esse Comité o ii lu ~tre 
Sr. conselheiro Diogo V r-lho e roi mar. 
i:ado o mez de oovrmbro proximo 
-para realisaNe uma exposição prelimi-
nar no ltio de Janeiro, dos productus 
enviados da.s diversas províncias- ou 
por esforços ind.ividua~s ou pela ini-
.cialiYa das respecli v as assembiPas- ,à! 
qnafs creio ter-se dirigido a commis~ão 
franco-brasileira. 

Por este mollvo, Srs., eu não quiz 
esp~rar a discussão da lei do orr.anwnto, 
'afim de propor a votação rlc uma 
verba para aquelle fim. 

Proponho, pois, a aotorisaçào para 
uma dfspeza de 40:000.SOOO, scudu 
concedido para isso um credito supple-
mentar ll. verba- cbras publicas-do 
orçamento do actual exercício. 

Essa despeza devera ser reaJ isada 
quanto antes. desde que seja votado o 
credito e b-•ja, como acredito, boa von-
tade da administração da província. 

A assemblea provincial de S. Paulo 
decretou um auxilio muito superior. 
diante do qual a.oossa contribuição vai 
a~ parecer ridícula: segundo estou in-
[grmado, concedeu o credito de 200 
4ln !dO":OOOI$000 para se fazer aquella 

p,rovlncia representar dignamente na 
exposição de 1889. 

Mas, nós estamos quasl na velijlera 
do dia em quo nos se.rá permittido con-
correr ao certame; pouco tempo ops 
resta e pouco ó o que aiuda [\<!demos 
fazer para a acqnisicão de protluatos 
naturaes ou iudustriacs nos diversos 
pontos da província. 

Penso, pois. Sr. presiden te, que a 
quantia pe•lida no projecto será sum-
ci ent~: calculando qne oe de:;pendarn 
10:000.5000 pa r:~ a construcçAQ do p,a-
vilhão em o qual runccionará a expo-
sição mioPira em Paris, destiuar-stJ-hào 
30:000/)000 para as despezas de acqni-
sição, acondicionamento e remessa dos 
producto~. 

Impor tan te auxilio poderá prcs\:jr-
nos o~~se tentameo e facll tMnar4 o 
que de outro modo fOra difllci l quem 
ja o prestou tão ffficaz , dan~o npvaS' 
provas da sua dedicação á nossa provín-
cia, como presidente da comm1ssão que 
roi aqui nomeada para a exposição de 
Berlim. 

Elle mesmo ofTerece-nos o seu con-
curso, no relalorio dirigido ao presi-
dente da província, do qual ja citei 
algumas pala,•ras e perm1Hir-me-beis 
ainda ler a!. seguintes : 

"No caso !Jresente o tempo urge; o 
si se tiver de tomar uma resolucão ra-
voravfl (à repre~entação de Mir:as na 
exp<l~icào Je 188!!), u n:ec~sario que 
o sPja ~em demora; o para islo, como 
para a cana gcolo)gica, c•t estou 
prorn pto a ofTcJ ecer o meu fraco con-
curso. 

c En poderia ccnsagra.r uma parto das 
minhas curtas feria s, que vão com~:
çar, â reunião e preparação de amos-
tras de mineralogia e geologia o ser-
mc-hia talni pos~iY<'l rncontrar colla-
boradorPs entre os aJumnos da Escola. 

• Quanto às conferências Clll Paris, 
ja ofTcreci a commissào central da ex-
posição do incumbir-me dellas, si me 
ror possível estar em França onquella 
epoca. • 

Parecem-me, Srs .• sufficieotes os mq-
tivos que tenho adduzido para justlfi. 
car o projecto. 

Penso que elle uão soiirerâ opposição; 
pois é patriotica e a todos nós interessa 
a medida que elle consagra. 

Devemos lembrar-nos que, como eu 
dísse a principio, o momento actual 
é difficil para nós. 

Vivemos emp_enhados .numa verd~
deira luta pela vida, com as outras pro-
víncias. 

Nesse combate Oll fracos não de ser 
i esmagados peJos fortes . 

• 
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Entretanto, vemos que algumas, como 
S. Paulo e Para, ja se vão adiantando 
de nós. 

E' preciso não nos deixarmos vel,lcer. 
Oilàs estas palavras, procederei á 

.leitura do projecto (lê. M uilo bem). 
E' lido e vai a imprimir o seguinte 

projecto: 
N. 1 

A assombloa legislativa provincl~al de Mi-
Gor~aes decreta: 

Art. t •. Fica o govarno da proYincia :~u
torlsado a despender, desde ja, atá a quantia 
de quarenta contos do reis para a repre-
sentação da provinci~ da Mina$ n.1 e~posi
çio universal do 1889 em Parit; ficando 
aberto para esse fim um credito supplc-
mentar d'a!{uella importancia á verba 
-obras publicas- do orçamento vigo.ntc. 

Art. t:. Ficào revogadas as disposições em 
contrarto. 

Sala das se:l5iles, lS de Junho de 1888.-
F. SA'. - C. Panes.- LtlfOOLruo. - J. Du-
T&A.- ÁLYUIO MAOIIADO.- SADI!>O IJARROSO 
)UiflOII.- ÂRISTJDIIS MAIA. - DBUMO~D. 

O 8r- Arlet.ldea Mala:-
Sr. presidente,. signatario do projecto 
qae acaba de oer lido á a.~sem
blea, venbo apresentar um oatro não 
menos patriotico, não menos digno do 
apoio e da approvação da t:asa. 

Ao sabir quasi todos os dias do edifi-
cio desta assemblea, Sr. president3, é 
com o mais profundo pezar que vejo 
em frente a esta casa um monumento do 
modo pouco digno por que costumáo ser 
tratadas as questões as mais patriolicas 
no nosso paiz. 

A. columoa de pedra, Sr. presidente, 
que symbolisa o adiamento de am pro-
jacto patriotico do Sr. conselheiro Salda-
nha Marinho quando foi presidente desta 
província, aquella colnmna de pedra é 
ama vergoo.ba para a nossa província, 
uma vergonha para a nossa capital. 
(Apoiados dos 8 1'S. S. Fo1·tes e B. 
Fo,·te.•). 

A esta tua de Tiradentes, a estatua 
desse vulto immenso, que com a su • 
palavra semeava a liberdade e com 
o seu sangu11 regou-a, como alie mesmo 
dizia qu~ havia de faze! -o; a esta tua de 
Tira~entes, desse Cbristo da I ndepen-
donc•a, porque José Bonifacio podia 
ser o S. Paulo, mas não o Christo; a 
estatua de Tiradentes, Sr. presidente, 
precisa ser co llocada no seu I ugar. 
(Ap·Jiado do Sr. S. Fortes). 

Foi para que assim se fizesse que 
formulei o projecto que von ler e está 
assignado por mais seis deputados (/.é). 

Outro projecto, que quero apresen-
tar à consideração aa casa e que espero 
será approvado unanimemente, é de 
grande importancia para a lavoura de 

• 

café,pcrr qaanto rufere-se ao mod.o de co-
brança do imposto de 4 por % ,com que 
a província taxou esse geoero. 

E' sabido, Sr. presidente, que a 
pauta é trimeosal; organisada o anuo 
passado em Dezembro, qu·audl) o preço 
do café era unooo, pagava cada ar-
roba :SOO reis, mais ou menos. 

Em Fevereiro, tendo ja baixado o 
preço .ie.sse genero a 6 ou 7~~0 H, llco11 
a lavoura pagando o mesmo imposto. 

Por isso, apresento o seguinte pro-
jeoto (lê). (.\luito bem do St·. F. 
P eia;oto). 

O Sr. Barroso Junior :-Isso é mais 
proprio para o orçamanto provincial. 

O Sr. B. Fortes:-Na discussão do 
orç;.monto não ha tempo para i~so. 

O Sr. A. Ma1a:-O 3. • projecto, Sr. 
presidente, tem alguma cousa de polí-
tico. 

Vozes da minorla :- lsso é que é 
mao. 

O Sr. A. Maia:-lfas eu poço toda a 
atenção, porqae, si a medida ê boa hoje 
para os liberaes, quo se a chão fora do 
poder, poderá lambEm ser boa amanhã 
para os conservadores, quando esth·erem 
na mesma posição. 

l\linba intenção não é fazer politica.. 
minha intenção, devo di zel-o, é dscaH-
sar o governo geral. 

E' sabido, Sr. presidente, que os mi-
nistro; da justiça abusão e abu!làO hor-
rorosamente aa.~ nomeações uo magis-
Lrados para as no~s províncias, e essa 
abuso tem um correctivo no § 7. • do 
art. H do acto addicional, cuja exe-
cução não pode ter lugar, porque ~t 
nosso regime•to não regula o m'ldO de 
executar-se essa nos3:\ attribuição . . 

No projecto, Sr. presideots, attendo. 
corr.o era meu dever, ao direito de de-
fesa, que tem toda sua garantia. 

A casa vai onvil-o e julgarã (lé). 
Vt1zes de ami.Jas as bancadas : -,. . b ... u1to em. 

N. \! 

A as•emblAa legislativa provinci:;l do Mi-
nas Gcracs decreta: 

Art. t•. E' o presidente d.a província au-
torisado a despondnr, por conta da vorbm 
-obr:IS publicas- do orçnmonto vigente. a 
qu •nlia de dez conto• do reis (e iguaf quantia 
será consignada nos orçam~otos do 1889. 
1890, 1891 o t 89!) com a esLttua de Joaquim 
Josll dt1 Silva Xavier-o Tiradentes -. cuja. 
estatua será ioaogurada na praça da ln-
dopendoncia, d'esta c~pital, no dia dll GOD-
tenario do eminente r atriota. 

§ 1•. A estatna será do bronte o esculpida. 
por artista. nacional e o pedestal de mar-
moro da província de :Minas • 



.A.NNA.ES 
• Ar t. %•. Revogão-sc as disposições em 
contrario. 

.>ala das sessões, i! do Junho de 1888.-
AaiSTtoss MAIA. - MARTL'\5 DE ANDRADa.-
JOAQUIM LEONF.L DK IIES ENDE FILUO. - c. 
i&!IA. - J OAQUIM OUTRA.- F. SA' 

N. 3 

A assemblea lee-i,lativa provlucial do Mi-
nas GoraO<! dec1 ela: 

Art. uuico. A flauta para a cobrança do 
imposto de o\ S sobre o caril exportado stri 
orgaoisada nos dias t o t:S de cada mez; 
.revogad:u .u dispOSIÇÕes om contrario. 

Sara das sessões, 11 de Juoh.o de 1888. -
ARISTIDBS MAIA. 

N.4 
A assomblea legislatin provincial de MI-

nas Geracs 
1\esol•c: 

Art. t.• Na Cl(ecuçio do§ 7.• do art. 11 
do Acto Addicional soobservuãoas se~ruiotes 
disposições: 

§ 1.• 1\oecbidn 11elo presidente da asscm-
bloa a queixa ou ücnuncia, ordenará 1~le ~o r 
despacho quo soja tirada copia e remctuda 
ao rcu fiara responder no prazo de 15 dias, 
coot.1dos da data do recebimento prov.1do 
pelo recibo do certificado do correio. 

§ 2.• 1\ccebidaa resposta ou sam ella,scrti 
enviada 11 quei:ta cwm os documentos :i com-
missão· de poderes c inrracçõos de leis. quo 
dar~ parecer no 11r:1zO do tr<s dl:~s. 

!l 3.• Este parnccr tcrti lmmcdiata dis-
cussão; e si a assem bica resolver a pronun-
cia do rco, sar:i este intimado por offiJio, que 
dcsi~nnrá o dia marcado pelo prCinlentc para 
o julg:uuonto. 

§ 4.• O reo poder:í tomar Jlarto na sessão 
do jt\Jgamcnto 8 lerá 3SSJllliO IÍ esquerda da 
mesa c abaixo. 

I 5.• Si, por occasião cb pronuncia, ou-
tender a assom~lca ser ncccssaria n inqui-
r!ção elo testemunhas. mandará fazcl-a pelo 
jmz municl\}al do termo do cri mo ou !leio sou 
snppi ~IHe, SI for aquollo o ren. 

§ 6.• A inc1uiru;ào será reita an te:; do 
julgamento, do modo quo esto utio tunhn lu-
~:ar sem os dopoimentos dns testem011lln:L 

§ 7.• Por occnrião da inquiriçilo,scrl•o ad-
miuidas ns testemunhas de darcs;aquc o rco 
apresentar. 

§ 8.• No sessão do julgamento nenhum 
deputado rnlnrà mais de uma ve1 e o rco 
poder:i rn1.1r Ires vexes. 

O ultimo discurso será sempre do dere.sa. 
§ 9.• O julgamento será rei to em um3 w 

sessio,que durnri o tcm~o oeccssario,dcmodo 
que n:lo seja adiada a d1scussào, só podendo 
sel-o n votação, si uã.o hQuver numero. 

§ l O. O resultado do julgament~ será 
cornrnunlcado ao president• da provincia, 
mlnislro da justiça e $Uprcmo mhunal do 
justiça. 

§ ti . Só serão admitlidas denuncias ou 
•1uei1tas da crimes a que estejào hniiUstas as 
pen•s do sus ensão e demissão, Wl Jorm.a do 
8 7.• art. 11 do Acto Addicienal. 

Sala das so!•hcs, ~ de Junho de l888. -
- ÀBISTIDES MAIA· 

O 8r. França VIanna:-
Sr. presidente, pedi a vala vra para o f· 
fe~ecer á consideração da casa dous pro-
jectos um relativo á creação de uma 
cadeira de instrocção primaria para o 

sexo mascuJioo, outro rela tivo a uma 
medida de estatística . 

Sr. presidente, é tão palpitante a uti-
lidade quo resalla do primeiro projecto 
sobre a creação da cadeira, que ma 
julgo exonerado da obrigação de funda-
mental-o. 

Não b • entre nós q :.em não deseje 
sinceramente a dilfusào da iostrucção 
por todas as camadas sociaes e, por 
conseguinte, seria de minha parte um 
abllSO occupar a vossa precios:>. alleo-
çào COill a fundamentaçãO deste projecto. 

O outro projecto é relativo a um~ 
medida do estatistica e s11 aclla acom-
panhado da petição do proprio inter~
sado. 

São lidos e vão a imprimir os s. 
guintos projeetos: 

N. 11 
A assemble.1 legislativa proYiocial de 

All uas Gernes ducre1.1 : 
Art. 1•. Fica croadn uma ca~cira de in-

strucção primaria do sCl(O masculino no lug:lr 
denominado Riacho do Oarro, districto da 
Abb.tdia do termo dn l'itau:;uv. 

Art. 2•. 1\ovogno-so as clispo$lçôcs ena 
contrario. 

Sala das ~essõos. 5 ele Junh.o 1lo 1888.-
Fn•sc" VIAS:<.\.- V u u& LllU.-Jnsi< Tuw-
ooao.-lhA5 Fnnn:s.- Dn. S1~VA FoaT~. 

N.G 
A a~somhtea logislativa provincial de lli-

nns G>1rne3 t\oorota : 
Art. 1•. Fica tr.tnsrcri ht da rroguezit, da 

l'aquy . tcrmQ tltl l'.trli.IJ:tra a do ~hravilbu, 
torm•t•le PitMI:fUY. a sitn,•;:il'l pnrtnncelalo 1t 
J uscclln~ An ( UWI 1\•t•l riguos P•reira . 

Art ~ ·. 1\ovog:io-so 3S di>rmsições crn coa-
trnrio. 

Sa la das sg.<Wcs, li da J unhl'l de 1888.-
t' RASÇA V !ASSA. - ARISTI DES MAl .\ . - BIAS 
Fonrss.-JOSIÍ IIUIITA .- J. DUTRA. 

O &r. Juru10e nba: - Pedi a 
palavra para olfarecer um projooto 
creando um l segunda cadoira na ci-
dacle de Passos. 

Medidas clesta ordem dispeusão qu'\1-
qner justificativa, tanto mais quanto 
está assigna•1o por mcmbrns de uma e 
outra bancada, que reconllecem a ur-
gencia. 

Prevaleço-me da opportnnidade para. 
oiJtlrccer dons ontros prCijectos. crc.anda 
segundas cadeiras nas freguezias de Ita-
jubà e Christina, outro creao;lo uma 
rreguezia, outro elevando á fregner.ta. 
sem fOro Santa Ri ta do Sapncahy. 

o 8r. 8 o a re• P e i s.ot.o:-
Sr. pre;>i•lente, pedi a palavra para en-
viar á mesa um projeclo, crc.ando duas 
cadeiras do sex:Q masculino e feminino 
na c;dade de Ubá. 

O 8r. Po••Rrlo Machador 
- Pedi a palavra, Sr. presidente, pata 

• 

• 
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ANNAES 
Entretanto, vemos que algumas, como 

S. Paulo e Para, ja se vão adiantando 
de nós. 

E' preciso não nos deixarmos vencer. 
Ditas estas palavras, procederei á 

leitura do projecto (lé. Muito bem). 
E' lido e vai a imprimir o seguinte 

projecto: 
N. l 

A assomblen logislativtl provincial de Mi-
Goraes decreta: 

Art. t •. Fica o governo da pro•inciil ~u
torisado a despender, desde ja, até a quaolia 
de quarenta contos de reis para a repre-
sentação da provinci:\ da Minas na exposi-
ção universal de 1889 em Pariz; llcaudo 
aberto para esse fim um credito supple-
mentar d"a!{uella importancfa i verba 
- obras pub]•çu- do orçamento vig!'nte. 

Art. ! •. F1cao revogadas as dispos•çõos e•n 
contrario. 

Sala das sessões, IS de Junho de 1888.-
F. SA'.- C. PBATIIS.- LI!IOOLPIIO.- J. Dli-
T111.. - ALv l .no llfAcnADO. - SA.DINO llAnnoso 
J U!II011.- ÀOISTIDBS MAIA.. - DRUMOSD. 

O 8r- 4-rlat.ldea M ala : -
Sr. presidente, signa tar.io do projecto 
q ne acaba de ser lido á assem-
blea, venho apresentar um (lutro não 
menos patríotico, oào monos digno do 
apoio e da approvação da ~:asa. 

Ao sahir quasi todos os dias do edifi-
cio desta assemblea, Sr. presidente. é 
com o mais profundo peZ'ar que rejo 
em Crente a esta casa um monumento do 
modo pouco d.igrw por que costumà.o s2r 
tratadas as 9uestões as mais pat.rioticas 
no nosso pa1z. 

A. columna de pedra, Sr. preshlente, 
que symbolisa o adiamento de um pro-
jecto patriotico do Sr. conselheiro Salda-
nha Marinho quando foi presidente desta 
província, aquella columna de pedra e 
uma vergonha para a nossa província, 
uma vergonha para a nossa capital. 
(Apoiados dos S t·s. S. Fo t·tes e B. 
Forte.•). 

A. estatoa de Tiradentes, a estatua 
desse vulto imrueoso, que com a su ·. 
palavra semeava a liberdade e com 
o seu sangua regou-a, como elle mesmo 
dizia qne havia de fazel-o ; a esta tua de 
Tira~entes, desse Cbristo da lndepen-
doncta, porque José Boniracio podia 
ser o S. Paulo, mas nào o Christo· a 
esta~ua de Tiradentes, Sr. presiden'te, 
precrsa ser collocada no seu lugar. 
(Ap·Jiado do Sr. S. Fortes). 

Foi para que assim se fizesse que 
formulei o projeeto que vou ler e está 
assignado por mais seis d.eputados (té). 

Ontro projecto, que quero apresen-
tar á consideração aa casa e que espero 
será approvado unanimomeote, é de 
grande importancia para a lavoura de 

' 

café, por quanto r11rere-se ao modo de cl)-
braoça do imposto de i por %,com que 
a provlocia taxou esse genero. 

E' sabido, Sr. presidente, qne a 
pauta é triru.ensal; organisada o annD 
passado em Dezembro, qúand11 o preço 
do café era 12nOOO, pagava cada ar-
roba ISOO reis, mai~ ou menos. 

Em l"evoreiro, tendo ja baixado o 
preço desse genero a 6 ou 7/JO) J, ficou 
a lavoura pagando o mesmo imposto. 

Por isso, apresento o seguinte pro-
jacto (lé ). ( .\l ui to bem do St·. I?. 
Pei.a;oto). 

O Sr. Barroso Junicr :- Tsso é mais 
proprio para o orç'l.manto provincial. 

O Sr. B. Fortes:-Na discussão do 
orç;.mento não ha tempo para Í$~0 . 

O Sr A. Mara:- 0 3. • projecto, Sr. 
~rtlSiden te, tem algu.ma consa. de poli-
tlco. 

Vozes da minoria : -Isso é que é 
mao. 

O Sr. A. lllaia:-)fas eu peco toda a 
atenção, porqne, si a medida é boa hoje 
para os liberaes, q llB se achão fora. do 
poder, poderà tambe n ser boa amanhã 
para os conservadores, quando estiverem 
na mesma posição. 

Minha intenção não é fazer polí tica . 
minha intenção, devo dlzel-o, é Jlsca!i-
sar o governo geral. 

E' sabido, Sr. presidente, que os mi-
nistro> da justiça abusão c abusão hor-
roro;amenta nas nomeações de magis-
trados para as nOIJfi&S províncias, e esse 
abuso tem um correctivo no § 7. • do 
art. H do acto addicional, cuja exe-
cução não pode ter lugar, porque o 
nosso regimeato não regula o m•1do de 
exec11tar-se essa nossa attribuição .. 

No projecto, Sr. presidente, attendo. 
con:o era men dever, ao direito de de-
fesa, quo tem toda sua garantia. 

A. casa vai ou vil-o e julgará (lê). 
Vnzes t:le ambas as bancadas : -

Muito bem. 

N.! 

A as·em~l~~a legislativa provinci~l de Mi-
nas Gornes decreta: 

A ri. t•. E" o presidente da província :m-
torisado a dospondor, por conta da vorb3 
-obras publicas- do orçamento vigente. a 
qu·on tia de dez conto& de reis (o igual quantia, 
será consignada nos orçamentos do t889, 
1890, tS!H o 189!) com a est:uua de Joaqujm 
Josê da Silva Xavier- o Tiradentes -, cuja. 
estatua será inaugurada na praça da In-
dependeucia, d"osta cnpital, no dia d~ cen-
tena rio do eminente patriota. 

11 t•. A estatua será de bronze u esculpid~ 
por artista nacional o o pedestal de mar-
moro da província de Minas • 



ANNAES 
Art . . 2•. Revogão-so llS disposições em 

contrar•o. 
.)ala das sessões, ü do 1 uu I! o do 1888.-

AIIISTIDES ~hiA. - MAnTI:.s DE ANDRADa. -
J OAQUill L&ONilL Dll 1\&s&~DB FILUO. -C . 
.is1u.- JoAQUIM DUTRA. - F. SA' 

N. 3 

A assemblea lojtío!ativa provincial do Mi-
nas Gerae< dccr,,ta: 

Art. uuico. A p;uua tiara a coiJrança do 
impostO ele 'S sobro o café exportado serâ 
organisada nos dias t e t:S de eada met; 
revogadas as disposições om cootrarío. 

Safa das ~cssões, IS de Junho de t888. -
ARISTIDBS MAu,. 

N.4 

A 11ssomblea legisla li Ta tlroviuclal de Mi-
uas Gcracs 

Resolve: 
Art. 1.• Na execução do § 7.• do art. ll 

do Acto Addicional se observarão as seguintes 
disposições: 

§ L • 1\cccbida J!Cio presidente dn assom-
blea a queixa ou denuncia, ordenará cito eor 
des11ncho quo seja tirada GOJiia e rcmetuda 
ao reo para responder no prazo de 15 ~las, 
()OOtados da data do recebimento provado 
pelo recibo do certiOcado do correio. 

§ í!.• 1\eccbidaa rospCista ou sem ella,serli 
enviada a queixa com o> dooumentos á com-
missão-de poderes o infracçúos d8 leis. que 
dar:\ parecer ne prazo lln tr··~ tllas. 

!I 3.• Este 11nrecer terá immediata dis-
eussào; e si a asscrnhlr.n resoh•or a rrrormn-
cia do rco, serà este intimado por ollklo. qtto 
desi~nnrã o dia marcado pelo llfOSidente para 
o julgamento. 

§ 4,.• O rco poderá tómar tlarte ua sessão 
do julgamento e terá assento :l esquerda da 
mesa n nbaiAo. 

I 5.• Si, por occasião dii pronuncia, en-
tender a a>Semblca sor noccs$aria a inqui-
rlç.'io do lcstemuuht~S. mandar:\ (nzol-a pulo 
jmz muoici~nl do termo do erime ou pelo sctt 
snpplcnte, s1 ror aquolle o rco. 

§ U.• A inr)ulrrçào ser:i fciln antes do 
julgamento, de modo quo esto não tonha lu-
trnr sem Oi depoimentos das tcstemonh;ts. 

§ 7.• Por occarião dn inquiriç;lo,senio ad-
minidas as testemunhas do defesa rtuc o reo 
n prcseu ta r. 

§ 8.• No sessão do julgamento nenhum 
tlepotado fnlar:i mais do uma vez e o rco 
poderã falar Ires vozes. 

O ultimo rliscttrso será sempre do dcfc>a . 
§ 9.• O julgamento será feito orn uma sô 

scssâo,qne durará o tempo uccessa rlo,de ruodo 
ctuc n:\o snja adiada a di~cussão, só 11odendo 
11el-o n votação, si não houver numero. 

§ tO. O resullndo do julgnmcnta ser:i 
comrnunicado ao prosident~ da provinci:~, 
ministro da justiça e supremo trlbuual do 
justiça. 

§ 11. Só serão admillidas denuncias ou 
queixas do crimes a que ostejào impostas :t$ 
pen"s do sus·.ensáo e demlsuo, un ronna do 
8 7.• art. 11 do AciO Addicional. 

Sala das sessões, IS de Junho de 1888. -
- AnlsTID&s MAu .. 
· O 8r. Frooça VIanna:-
Sr. presidente, pedi a valavra para o[· 
ferecer á cous.ideração d& casa dous pro-
jectos um relativo á creaçào de uma 
cadeira de instrucção primaria para o 

sexo masculino. outro relativo a uma 
medida ·1e estatís tica . 

Sr. presidente. ú tão palpitante a llli-
lidade quo resalta tio primeiro projeclo 
sobre a creação da cadeirn, que me 
julgo exonerado da obrigação de rrtnda-
mental-o. 

Nãu h • entre nós quem não deseje 
sinceramente a diiiusão da instruççã() 
por todas as camadas sociaes e, por 
conseguinte, seria de minha parte om 
abuso occupar a vossa precios!\ at•eo-
ção com a rundamentação dest.e projecto. 

O outro projecto é relativo a uma 
medida de estatística e Sll acba acOID-
panhado da petição do proprio intere:;. 
sado. 

São lidos e vão a imprimir os s. 
guintos projeelos : 

N. $ 

A asscmblúa logislnliva pro•lncial de 
Minas Geraes decreta : 

Art. 1•. Fica oro.,da uma ca~cir~ do in-
strucção primaria do se~o masculino no lugar 
denominado 1\iacho do Oarro, districto da 
Ab~adla, .to torrno dij Pilan:;ny. 

Art. :!•. 1\evogào-sc as diSilo.ôlçõc,s elll 
contrario . 

S:tla tia~ ssssüo~. 5 do Junho do 1888.-
FnANÇA VIA'i~A .-Vu oE Luu.-Jo:;í( TuiO-
DORo.-UrAs FonT&s.-OR. SrLVA FonTti. 

N. 6 
A ~'son1hlea l e~rí$latlv~ Jlrovincial de Mi-

na~ r.~rnns •locrola : 
Arl- !•. fica transferi la da fro:;uezia da 

Partuy. term•l do t•ar{,, ilara a de ~hrnvilhna, 
tortno rio. l'll~ntuy, a <iln,r)i •l pnrtOtlceute :t 
ltlscelin~ Au f1Bt11\mlriguos P..rcira . 

Art 2 •. 1\evo:;:io-su 3S dist•nslçücs em corl-
trnrin. 

Saln das sc.<Sõos. 5 de Jnnhn de t888.-
FAA~r,., V•ASNA.- An!STIDJU M.LIA. - OtAS 
FIIRT&S.-Jos.li lionT.1.- J. DIITM. 

O Sr. Jurutne oho.: - Pedi a 
palavra para ofTorecer um projoolo 
creando um\ segunda. cadeira na ci-
dafio da Passos. 

Medidas llesla ordem dispensão qu'l1-
qner justificativa, tanto mais IJnanfo 
está a.ssisna,lo por mcmbrns dll uma e 
outn bancada, que reconhecem a ur-
geocia. 

Prevaleço-me da opportnnidade para 
o!Tdrecer dons ontros projeclos, creaud() 
segundas car1eiras nas freguezias do lta-
jubà e Christina, outro creauJo uma 
fre~uezia, outro elevando ã. [reguez•a 
sem fOro Santa Rita do Sapucahy. 

O Sr. SDarea P e i1oto:-
Sr. presi•ieoto, pell i a palavra para eo-
viar ã. mesa um projecto •. creaudo ~~as 
cadeiras do sex<> mascu.huo c femtruao 
aa cidade de Ubá. 

O 8r. Porflrlo Maehado:r 
-Pedi a palavra, Sr. vresideote, par& 

• 
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apresentar um projeeto, creaodo ll,IDa 
cadeira de iostrucçào primaria para. o 
.exo llmioioo no districto de S. Frao· 
ci100 de Assi~ da Ponte Aliá. dislriclo 
do Sacramento. 

S1o lidos e d o a imprimir os aeguio-
tes projeclos. 

N. i 

A a.seroblcalogls13tin proYiucial de Miuaa 
Gtraea dccrotn : 

Art. unlco. - FiCII eton da Ã cateroria 
de '1'111& ~em (oro A (roguozla de San ta Rllt.a 
do Sllpocaby ; revoradaJ as disposições em 
coMral'lo. 

Sala das SC4fues, ' de Junho de 1888. -
D. n. V tOTTI. - Josi!IO ÁIIA UJO. - F RASCISCO 
Buz P&RI IRA GOli RS. - AvELINO Conn >A. -
8atUI.lNO D& R &5&11DB. - AmoXIO TIUUI.U 
-.IDIUII&!CIIA , 

N. 8 
A usembleA legislativa provincial de Minas 

Gera~a decreta : 
Art. I • - Fica crtl4da uma 2.• c4deira de 

luotrucçào primar ia do sexo mascultoo na 
eldado do Passos. 

Art . ! .• - Rovogão-so as disposições em 
contrario. s. 1\. 
• Sala das atssões, 1$ do Junho de 1888. -
Aoousro CuAn. - PADRE FIRllll(IANn. - Ju-
BUIIIIRNIIA. - J OSINO A . AIIAUI&. - FIUSCJSCO 
!'in u no OK MonAU ALvas. - So• n•' Pat-
xaro. - C AMPOLI:<A. - Ta•u•a• Du•n~:. 

N. 9 
A. ~mbtea leglslalin proTiocial de Mina~ 
~es decreta : 

Art. uuico. - Ficào crcadas duas cadeira~ 
de ioat•ucçdo pr in>aria para o sexo mascu-
lino, Sl·tldO : umn na capella dos Marins, 
mDllloip•o do llajuba, o outra no bairro elo 
Pinba l, da rreauczia da Virgínia, município 
da Chr i, tirh• ; revogadas as disposições eru 
c:ontrnriu. 

Sala dns sC~sôo,, ' de Juobo de 188tl. -
D. R. V IOTTI.-FRANCISCO DBAz PBRIIII4 Go11~. 
-AVRJ.INO ConuaA. - SsvanJANO 011: Rasa.•o• . 
-ANTONIO T JIIUIJlA. -JURUJIBKIU . 

N. 10 
A assembloa legislativa proTiocial de Miou 

Genes doorota : 
Art. 1.•- l'icào creadas segundas c:.deir:IS 

doe sexos masculino e reminino na cidade de 
Vbi. 

Ar\. ! .• Revog•o-&e as dlsposi~ em con-
IF&rio. 

Sala da. sessões, 11 de Junho de 1888.-
SoARIS P &IXOTO.-JURUIIIIENRA .- CAIIPOLJ:-fA.-
.PADftll F lftiii A!CO.- CAIIDIDO DE CBR(IUEIRA.-
.ÂIUI TIDIS M~IA . 

N. 11 

A. assemblea legislativa provincial do Minas 
Geraa decreta : 

Art. 1.• -Fica err ada oo dlstricto do S. 
F..raodsco do .Usl~ da PolliO Alt:~ , termo do 
Sammonto, uma cadeira de insLrucçàopri-
maria do sexo masculino, 
• ll.:rl. t .• - Revopo-ae aa disposições tm 
CIODLrario. . 
. S. R. 

• • 

Sala du sessô~. 11 de Janbo dei 888. -
A U'lUITO CJSAR.- NIIUO.'f.- T I I:UIIl4 D UAIITI . 
- T JJ.XItlh DA MonA. - .AnUNO Couu.-
POIII'IRIO MA.CIIADO - NOGU&IU . 

Apresentação de requerimentos 

O 8r. A.rl•t.lde• Mala : -
Onví, SP. pFesideote, com toda a aueo-
\iÍIO a leitura, do exp,edieole, não só hoje, 
corno 0118 dia~ passados,e não on vi com-
munic:~oào alguma com relação ao pre-
sidente da !Jrovincia. 

Entretanto, fui honlem informado, 
quando sabi daqui, de que o Sr. Horta 
Uarbosa tinha-se retirado da capital o 
quA ja tinha passado a admioistraç.'io 
ao Sr. i. • vice-presidente. 

Um Sr. deputado : - Desde o dia t . • 
O Sr. Aristides Maia : - Não sei si 

S. Exc. fugio da provincia, terminando 
as~11n a mais desastrada admioistraçã.o 
quo tornos tido. 

Um Sr. deputado : - De execranda 
memoria. 

O Sr. Aristides Maia:-De execranda 
memoria, diz moilo bem o nobre depu-
lado que acaba de honrar-me com o seu 
aparte. (A poiodos ela banc;ada libtn-al; 
contestaçaes ela bancada consen:a-
dora). 

O Sr. Presideote:-Atteoçàe! 
Quem tem a palavra é o Sr. Aristides 

Maia. 
O Sr. Aristides Maia:- Nào sei, re-

pilo, si S. Exc. fogio da província ou 
si foi arrebatado, novo Romolo, por al-
gum corisco. (Riso). 

O 1. • requ~rimeoto que apresento á. 
V. Ex c. é pedindo informações ao ~o
vcrno, :~llm de que elle nos diga si a 
prcsidencia da proviocia· eslà acephala 
ou, no caso contrario, quem é o presi-
Jeole da uroTíociá. 

Vozes ·da bancada conservadora :-
Oh I oh I 

O Sr. Drumond : - Não ha motivo 
para tanta admiração. • 

A assemblea ainda não recebeo com-
mo olcaçãu (lfficiaL 

O Sr. Aristides Maia:- 0 2. • reque-
rimento, que vou ler a honra de apre-
sentar, envolve tam!lem severa censura 
à administração, por quanlj) oóe não 
podemos começar os nossos trabalhos, 
sem termos a collecção das leis proviu~ 
ciaes anteriores, peça esseooial para nos 
servir de base nos estudos que teoh .. -
mos, porventura. de fuer. 

Entretanto, até hoje, não foi distri-
buida a collecção de leis pro•inciaes-do 
aooo passado. 

O Sr. França Viaona:-B' que a 
administração não faz cuo oeobnm d;p, 
assemblea . 
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O Sr. Aristide~ Maia :-Eu não sei, 

sr. presidente, quo juizo rorma. o go-
TemO provincial desta assemblea para 
tratai-a com tanto menosprezo; ou não 
sei si, porventura, ha despeito do go-
nrnn provior.ial ,pnr ter sido burlada a 
comedia cl':eellequiz f37.rr O!t nobres de-
putados th lnncatl~ consen adora re-
prcseotarrm no dia '!S do roez passado. 
( p,·ot.·.~tos ·cln bancatlrt conseriJIIclrwa). 

O Sr. O•umon.t:-Coutioue, que vai 
iodo mui to llero , em hora dfsagrnde aos 
nobres tlcrutatlos t.la haocada opposta. 

O Sr. Aristides ~l:t ia:-Eu n··o c11m· 
prebeotlo, Sr~., o procedimento deste 
governo arbitraria, deste governo que 
tão ineptamente admini~tra nossa pro-
víncia e atira a urn canto a sua assom-
blea. 

O J .• rP.querimento. Sr presidente, 
envolve m:tteria qun me toca mui to 
do perto e eu peço :\ ra~a que o deixe 
passar, porquanto :1 informação que te-
oh:> foi obtida por uma carta particular 
de pessoa que me merece toda a r e. 

Fui informarlo, Sr. pmsidente, de qne 
na cidade tle TheO[J hilo Ollooi um sup-
plente do jntz municipal, por ioOuencia 
de um Sr. Ballaró . .. 

O Sr. Murta :-~lnço muito distiocto. 
O Sr. Barroso Junior: - Apoiado. 
O Sr. Ornmoml -Um eoer,gumcno. 
O Sr. Pre~idcnto: -A l.lençilo ! 
O Sr. Aristides Maia:- Fui informado. 

Sr. presidente, de que um supplente rln 
j nir. municipal, por innuencia d11 um 
ta l Sr. Badaró, julgou prescripto nm 
crime de a.~sassi nato. 

(Ap r tes tia bancada consen;adol'(t). 
Srs., eu oà•l estou ra~endo política ... 
O Sr. Drumond :-Está pedindo in-

rormações. 
O Sr. Aristides Maia . .. estou apenas 

pedindo inform~çOc;o. 
Si o juiz que prorerio a senttnça ,~ o 

Sr. Badaro, elle á um juiz crimíno~o. 
(Nifo apoiados da bancada cn•l'rr·ru-
tfor•n). 

Criminoso, Sr. pre9idcnte, .~ " pruco-
dimeoto do juiz que julga prusrripto 
om crime de tal na tureza. 

O Sr. Dromond:-A poiado. 
O Sr. Barro"O Junior:- V. Esc rliz 

quo não fa z polí tica e, no entretanto, ja 
ettã ch&mando o juiz de partidario. 

O Sr. Drumood:-E' partida rio. s1m, 
anho r. 

O Sr. Morta:- Naopiniào de V. Exc. 
· O Sr. Aristides Maia: - Sr. presi· 

deo~, eu ja teria terminado, si não fos-
~m tantas as interropçOea e si me não 
~•liSO obrisado a repelir o que ja disse, 
porque os nobres deputados da bancada 

nppo~ta não querem consentir que fn 
termmc men pensamento. 

O Sr. Urumooll : - E' porque V. Exc. 
estã locnmmod;.Hdo. 

O Sr. Aristides Maia: - Sr. pres idente, 
a inrormaç.'io quo eu tive ro1 que por 
iuOtncia tlt~se juiz . .. 

O Sr. Drumond : - Fabricante de elei-
tores phl'sphoros. 

O S1·. Ari~tid~s Maia ..•• fabricante 
de eleitores l'hosphorna, como mui to 
bem diz o nobre depnLldrr que se ~enta 
á minha ll treita, roi julg:tlfo preacriphl 
o crime tfe a~as.•inato cnmmeuido na 
pessoa do Or. ~laooel Estcves Oououi . 
(Cbnlestaç;ies da ba11cada conu•·va-
tt?J'/1 ). 

O Sr. Pre.., idcnto:- Attenção! 
O Sr. Aristides Maia:- Eu não ar-

firmei, Sr. presidente. que roi este 011 
aquelle quem julgou a prescripçfto, por-
que eu não >81. 

O Sr. Soares Peixoto·- V. Ex c. não 
sabe e. no entanto. ja faz :\CC usações 
graves. 

O Sr. nrumond:- 0 nobro deputado 
pede :.penas informações. 

O Sr. Soares Peixoto: - Mas pede io-
rormaçô6s acotopaohando-a.s de in-
sultos. 

O Sr. Drumond:- Oh I chamar um 
juiz do parlirlario é insul to l 

O Sr. SoareSJ Peixoto:- · im, senhor ; 
nào ha du,ida nenhuma . 

O Sr. OrnmMHI:- Pois eu repito que 
elle ti partidario. 

O Sr. l'residente:-Atlenção ! Quem 
tem a palavra é o Sr. Arist1des l laia. 

O Sr. Aristides ~laia:-0 que ru ar-
firmei o continuo a affirmar o que foi 
criminoso o procedimento do juiz. quem 
quer que ello seja,1uej ulgou prrscripto 
o crime de assassinato commeuido na 
pe.~soa do Or. Ouoni 

O Sr. ~l urta:-Eu Cllnheço o S~. Ba· 
darO e sei que é um 1uoço distincto. V. 
E:cc. ha de pro1•ar o qud allega. 

O Sr. Aristides Maia:- Por ora, peço 
apenas inrorm~ções. 

O art. ~H do regulamento t\!0 de 
31 de Janeiro de 1842, reprodncção do 
art. 3:1 da lei de 3 de Dezembro de 
ISH, Sr. presidente, é expresso. 

Diz (lé). 
O Sr. 1\amiro Martins : - Até abi 

morreu o Neves (J"isadus). 
O Sr. Aristides Maia:- Como é, Sr. 

preiídeote, que julga-se prcscripto um 
crime cujo autor oào se sabe onde esl.i; 
como é que sejolgaprescripto um crime 
em cujo proce&so ha parte queixosa e 
não se maoda intimar a parte queix.osa 
para vir a.1sistir ao depoimento do testo-
muobas no processo de prescripçào1 
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I) procedimento inqualilicavel do jait 

que j agou essa prescripeão. Sr. presi-
dente, quem quer que ollo teoba sido, 
exige seYera censura. 

O Sr. B. Fortes: - A. questão é que o . . ,.. reo precisava requerer a proscr•pyao; 
elle mesmo. 

O Sr. Aristides Maia. -Sem duYida. 
preei~n intimação da parte queixosa. 

i u quero, Sr. presitlento, que me 
veobào eases documentos para depois 
discutir a ruodo a questão. 

Por isliO,formu1ei o meu requerimento 
nos seguintes termos (lê). 

Sl o estes os requerimentos que tinha a 
subroeuer á consitleraçàoda caaa(muit'l 
IJfm). 

Sào apoiadoa e postos em discu.ssão 
oa aeguintes 

1\!iiOUI!II!HTOS 
Requeiro que se ;>eçào ao i Overoo 

proYiocial aa informações seguintes: 
{, • Si é Y&rdade que foi jUii ado 

prescripto o crime do João José de Fi-
gueiredo, assassino dl! Dr. Maoolll E~
teYes Ottooi. 

i . • si a parte queixosa no processo 
foi intimada para atsistir ao procetso 
de prescripçào. 

3. • copia de todo o proces~ado, de-
poimentos de testemunhas e soJu tença 
do jui~ que julgou proscr•pto o cl'lmll. 

Sala das cessões, 5 Junho de 1S88. 
-Arislidu tlfaia. 

Requt~iro quo se poção ao governo 
(lroYincial i nformaçOa.~ solJro os mo-
li YOS por que ainda não foi distribuída 
a collecçào de leis provinciaes do i 887. 

Sala lias sessões, 5 de Junho dt~ f88S. 
- A ristides Maia. 

Requeiro qne informo o governo 
provincial si a presidencia da proYincia 
63lá aeephala e, no caso negativo, 
quem é o presidente da provinoia. 

Sala das ses!!ÕeS, 1:1 de Junbo de t.888. 
-A.dsliá111 Maia. 

O Sr. t>reaidento declara quo ftca 
adi:ula a discuasão do i . • r&IJuerimeoto, 
por lllf pedido a palarra o Sr. Morta, 9 a 
dos outros dons, por tel-a pedido o S. R. 
1\lartins. 

O Sr. A. Maia requer urgeocia para 
continuar a discnsaão do i.•. 

O ll)r. Barroao .Junior 
(para u ma e.»plicaç4o): - Sr. presi-
dente, V. Exc. o a casa ~abem que pelo 
regimento oa requerimentos apreteo-
tados durante a semana lêrn discussão 
nas aeasoes de sabbado ; quer diaer, as 

• seaiOea de aabbado sio só e exclusiva-
mente destinadas á discuulo do' reque· 
rimentos apresentados durante a 
semana. 

• 
• 

O Sr. C. Prates: -Quando são adia.-
dos para sabbado,por ter alguem pedido 
a palatra. 

O Sr. Duroto Junior:-Foi exac&a-
meole o que se deu. 

V. Esc. comprehende que a bancada 
conservadora, nestas condiçOes, não 
po,t.., votar urgancia para se discutire111 
rtquerimeotos hoje, quando a bancada 
liberal te~ os sabbad?s para . vir aqo.i 
raaer sess:.o 8 doscullr seus requeri-
menina. 

O Sr. Drumood : - .-\ urgeucia ~ d• 
regimento ou nà.or 

O Sr. Duroso Junior·-Oh, sonllor. 
iou Moi Jlorrei tamen te que o regi me o lo 
permillo; nem sei a quo vem o :~parte 
do nobro deputado ! 

Vou simplesmente explicar o YOio 
da b1nr-:~d:. conservadora . 

A bancada cou5ern dora não foge i 
discuasào dos requerimentos, por q11e 
eslá prepar~da para defesa do governo; 
mas o que não porlo é, á proporçio 
qu 11 foreru Aurgiodo requerimentos da 
b~ncada libP.ral , apresentar-se na tri-
bunr. o discutíl-01,. 

Si a•lotllarmoa o sy~tema de urgeucill 
para as discussões de requerimentos. 
temos de inutiliu.r todaa a~ nosau 
sessOss ( ap 1i tdos e não ap~ iado1 ); 
porquo V. Kxc. sabe o que é a dis-
cussão de requerimP.oto5 desta ordem; 
é um aluido immenso nesta casa, cujll 
resultado é ~ero. senão um resultado 
negativo ou prej udicial aos proprios 
deputados. 

E, entretanto. :\ discussão dos reque-
rimentos nào fica prejudicada, porqn• 
a . bancada liberal tem as seasoes dos 
sahhados para isso. 

A bancada conservadora, portanto. 
Sr. presidente. vota contra o requeri-
mento do urgeocia, por esta razão q11e 
YODbO de dar e nio porque fuja á diS.O 
cussão. ( .\1 uito bem). 

Posto a votod, é rejeitado o reqoe-
rimento de urgencia. 

Occu t•t•t tiCias de Paulo 1\l or1ira . 
O Sr. Ca~npaUo:-Sr. presi-

dente. tenho nm simples r6;Juerimeut() 
de inforrnaçào, quo pretendo dirigi r i 
meu; mas, si. como acaba de referir-se 
nesta ca", a assemblea não tem ainda 
conhecimento de quem esteja superin· 
tendendo a proYincia, por isso que 
aquelle que a administrava embftr-
cou-so hontom, em trem espor:ial, pelas 
4 horas da tardo,e até es ta data nào nos 
veio eommuoic\ção de quem seja o tell 
successor, ja Yeem V. Exe. e os meu 
illustrescolle$&Sque eu oiosei quem me 
possa dar as Informações que solicilo. 
pois acredito que a província eali ace-
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pbala, como ja este' e á mall·oca.(A poia-
dos e tl4'1 apoiaMs. Apat·tes). 

i m todo o caso, sendo a materia do 
meu requerimento por demaia simples, 
~raio sinceramente que. sem emba.rgo 
de achar-se em :.bandono a administra-
ção da pro,iur.i~. taes ioformaçOes po-
dem ser pre:~tadas por intormollio do 
Sr. secretario da presideocia. 

Sr. Rresideote, depoia do ractll ma-
goanimo que perpetuou na Mstoria dos 
povos cultos o oomd do Brasil. inscro-
'fOnd0-118 no estandarte da patria a me-
mora ' e I .lata de t3 de Maio ( muilo 
~em), V. El e. e esta illustre assem bica 
comprehendom que é dever de todo o 
cidadão leur o contingonto dos seus 
esforços para que se não dealustre tão 
~:raodioso commellimento; como, por 
outra face, cercar o pobre lnrador, o 
uoico operaria desinteressado dei ta 
grande reforma, de todas as garantias 
ncceasuias para a integridade do sua 
proprictllde territorial. 

Eu não sei si alguna dos oobr&s col-
lcgas t6m conhecimento cla matorla do 
meu requerimento, mas o facto ja foi 
rnelado uo senado e brilhantementt 
cliscutido pelo preclaro mineiro, conse· 
lhoiro Candido de Oliveira. 

Sabe V. Ex c. qoe n:~ frcguezia d1 
Paulo Moreira, do ! . • districto, que te· 
uho a hollra de represeutar, o ~ubtle· 
legadol Jcsê lnnocencio de Abreu o Lima, 
depois da memoravel lei 'IUO libertou ~ 
nosa:t. Idolatrada patria, reunindo grand1 
numero de e1-oseravL~ados. homens fal· 
tos de espíri to, pobres do lotellig.•ncia, 
:~eguntlo as coot!içOes de seu nucimento, 
com ellos, a pretexto de que as terras dt 
divenos fazendeiros pertenciào ao p&· 
trimonio da igreja daquella freguezia, 
inndiu o domínio particular, desre· 
speitoo o direi to do cidadão e implantou 
naqnella localidade a discordia, o tu· 
multo e a tleJordem; e si não rora • 
presteza com que para esta capital 31 
pedirão recnrsos. talvez lifes•em'IS, a 
e~tl bora, o coração enlutado t>cla perda 
do muitas 'idas. 

E, Sr. presidente. para quo não fi. 
quem impunes todos os compar$a! 
desta lugubre tral(edia, co peço pcr-
mis.'lào á caa& para fuer a ox posiçãG 
tios lnciclentes que conduzirão as occu-
renciaa do dia 27. 

O celeb~e subdelegado (~tpcv·tes) ... . ot 
nobres deputados não mo porturholt 
com seus apartes, porque eu procura· 
rei depois mostrar que ello ó celebre .... 
o celebre subdelegado da frcguezil 
de Po~olo Moreira, pretestando, como j~ 
o di§le, que as terras de diverSOI cida• 
diios daquella parochia ronstitnião pa· 

• 

trimon.io tia igreja, diri~io um si10plea 
roweramento ao Or. jUiz municipal, dfl 
oqlhãoa o de capellas do ~! ariano<~. o 
cons~guio deste magistrallo a expedi-
ção de um mnndado ou intimaçiio de: 
r1csp~j o contra aquell.:s prOI)rietarios t 

Eu uão commooto o facto: a com-
prohensào dos meus illustrados collegat. 
6 bastante lucida para ver o erro deplo-
ravel ou,para atteouar a phraea, a faci-
lidade, pouca roOexão, direi mu mo o 
nenhum criterio, do magistrado que ex-
pedia seiJlolhante intimação 

Mas, Sr. presidente, CO illO a justip 
tcrn sompro nma força irresistivel e 
como oat.la h a mais forte . neste '" undc 
t.lo quo o agtlilhão t.la propria couacien-
cla, o mesmo juiz municipal, que co111 
tanta facilit.laJo expedia aquellu man-
dado vexatorio. corrigindo o seu de-
ploravel erro, revogou-o, expedindo 0111 
contra-maodad •J ou aot~ mancbdo dto 
maontençiio do posse cw fnor daqoel-
los proprieu.rios. 

Por esta simples exposição, nol nar-
rativa. de toda a verdado, cu o amrmo á 
assemhlca,6em receio de conte, taçào, V. 
Ex c. e:~ casa bem comprehendem corno ui 
a segurança ;>Ublica e como ' :io garan-
tidos oa direitos indiTiduaes naquell:a 
infeliz parochia. que tem a desgraça de 
contar como garaotidor da ordem G 
maior dosordsiro que conheço, o cel.e-
bre s uhtlole~:ad o Josó lnnoconcio. 

O Sr. A. ~aia:-E uma laslirna por 
todn a parto. 

O Sr. t:ampello: -Mas, Sr. prc~i
deuto, o quo e ainda dig.uo do maior 
nota é que OJita celebre antoridado. em 
sua inaania, cega pelo o~io pillitico, 
resistindo ao contra-mandado do Or. 
j uix municipal de Marianna,recuaando-M 
a dar-lho execução, armada. pela !. • 
vez, o aíndR :\ frento dll~ pobres c~cravi
sados, conitnuon no11 sens desatinos. 
invadindo novas propriedades, derm-
bando corcas, arrancaudo plantaçOes, 
etc . ... 

Sr presiden\e, eu poderia dar teste--
munho i V. Exc. e á cása do quo essa 
autoridade, mã por índole. ignorant. 
em extremo, inteiramente analphabeta, 
desde o dia em que assumiu a jnrisdic-
çfiO policial até ao presente, conta as ho-
ras por delictos.os segundos por prova-
ricaçOeli. ( • 111 !). 

Tcr!ho co~mni~o cer.ti~ão do qu~ essa 
aotond:Hio.' J11 fo1 tl~m lttula em Situa-
ção do seus amiaos, por incapacidade 
moral (apoiwrlo do St•. A nton10 Mar-
Uns). 

Er.l de Pspeoar, Sr. pre.•illeote, qne, 
depoi$ do haver afundado na voragem 
dos tompos o mio1sterio da rea~o a. 
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tollis dMbragada q no registra a oOl!sa 
historia politica, o seu successor, quo 
tom á sua frente a illumiuada cabeoa 
do nobre o honrado Sr. mioietro da 
justiça, o parlamentar rto clnb Betho-
weo, viesse perante seus delegados con-
firmar as ideas que alli externou, isto 
é, que, ~endo a epocha de reparaçOes, 
erão seus intuitos restaurar o imporio 
da lei. o reinado da justiça e da segu-
rança individual. 

Entretanto, os facíos se succedem, a 
lei e a jusliça são portergadas, os cri-
mes se rommcllem oeste como em ou-
tros pontos, e a., autoridades que serv:-
rão ao ~oTerno do roaccionario mio sto-
rio ainda cootinulo às ordens do actual 
soveruo, que ~e diz vigilante da lei e da 
Ju&liça ! 

Não comprchondo a face da polí tica 
que Tão levando as q uosiOilS do nosso 
paiz l 

V. Ex c. vê quo r a c tos de ta I szravi-
dade, que reclarnão immediato corre-
cti'To, devem trazer-nos a nOs todos no 
maiorsobresalto;o õ por isso que Tenho á 
tribuna apresentar um simples reque-
rimento, que se traduz nas seguintes 
palavras (lê). 
Comprebo~nde V. Ex c. , pois, 'JUO, em 

face de factos de tanta e tamanha gra-
Tidade, é de indeclinavel necessid:.de a 
demi~sào de qemelhanio autoridnrlfl,qne, 
ba annus, anarchisa aquella freguezia. 

Vai á mesa e é lido o seguinte 
Requerm1erno 

Requeremos que se solicitem do ço-
nrno provincial informações minuciO-
sas acerca dos factos occorridos em 
Paulo Moreira no dia ~7 de Jltaio do 
corrente anno, o bem assim si, depois 
dos actns illegaes e violentos pra ticados 
alti pelo su bdel~gado José lnoocencio de 
Abreu Lima, rontinua elle como auto-
ridade naquelle lugar. 

Sala das sessOes, oi rle Junho de 1888. 
- ti ntonio M ortins.- Uan.pelt-:-. 

Po~tn em discussão, fica esta adiada, 
por pedir a palavra o Sr. Jurumonha. 

O 8r. Ant.onlo Mart.lne:-
Sr. pl<laideole, V. Exc. e a casa com-
prebendem que o requerimento apre-
58ntado pelo rneo illustre collega e com-
paobeiro do districto encerra em si ma-
teria de tal importancia ... 

O Sr. Barroso Junior: - Que deve 
ser bem discutido. 

O Sr. Anton1o Martins ... que a a.s-
sembl~a mineira, querendo rompene-
trar-se do seo deYer, não pode deixar 
de conceder urgeocia para continuar-se 
ua discussão. 

O Sr. Toleudal:- Garanto a V. ltxc. 
que o presideat.e da.. proTincia. ja deo 
providencias a respeito. 

O Sr. Antonio l lartins:- V. E~c. 
comprehende, Sr. presidente. que, 
diantfl de factos de tamanha gravidade, 
eu nio podia conservar-mo silencioso. 
nem mesmo depois da informaçã.o que 
acaba de nos prestar o nobre deputado. 

Si o governo da oro, incia não so com-
penetrar da rna :~:ima respoosabilídade 
que pesa sobre si : si não tomar p;ovi-
deueias enorgicas; si ossos factos, que 
se derão em Paulo Moreira, não tivPrern 
a devi•la repressão. quer por p:.rte do 
podPr administrativo. quer por par111 do 
poder ju•Jiciario, coolinuaràO os subde-
legados a armar o braço dos ignorantes 
para Iins ignnes. 

Ern resumo: si o subdelegado a que 
se refere o requerimento não fur demit-
I ido, responsabilisado e punido. eu direi 
que, em breve tempo, seremos viclimas 
da aoarchia, po1s oào leremos segurança 
de vida o do propriedade. 

A~sim. Sr. preddenle, n~o tenclo cer-
t~za da demissão desse subdelegado, eu 
não posso de1xar de pedir a V. Exc. que 
consulto a casa si concode urgencia 
para continuar a discussão de, re~ueri
meoto. 

Posto a votos, é rejei tado o req :~eri
menlo de urgenc1a . 

A c mtecimentos da Campanha. 
O Sr. Leonel rundarncnto e ofTerecc 

O SCKUinlll 
llt:QUS:nt»BNTO 

llequeiro 11ue se peção ao go,•erno as 
seguintes informaçées: 

1.• Qual o fundamento quo tem a 
noticia, que vom puhllcada em tele-
gramma d'O Pai:: e quo diz ter sido, 
pel<o madrugada do dia 3 do corrente 
TQez. iou dida a cidade da Campanha 
JlOr grande multidão tio indivíduos do 
Lambary, que. arrombando as portas, 
aasaltarao a casa do cidadão Branlio 
Leão, conduzindo-o proso para fora da 
cidade. 

2. • Caso SeJa verdad~Jira ..1 noticia, 
qua.es as providencias tornadas pelo 
governo. 

Sala das sessões, 5 de J oobo de 
1888.- Joaqt,im Le!J7lel de Resende 
Filho. 

Posto em discussào, lica esta adiada, 
por ter pedido a palavr& o Sr. Barroso 
Junior. 
Agencia do .01nio da üiamantina. 

O Sr. Alva.ro Mac hado 
(não temos o seu discu~o). 

E' apoiado e posto em discussão o 
seguinte: 
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· Requeiro que se pcp ao goYeruo da 
11rovincia copia do inqucrito, a que se 
procedeu ultimamente na del~gacia de 
policia da eidade Oiamnnlína, para o 
descobrimento do respc•nsavel ou res-
poosaveill pela applicaçãn de sellos ja 
servidos rm cartas. <•fficios e outros 
objecto~ . cegistrad t.s pela agencia 
tl'aq uella culadc. 

Sair rta:; 3cs~OPs, 4 de Junho de t888. 
- Alr:a•·u da Moll•c Mm:h·•do. 

Oe,·endo a dimmiio fic.ar adiada, 
por terem pedido a palavra os Sra. 
Danoso Jutoior e Dcurnond, o Sr. A. 
llarbado requer urgcncin para ;1 conti-
nuação da mesma. 

A casa nega a urgencia. 

ORDEM DO DIA 

Verificação de podet'es 

Continua a discussão do parecer re-
lativo á eleição do 2. • districto. 

E' d:cdo o ingresso no salão nos can-
didatos, os Srs. G. Canrlido e F. Diogo. 

O Sr. Presidente:-Tendo dado a hora, 
fica a discus.•ão adiada. 

O Sr. Barroso Junior: - PeçO a palavra 
pela ordem. 

O Sr Presidente:- Tem a palavra o Sr. 
Barro:;o Junior 

l!lh·. Darr•o80 Junio r (pela 
ordem):-Sr. prestdente, penso que não 
ba conveoiencia no adiamento de~~a dis-
cussiio lle um para outro dia,lJuando. 
com uma pequena prorogaçfoo de hora, 
podc-~o. perfettamentc, terminar esta 
questão. (Apartes). 

Sr. presidente, não ê meu costume 
pedir a palavra para fazer reclamações 
contrarias ao r~gimento lia casa. nem 
tampouco dirigir a V. Ex. pedidos qun 
l radu1.am uma deliberação contraria ao 
mesmo regimento. 

O art. 100 do regimento diz o ~e
guinte (/é): 

c Antes de come(ar a ol~ r-~r a 
ordem do dia seguinte, podrrit tpc:olquer 
deputado pedir que seja proto ~;:cda a 
ses!âo até ultimar-se o oegncio de que 
se csti\·pr tratr.ndo, e, sem discussão, 
-votar-se-ha, approvando ou rejeitando a 
moção ... 

Sr. prl'sidente, a invocação do prece-
dente .não tem fundamento, porque eu 
me lembro bem de um caso semrlbante 
a este e que fni resolvido no sentido do 
~qnerimento que faço. 

Lembro· me, Sr. :>re~idente, que. em 
uma das ses~ões do btenoio passado, o I 

bomilde orador que fala á assemblea, 
1tndo terminado a bora , isto é, tendo 

sido annu:~ciado que a hora e~ta,·a dada, 
pedto a palatra e solicitou uma pro-
rogação. 

Era meia noi te e tratava-se do orça-
mento. 

E' verdade que a bancada liberal 
protestou; houve CTaodo celeuma e o 
presidPnte rc~olveu a questfto ele modo 
contrario âquelle de que agora se querem 
socr(lrrer os nobres dPputados. 

llelembro e~se facto. Sr. prP~idrntP, 
par a respontlrr â invoca cão de rrc.:e-
deute. 

Sr. pre.•iolente. eu vou ofTerrcer o meu 
req uerimento o a casa decida comtt 
melhor enton rlt•r. 

Mas. o quo quero mostrar é que o 
r~ r,o nos termos do re~imento da casa. 
nos t~rmos do art 100, quo cogita da 
especcc. 

Quero tornar patente que eu nào 
pedi a palana para fazer um pedido 
contrario ao regimPoto da casa. 

Apresento o meo requerimento e 
tenho cumprido com o meu dever. 

O 8•·· Pr•caidc nt.c (ofto lemos 
as suas observações). 

O 8•·· Drumond (pela twdem): 
Sr. pre:.itleute. não ''enho contrariar a 
decisão que V. Ex. acaba de dar a rc-
!peito do requerimento do nobre de-
putarto, o Sr. Barroso Junior: rnu 
desejo que esse honrado coll~ga diga-
no~ por cpte temllO õ a prorogaç:'to qne 
JlC!IA. 

Vnzcs da miuoria:-Pelo tempo que 
prorogou-se hontem. até decidir-se a 
questão. 

O Sr. flrnmood:-Perdoccn-me o,; 
nobres derutados; eu me dirijo ao 
autor do requerimento, que ti quem 
podo dir.er quanto tempo do prorngaç;io 
rtcsrja: S. Ex. não limitou o tempo. 
como eu fiz hontem quando requeri 
prorng~ çftO do hnra, e nós precisamos 
sahcr \!isso para gnlarmos o nosso voto 
a ro,;pcitn tiO requerimento. 

O ê!ih'. Oorroso .Junior (pela 
on tem): -Sr. presidente, felicito-o, 
antes de tudo. pelo elevado e~pirito de 
ju~tiça c do criterio com que clecidio a 
qnestfio levantada pelo meu requrri-
mcnto (apoiados da minot"ia). 

l..lest:~ maneira, V. Exc. eleva-se, Sr. 
presidente, ne~sa cadeira c,com cerlela, 
não merecerá da bancada conscnador~. 
assim como da assemblea em peso, si 
não elogios, que tomem bem saliente o 
patrioti~mo com que V. F.xc. procur·1 
UC$ta ca~a servir a pr('l\'iocia de ~f inas 
(apoiados gt'·aes). 
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Q Sr. Barbosa da. Silva: - E' u.tDA 
QUMIAO ·dOo~rinal. 

(j Sr. Barroso Jooior:- Eu, Sr. pre-
:tid~to. Jl~ quero qao a assembloa se 
coOoqoe om sessão pormnnonlo ; acho 
v_na lato ·é extenuar as nossas forçns 
(<&pa•·leJ) ; não faço , portanto. men re-
querimento como o que rez bootcrn o 
DQbre dapuia.do pelo 3.• districto. o Sr. 
Drumond; restringirei, até poqJOO não 
o fiz sioãn soppoDdo que esla .qu.e ~o 
!i& decidiria em breve tempo, restrill· 
g1rei o meu requerimento de proro-
rogação a tres qllarlo.s .de hora para con-
t iOiiar-so nesta discussão (mu il.o bem). 

Posto a votos. é approvado o roque-
rime.oto. 

COntinua a discussão do parecer. 
O Mr. F. Dtoso:-(Não tOlDOS O 

l&ll•diaeurso). 
O 8r. G oru- C andldo : -

(tdem). 
O 8 r.Candldo Cer•taue h ·n : 

-Sr. president&, sinlo ter de tomar 
t~arte nesta dioieusaão em bl)ra tão 
adiaotada,~u.ando ja e~ ta illus\rada ns-
sem~lea· acbaJ!é' uatanlmeut& fatigatla 
diOIIO coln a sessão de hontem, que 
pl'(lloogou-se•multo alem da hora regi-
mebta'l, •eo1110 Lamb'm com os trabalho~ 
da a-e~ual ·sesSão. oo'de, agitando-se o ma 
tlUil!'tão de' tanta maguilude, como seja 
a ltiscussão do presente parecer, tendo 
os nobre~ contendores. cada nlll por sn" 
,ea,de apurar o SP.u direito 6 nO:~ outrOii, 
collocados nestas cadetras como verda-
dEurosjuizes,deapplícar todas as nossas 
forças tntelleetuaes, toda a aosu com-
prebeosào, afim de rormannos um juizo 
carto e seguro, afim de nos habilitarmos 
cóm criterio para proferirmos uma 
sentença conscienciosa, devem achar-se 
tôdos· os e~pirltos por demah causados. 

'N~tas coodiçOes, Sr. presidente, 
ualuralmoote terei de tornar-me (~ti • 
dioso (n4o apoiados ge1·aes),falando em 
circomstaucias. posso dizer, a~onn~~. 

Mas,.eu·I!SPUQ que esta illu.strada ~
' mblea mais nma vez usará da soa Dl-
ta inclulgeilcia para com aquelle que, 

com cert&za, pude delta abusar. 
O Sr. A. ~~ia :-V. Exc. 6 sempre 

oo, ido com muito prazer (apoiados ge-
ral?$). 

O Sr. C. Gerqueira:-Obrigado; e bon-
dade de VV. Excs. 

S. l_)r&~idente, depois de. ter ouvido os 
dons êlloslres contendores, declaro à V. 
Kxc • .qoe as mesmas duvidas, a mesma 
penp.Jaxidade continua em meu espirito 
a re11peito do desfecho que possa ter 

oeste recioto essa 1nagoa questão da 
eleição do ! • districto. • 

Estava reservado ao partidl) conser-
vador, Sr. presidente, vir dar a es"-
onbro província o especLaculo pouco 
edlfioaotu da mais requintada falsi-
dade ( ap~iaàos da maioria). 

Sr. presidente, pelos argumentos 
adduzidos pelos dous conteodures, eu 
n~ sei qual seja o maior ratsario. 

i'<ão digo os dons contendores, ma& 
llS d'l&S parci:.!idades. qoo oo pleito 

I 
eleitoral secundaram as 'Pretençõos de 
um e outro. 

O Sr. F. Sa:-E:!se é o ponto in-
teressante da quE'stào. 

O Sr. C. Ccrgueira: -Sr. prositloute. 
eu declaro solemaemeote á V. Exc. 
que, :si ó f41sa a eletção ds S. 1\ottue de 
Caratinga, município do Maohuassú, 
feita a 28 de dezembro do i8S7, não 
menos 11uvitlas pairam ao meo es-
pírito sob~e a jus\ilicação apresen~da 
pelo nobre oontendor, o Sr. Gomes 
Caodido 

Sr. presid•ote, como V. Exc. e ;;,. 
casa sabem. oo ro11ido a f! tcguas da. 
cidade de S. Lourenço do Manhuassú; a. 
cidade de Cuangola é a cabeça da c:o-
muca do Maobuassú, em ODJO termo 
so procedeu à justific:lção apre-
sentada pelo nobre candidato, o Sr. G. 
Caudido, e sobre quo en, inquinmlo em 
apartes quaes 8ram as teswmuobas que 
depozeram, S. ~c., como vulg,rmeote 
so tliz, roz ou,vidos de mercador e oàc. 
me quíz responder ... 

O Sr. G. Caodido: -Aqui está. 
O Sr. C. Cerqneira. • • porque, Sr-

presidente, fiquetll V. Exc. e esta cas& 
cerLOs de que o Maobua.uú. c:>mo eu 
disse em aparte, é o quartel general 
dos ral~arios ! 

uto ~osso affirmarl Alli é a torra das 
anomalias. aUi não ha loi, a lei é a. 
vontade do quo mais grita e não ir..1 
pera siuio a força! 

E' um lugar onde os eequeoos cor-
regos, os mais iasigoilicautes lagrim3.cl5 
acham-se tintos com o -sangue humano 
(oi&!) e não consta que tenbam sido 
pu.oidos os 3SS311Siaos I 

Mata-se pablicamaote nas ruas s 
muitas voY.es indivíduos quo Llnram 
as vestes salpicada:~ pelo sangue das 
'iolimâs ~ão depor que ·nada vi ram t 

E', omnm, .um l11gar onde as autori-
dades vivem s~mpre responsabilisadas. 

Uma justificação, pois, roita em 
um semelhante lu~ar uà•J pode produzir 
os e!Teitos d6 um documento criterioso, 
não pude gerar a eert&n, R com do-
cumentos 1\'esta ordem do se pode vir 
!'Oiicitar d'esta assemblea a approvaçlo 
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de actos criminosos, que estão capitu-
l.ados em muitos arts . do codigo 
criminal I Sr presidente, a ju.stificação apt·e-
senlada pelo nobre candidato, o Sr. G. 
Candido, e com a qual pretende provar 
a oullldade e a fraude da e:ciçào do 
Carat inga, é um documento todo gra-
cioso. 

Começa por não ter sido citada a 
parte inter~ssada . 
· O' Sr. !}. Candido: - ELo não sabia 
quem era. 

O Sr. C. Cerqueira: -0 outro can-
didato. 

O Sr. G. Candido:--Eo não podia allri-
bulr a 01oguem a falsidade e nem 
podia saber quem era a parte inte· 
ressada, pois era justamente o que se 
procurava conhecer por mo o da jus-
lifléação. 

I) · !)r. C. Cerqueira:- :\ parte in te-
ressada devia ser o outro caoilidatu, & 
quem ia allroveilar a r~.tutle 

Q Sr. ~lllura :-~las elle não podia 
ser cilada como teutl•l pariu o o c ri 1ne. 

O Sr. C. Cerqnelra:-Podia e devia 
sel-o. 

O Sr. S. Peixoto: - Si o fosse, podia 
até inteotar processo pelo crime de 
ioju.ria contra o sen contendor. 

O Sr. C. Cerqueira:-0 nobre can-
didato requere11 a intimação du pro-
motor publico ... 

O Sr. G. Candido:- Porque tratava-
:se de um crime. 

O Sr. C. Cerqueira:-Mas o promo-
tor publico da comarca do Manhoassú 
1Uz a IJoem quer ouvir que 6 interos-
sado, .é parte integrante ne.ssa farça in-
decente que se representou. 

O Sr. G. Candido: - 0 Sr. Dr. Luiz 
t:b.risliano do Castro é um moço bones-
tissimo e, portanto, incapaz de praticar 
actos dessa natnreza. 

O Sr. C. Gerqueira : - Eu von IA e 
direi <4 assemblea qual é o papel do Sr. 
Luix Ghristíano de Castro ne:;te drama. 

Ellu dí.z a quem quer ouvir e ó pu-
blica e notaria !la o:cmarca a parte sa-
liente que toma em tudo isto. 

A pt'Ova é que apresentou-se espon-
tauea e voluntariame,n te no Caratioga, 
justamente em cccaslão em que não era 
esperado 

O Sr. G. Candido: - Declaro á V. Exc. 
que nunca •vi o Sr. Or. Luiz Ohristiano 
de Castr~. 

O Sr. C. Cerqueira: -Mas tem Yifit.o 
os seu.s mtlagras. (Riso). 

Eu lambem nunca vt Santo Antonio, 
mas ifaço promessas a eJle e saio-toe 
muit.o bem. (Ri$aàas). 

G' Dr. Luiz Cbrisliano de Castro ê o 

protogooista de todas essas scenas, de 
tullos essr.s escandatos. 

O Sr. G. Cantltdo: -E o juiz. muoici-
pai f 

O Sr. C. Cnrqueira: - E-;.c;e u de 
mui la ror\:a, como hui de provar. 

O Sr. G. Canrl ido: -!'oi~ é utu magi&-
trado honostiDSimo. 

O Sr. C. Cerqneira:-Na opinião de 
V. E~c . : vã morar uom elle . .• 

E' um fabricante de pltospho,·&s ; é 
um jnir. quo pronunciou de mauhà os 
ituzes do paz do Caratioga e às 2 boras 
lla La rôo os absolveu e com elles wbeo á. 
sando da absolvição! (Riso}. 

Pro ou nc1ou e ah~ol veo, foz o bapti-
sou. (ll•$a.la.s). 

Para wi1u não tom va1or uma Jl1Sti6-
cnção em que l i verão parte homeM co010 
o Dr. C. de Ca.stro. quo h a dons a unos re-
sido fora da seda da comarca, conlr.l. 
expressa disposiçao de lt1i, e que ba 
10uito !lOUW tempo duclamra ao juiz de 
direito que não se importava com as 
reclatua\'<ll!:l da. camara tle Caraogola, 
que requisitAra do presidente da pro-
víncia a preseoca dolle na $6d ll lia co-
marca ; que não fazia ca~o •lo:; roljtneri-
meutos da saltnha. de Ouro (>reto ; qqe 
sóalleuderia ao llAdido do jutl. do direito 
para retira.r·se para a citla,lu llu Ca.rau-
gola, po. em que isso mesmo não Caria. 
porque ia poJir demissão. 

Interpelado pelo juiz tlo direito w r 
que deixava da residir na. sede da co-
m;Hc.'\ e r referia a cidade tl Maahuassú. 
re~poudcn qn~ no ~lanhuassú o terreoCJ 
prestava-se melhor â cultura da uva, a. 
que .olle se dedica. 

Dd maneira que o pt·omotor trata d.e 
plantar maçãs, de fazer vinbo. e deis.a 
de parte os interes5es da justiça ! 

Vê, portanto, a as~ewblca quo os do-
cumentos npresantado~ pelo nobre can-
didato,o Sr. G. CanJido, não I!\ tu aqnelle 1 
cunllotle verdatle que devortão ler.. . _/ 

O Sr. G. CanrJirlo: -~)h I 
0 Sr. C. C~rqtleira :.-S~m dttvida; 

V. E~tc. iri\'OCa em abonu lle suas as-
~erções o tesLemunho de quem 1 De Pe-
dro d~ S.:usa O;ot·io, muito conheci do 
em Ubá. M4nhuassú e ua comarca da 
Ponte Nova. 

Um Sr. depuLado: -E' um eavallleire 
muttO disliUCtO. 

O Sr. C Cerquoira: -Sr. pre:;idenltl'. 
tenho aqui um documento para provar 
que o promotor Castro re.iido f•Jra da 
sede da comarca e que não quer voltar. 

O Sr. Soares Peixoto: -Qne olle re-
side l'ot·a da comarca, totlos nós sabe-
mos. 

O Sr. C. Cerqoeira: - U documentoo 
a que allndo é o scgniute (lê). 
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A.s.~irn , Sr. pre .. idento, qua~i todos Ol' 
clias temos ua Relação do dislriclo pro-
eessos do llabeas-co•"fluS em grao de re-
curso ea:-officio e ordens expedidas pelo 
juiz de direito, porque esse promotor 
não dá aa denuncias, de sorte quo se 
1001 dado ai li o fa cto de conceder ordens 
de habCO$·COrpus a indivíduos cum~ro
mettidos em crimes gran!S, cuja pumçào 
muito interessaria a ~ociedade. 

Assim, Sr. pre.•idento, pela desídia c 
iocoria desse promotor, os altos inte-
resses da j u~liça têm sido preteridos. 

Ora, sabo V. K1c. !JUO autoridades 
relapsas e conlumazos no erro n~o me-
n!UID fõ nenhuma, mormeuUJ em ma-
teria polillca. 

Dl>poi~. Sr. presidente. em materia 
desta ordem, as certidões nada valem. 

O Sr. Soares Peixoto: -Eoliio, tudo 
4JU3nto alll ~e faz nilo vnle nada. 

O Sr. C. Cerqucira : - Sem du,·ida 
nenhuma. 

Ainda mais, Sr. presidente>, tenho 
aqui um ~egundo officin do juiz de di-
reito da comarca do Manhuassú. 

Um Sr. doputado:-Llo quem u es~o 
GIBcio1 

O Sr. C. Ccrqueira:-Oo juiz de di· 
reilo da comarca. chamando-o parn a 

Mmarca. 
O officin ncba-se concebido nos se-

guintes lPrmos (lc). 
Ja \'é V. Exc., Sr. pr~sitlenle. quo ltl 

pode merecer uma autoridade dPstdio·a 
e relapsa no cumprimento de seus de-
veres ! 

Que fé pnde merecer uma autoridade 
que não cumpre a lei e que andou e~
palbando por toda a parto que era o 
prolPctor n:1to do Sr. G. Canrlido I 

Elle declara alto a bom som que o Sr·. 
Gentil lá. JlNaote elle, tudo pode. 

O Sr. G. Candido:- Pobre de mim ! 
O Sr. Cnndido C~rqneira : - Orn, Ja 

Yú V. Exc., Sr. presult·ntc,que os dQru-
meotos apresenlados pelo nobre depu-
lado ~ão tc' do~ graciosos I' u:to potlcm 
merPcer fé. 

Dopoi~. Sr. presidente, a farça não 
M lim•U•n ~~~monte a est~~ papeis. a es-
ses ducu ~tos graciosos. 

F o! eur ·• rrgado nm indh·iduo que 
lá exrstP, rUJO nome eu não declino, por-
qu o não sou denunciante. foi encarre-
gad~? pelos agentes do nobre deputado 
de rr arrombar as portas da casa do 
escrh'ão e tirar de lâ os livros. 

li!SO en posso provar em jurzo, aqui 
mesmo nesta capi tal P. com testPmunhal' 
q~l' sabem rl'!sse facto de sciencia pro-
prra. 

O Sr. G.Candido:--V. Ex. dt! a queixa • 

o caia a e:> pada da jusliça sobre o cri-
minoso. 

O Sr. Candido Cerquorra : - E' mais 
uma \'roleu~ia quo se dou em Ma-
nhuassú,quando o proprio juiz, que tem 
conscioncia, quo convivo com o indivi-
duo quo roi arrombar as portas does-
crivão. proresga-o, como disse-nos o 
nobre deputado; isto é quo é ruiqoida~o 
a mais revol tante, a mais requiotada. 

O Sr G. c~ndido:-Tenho aqui uma 
carta, oode o ll r. íttiz do direito da cu-
marra rccummcnda ao seu .:ollega, Or. 
ca~lro, que oáo deixo rrassar aquella 
rrande. 

O Sr. C. Cr•rqneira:- 1\ealmente, 
devo ser procc:~.•a.rlo o que fez o roubo, 
m:~~ não o escrh·f10. 

O Sr. G. Candido : - i V. Exc. 
podo provar ... 

O Sr. C. Cerqueira : - Posso, mas 
não sou denuucl:lll lll ; denuncio os Srs. 
C. dn Castro o ;;:. Vi~ o na, fl UO ~ão os 
aurores de locla essa rarça burlesca 
(nao apoiados ela minorm). 

O Sr. G. t:ant.li1lo : - Não diga isso. 
O Sr. T. Duarte :-O juiz de direito 

ó liberal, il u Or. Sales. 
Porque ,; quo ollo oàll mandou res-

ponsabílisar o promotor publico ? 
O Sr. C. C11rquP.i ra :- lligo e sus-

tento, porque s1io capaze:~ du mais dll 
qua i~su. 

A juslrça de ~lanhnaJ;sir hoje ost;\ en-
tregue a indivíduos que dovià•l estar 
ahlnas quatro lll!ttras (1·iso.da~) ; s:io 
nmJadcrros gal(:s llceoceados,que andão 
pelas ruas, por•pro o chere de policia 
n~o os manda rcculher á prisão. ( P 1·0· 
lcsto.ç da mino1·ia , oull·os apa• tes). 

Sflo esses llliU espalhào urbi el orln 
<JUO empregarão to!lo~ os nroi o~. !JttO 
quebrarão lan~:IS a fa 1•or ria 11retenção 
do illustre candidato. 

O Sr. G. Candido dà um aparte. 
() Sr. C. Cerqueira . - Sr·. presi-

dente, não posso por forma nlguma C'ln-
cordar com o parecer da nobre com· 
mi~6fro de poclcrcs, q uc reconuece o 
c3ndidalo, o Sr. G. Candido, como de-
puta lo pelo S!. • dislrrcto, porque boa-
tom lirmuu-so nP.sta casa u1n precedeoto 
muito salutar, do que nat1uellas elei-
ções om quo houvesse frau do fO$em re-
mcllidos os caudrdatos a uma segunda 
prova. 

Vozes:- A hypotbese ora outra. 
O Sr C. Cerqueira:- Era a mesma. 

(Apa,·tes). 
::.r. presidente, eu declaro a V. E1c. 

quo voto contra o parecer da nobre com-
missão e não oquiz fazér desta ''ez sym-
bolicamonle, como o fiz em oulros roco-
nhecimeotos, porqug bontcm, como V. 
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Exe. "rio, na hora do npedieoto, eu J 
deixei entrovor quo nà«> eutrei aqui em 
a~rdo nenhum e. portanto. na nriO-
ação de poderes eu voto por aqoellea 
~oe entendo devor votar; como talvez 
ficasse em unioade. nãu se loruou- uli-
~nte e n~m foi percebado evse meu pro-
.cedimeuto; no caso vorlenle, eu entendi 
.quo não 1\uveria limitar-me a YOlar 
symbolicaua ~>nte contra o parecer da 
~mmi~sà11. principalmente. Sr. presi-
41~ote, quando foi subme~tido. hojo á 
4 iseus!'àn c:~• o parecer e Ja lmha ha-
'"fido bonlcm, como disse, precedente 
lào razoavt:l, làu l~gatimo, tão legal, 
tão salutar. 

A. assembl~a e, sobretudo, a baocada 
c:ooservadura, para a qual appPJIO, si 
qulzer ser lugica e cohereote r.om a 
doutrina da malol'la brt4la , devo YOiar 
a favor do caodidMo Diogo de Vaseon· 
cellos, isto por forca do t>spiriiO do co-
berencia, quo deve caractorisar a nobre-
minoria (ndll ap 1iados eúl miw:>r ia). 

E tanto mais. Sr. presidente. que no 
dia hnmeliia to a eleição do Caraunga. 
tive em Carangol6 a noticia dada por 
um ~leitor, meu Jlarente, residente em 
Caralioga, de quo o nobre cooteu•lor, o 
Sr. G. t:aualidn, fOra votado com o nome 
de Antonio G. Gomede Candido; isto 
um t.lia immediato ao da elcaçâo. 

PortauiO, Ja 5U 1·0 que nilo podia ler-
se darlo cS<-a falsidade ua cpoea em quo 
o disse o u«>bre contendor, isto ll, muilu 
posteraor i1 cleiçilo. 

E tanto m:us quando este parente nàn 
é homem, embora de balll $en~o. ti.:' 

espírito muito atilado; u de uma sim-
plicidade immensa e roferlo o quo 1·io 
na occasiào da apura(ãO, que tiohào 
sido dados votos a Antonio G. Gomede 
Candido (apartes). 

Portauto, Sr presidenl~ . o•nruo naln-
ralmeole ba de cootionuar esta das-
~ussão ... 

O Sr. Presidente: -Observo ~o 1111hre 
depul<odo que estól linda a hor:t ''" pro-
rogação. 

O Sr. O. Cerqueira:-V. E~··· .n:nha 
tio dar-me uma noticia que muítu me 
~ntrisla (ri&adas), por 11ue eu unha tle 
desfiar J10mnte a assemblea csto ro~arao 
&odo de actas, quo aqui u um verda-
deiro ca vali o de Troya. 

O Sr. Presidco.e: -Podurà continuar 
amanhã. 

O Sr. C. Cerqueira:- Bem ; fico mais 
aatisfeilo e oesae caso reservo-me para 
continuar amanM as minhas observa-
~. (M uito bem). 

A. discussão fica adiada pela hora. 
O Sr. Presidente da para ordem do 

.tia seguinte: 

Expeditnte, apresentação de proje-
etos, requerimentos e iodicaçOt~s. 

A preseotaç!io de pareceres de com-
miss008. 

2. • leitura dos projectos que esti-
verem impressos. 

Cootinu,ção da discussãll do parecer 
sobre a eleição do 2. • districto . 
Levanta-~e a sessão . 

DISCURSO PRONUNCIA DO NA SES-
SAl) DE 4 DE JUNHO DE t 888. 

YEIIIFICAÇÃO Dt PODER~ 

O 8r- !Uortlna d e A.n-
drndc:-Sr. presidente,grandemeott> 
distanciado dos partidos mooarchicns, 
que esteralisão a pouca actividade, que 
ainda lhes resta, em lutas inglorias, 
TenLo. em nome dos meos ccHPhgiona-
rios. representantes do part ido rPpn-
blicano. declarar qual a nCJ$liil auitudo e 
opinião ante a questão que ora se dis-
cute, pediod<'. desde ja, aos meos no-
bres collegas. de amhas as b;~ncadas, 
quo não v~jf10 em nosso procedimento 
s10àO o desrjo do julgai-a com a neces-
saria isenção de espírito c ju$liça. 

Lendo o parecer lavrado e assigoado 
prlos mcos distinctos com paoheiros da 
commis~ão de podere~. Sr.:- Aristidc~ 
~laia o Faanci~co Sà , assi!lnti·O vi'u-
cado e o fiz . porque nào lanha sob mi-
nha" nstas rlncumrntos. á vista elo~ 
quaes podCS5{' formar um juaz.o srgurn 
o consciencioso acnrca da eleição d(l 
primeiro distrirtJ. 

~las. tC'ndo as.•istido, com a precisa 
allençào, ac•s debates suscitados neste 
recinto pelos contendores o ouYido, 
do me~mu morto. ns ar~:umentus addu-
zidos ptlos 1lloslres deputados qne to-
marão parte na discu~são, conTenca-me, 
Sr. presidente, que hou '"e fraude~ tle 
amhos os 13dos (apoutdos e nlfo apoia-
do.,). 

Éslo1•. portanlo, com o meo juizo 
plenamente Lirmado. 

Conseguintcmente, como o nosso 
objcctí vo, nesta ~Ma e em toda a 
parte, é moralisar, achando-nos aqui 
em nome do um partado que representa 
as ju~tas aspiraçOes de um po"o culto 
e ciTilisado, tomo a liberdade de olle-
reeer ao parecer da com missão a emenda 
quo snbmello ã judiciosa consideração 
da casa, a qonl é baseada no art. !!& 
do regulamento eleitoral ( 2.• pa~te) 
e o o art. i86 (t. • parte) do respecuvr> 
regulamento (lé). 

Ora, dos debates a'lni largamente es-
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tabelecidol' resultou Ocar provado, o 
assaz. que na eleição do primeiro dis-
tricto bou f O fraudes Tergonbosas por 
parte do ambos os partidos; quer um, 
quer outro candidato, traton de pôr a 
salvo os seos direitos, uo Intuito do ter 
ingresso neste recinto. 

Poderão os nobres deputados objcctar-
nos, dizendo: 

c Vó~ vC\tastes polo reconhecimento 
do cand1datu do u .• districto. conten-
dor do Sr. conego Ulysses; não sois, 
portanto, coherenles.• 

O Sr. Antero:-Lá 0110 houvo do~~as 
co usas. 

O Sr. Martins de Andrade: - E' \'Or-
dade; mas alli não bou v«.> duvid:~s; p11is 
quo o deputado legitimamento eleito 
era e é o Sr. Antero. que foi uoani-
meote reconhecido (••polados). 

Por coosequeucia, as hypothescs são 
inteiramente di versas o :. objccção não 
colhe contra a bancada republicana, 
d'ondo so parto a vordado o a justiça. 

Nós, aqui, declaramos solemuomcnte 
que nada t&.nos que ' 'Cr com qua·quer 
dos partidos mooarchicos, om cuja pre-
sença nossa posição 6 inteiramente im-
parcial (aplliados). 

No quo fOr de interesse pnra n pro-
Tincia, os UO$SOS votos serão harrnor•io-
sos com os dos libor.1e5 e conservado-
res; uo que. porem, tiver caracter po-
lítico, a autonomia do nossos prmci • 
pros o de uossa hancloira será ~o m,Jre 
sustentada (apoiodos). 

Assim, pois, estando a questão, tle 
quo so trata, capitulada nos arts. cr-
tados, I'OU ofTerecer ao parecer da com-
missão a sego ince emenda. ( Lé. .l{ ui lo 
bem; mui/o bem). 

Srs., eu faço parto da com missão de 
poderes, Vbtei pelo reconhecimento dos 
deputados. cujos diploma.~ não criio 
contestados; tan to assim q•re vinha tlí· 
zer que o Dr. José Enphrosino ora o 
legitimo deputado; mas, verillcautl 
pelos debates quo houve fraude e, por 
tanto, eleição devo de ser aouul-
lada, an1 tio se proceder â nova: ou, 
que quero o imperio d:1 lei e desrjo vor 
moralisada esta política eqoista, que uns 
n i arrastando para o abysmo, propo-
nho a annullação do diploma do Sr. 
Dr. Francisco Amaral o que se proceda 
à nova eleição. 

A..s3im. tenho manifestado à provín-
cia a posiç.'io do partido republicano em 
frente aos partidos rnonnrcbicos e jus· 
lificado a emenda (mt~ilo bem; muito 
bem). 

-- ·- ... w. 

4.• SESSÃO OIIOINAIHA, EM 6 DE JlJ-
NIIo DE i888. 

PnESUIBNCI.\ no Sn. F&RnAz 

SUAUIAI\10 :-Kxi•BoiR:<ra.- noclamao.'io. -
Observações do Sr. nru mond.-Expli-
çaçio.-lliscurso do Sr. A. llacbado.-
llcprP~nt.1cões. - Ob:;~rvaç.õus dos Sl'l!. 
Josh1~. n. tiurle3 e Tolcndai.-ProjllCIO.. 
-Discurso~ dos Srs. Outra. I. MurLll. 
l.t'4ncl. c. Cor•tueirn. 1'. Ouartu, Na-
"arro. 1'. Oraz. Firminno c 11. Martiu~.
lud icaç;\o.-Oiscnrso t!~ Sr. C. Prate:~.
UMDill Olt DIA . - VUin1~1ÇiO !lo Jl'~ltres.
Ob.;ervaçGlls d"s Sns. ll:lrroso Junior c 
Pr~•dcnte.-Uistnrso du Sr. C.1111p!lllo. 
- OIJsnrvnçill' • d.•l Sr. M. do An•lrado.-
~ncerr:un cnco. - Vulnç:lo dtt l•arccer.-
Juramento o r•o53C do Sr.r;ome; Caadido. 

A 's lt e 1/ 2 horas 1la manhã. feita a. 
chamada. nchilO·!!O presentes os Sr. ~·er
rax, Pornrio Mar.hAI!O, Linllolpho Cae-
tano. Carupello, Vaz do Lima, Moraes 
Sales, Josino Araujo, Aristidas ~Iara, 
rrancrsco Sà, Ornmonll, C. Pratos, 
Salathiel. CanrliJo Ccrqucira, A.o toniG 
Martins. Uias Fortos. Am~rico do ~bL
Los, Silva Fortes. Sonsa 1\nbello, La· 
fayelle. Alvaro lllacl·ado, José Theo-
doro. Rodrigues Horta, Chassim Oru-
mond. Outra, IJarbosa da Sill•a, França 
Vianna, Antero, C11Sla Sona, Martiu.s 
de Antlr·ado. Looncl•lo llosenrle. Sabin() 
Uarroso, Claudiounr Nunes. Rarniro 
Martin~. Violli, Francisco Oraz, A •e-
li no Corrca, Soveriann J ~ Rosondtl , Vei-
IO>O , Firmiano Costa. N~ lson. Jgnaci~t 
Morta, Pimenta. Antonio Teixeira. Carn-
polina. Jo;umcnha, Teixeira Duarte, 
Luiz Vieira , Augusto Cc.•ar, Coelho de 
M011ra. Moreira ila Rocha. Teixeira da. 
Moita, Tolandal, Ferrei ra Alves, Poli· 
'tOlo do Moura o Carlo~ Nogueira. 

Deiu de comparecer com causs jus--
tillcltla o Sr. José IJrandào. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e tlpprovada a nela da ante-

cedente. 
O Sr. t • Secretario dâ conta do so-

guiute 
BXPií!DII:NTE 

Officios 
Um do secretario do governo, da-

tado de I. • do corrente o recebido hon-
tem, no qual communica que naquella 
data assumio n adrqinistraciio da pro-
víncia o Exm. Sr. vice-presidente, Or. 
Antonio Teixeira de Sonsa Magalhãetr. 
pnr wr-se retirado com licença o Exm. 
Sr. Dr.prosiden te.-A casa fica inteirada. 
mOutro do mesrll'J, remettendo O re-
querimento, em que o cidadão Angosto 
l'aotaleào podo se lhe faça extensiva ~ 
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disposição da lei n. ;non de 27 do Ju-
lho do 1886.- A · 2 • commis.ão de 
fazenda. 

Outro do mesmo. rometteodo prc-
posta da carnara municipal do Rio 
Novo, creando irupostos.-A · I. • com-
missão do propostas. 

Outro do mesmo. rcmetteudo pro-
posta de ~íls addltii'OS ás posturas 
da camara do Caraogola.-A· '<!. • tu lll-
missào de propostas. 

Outro do mesmo, remcttemlo prujrcto 
de regul~m~nto tia pra•;a do mcr,·ado 
de S. Gonsalo do :iatlncahy, fonuulado 
pela re~pecti va r.amam.-A' t.• cun•-
missão do pro llO~tas. 

Outro do mesmo, romcttcnrlo pro-
posta da camar-.t mun1cipal do Santa 
Barbara, crcando inltJustos. - ,\ ' 2.• 
commissào de proposta.~. 

Doze .to mesmo, romeueodo contas 
do recei ta c dcspcz:-. dtiS camara~ mu-
n•c•pac3 de S. Juào Baptista, QUt•luz, 
Visconde do H10 llraur... Santa Lun:1, 
Sette Lagua~. Patrodnio, Calm Verde. 
Santa n .• rham, Jnuu:lrla, Cnrvcllo, P.t-
racatú e Li111a Duarte. - A· com111i$sàO 
de fa:tcmla 111uuicipal. 

"EI:I.Ali.IÇÁO 

O l!h-. l>•·uruoncl (pclfl <ll'llt'm): 
-Sr. presidente, a casa houtf'ln vi11 
•tue o meu nobre rotlega 1l& hau;a la. o 
Sr. :\. ~laia, ftlz sentir a ncceosidade que 
h a via do serem romellitlo:i a esta assem-
bloa, afim 1lc serem distribuído~. o~ 
cxcmplaro,; tias leis quo rl.lrào VIJtnda' 
a4ui o anno p:~ssado 

Do racto. Sr. presidente, tornl-,0 ur-
ucnte O iodispeosa\'CI C>lo'l d1stnbn1ÇâO 
o é para lastionar-se quo i\ :ulminisu·açào 
da província não tenha tido a uocc:>saria 
energia para cbama.r ao cumprimento 
tio seus dn,·eres o contrataoll' •la !)U-
blicaçilO dos actos officiaos. 

E' para lamentar, Sr prP.$hlont!', rpae 
o anoo financei ro j:\ so acl•e :Hh:tntado 
e esta c:~sa não po5S3 conhecer quac:. as 
leis por etla consagradas o anno pas-
sado e em que se tornão noces~aria:; 
algumas alterações, segundo o antercs~e 
public•>. 

Nôs principalmeote. Sr. presi•lontr, 
que fazemos parte da commissiio I • tle 
fazenda, absolntamcnto não pollomos 
nos desempoobar du nossa missftp, J~i a 
tampo oilo nos forem ministrauas es.;as 
bases iodisponsaveis para o estudo das 
importantes matarias que achào-se aiTe-
clas ao nosso conhecimento (apoiado do 
Sr. F. Yi11tma). 

O Sr. A. Maia:-0 gove1·oo quer a di-
ctadnra. 

O Sr. Drumood:-Para ·que a ad-

ministr:tçào cuwpra o sou dDvor e a 
cst,l casa scjào remettidos esses doca-
mentns imhspcnsa v eis para orientaçãc. 
do nossoc; trabalhoc;. cu não sll peço em 
nome de meus .:o llega~ tio bancada o 
cuncnl'liO do V. E~c., como t1mbem 
pcçu enrarocidameote o concurso dos 
I Ilustres cotlega..; da bancada OPtJOsla. 
cujfl prestigio {> conhecido juolo fi ad-
ministra~:io da província, para que esta 
uàu se llomoro a cnrnprlr o seu dever. 
fazendo com tJue sejào tli~tribuidos na 
ca~a ns exemplares das leas a que me 
referi. 

O Sr. l'roshlonlll:-.\ roclamaç;1o de 
V. ~xc. será toma•la atn c.>nsideraçà~ 
(•lllillO /,'ui). 

O @h-- A h •uro ~Knchndo 
(uào LOIOI)S O ~UII dÍS\:UrSO). 

o 8.-• • Jo~o~iuo (i.Jcm). 

o 8 •-· Dims Foa•t.cR:-Sr. pre-
s•dculíl, pu~hl •IUil ma ttwha mo-trado 
som pre :ul vorsu :1 11110.-iti)I!S \lo C<lalísllca, 
no..;ta nccasi:io onton•lu 1p10 lúllO muo 
llllhlu lill ver n:'•) tlllVO cll ·'i{·tr ao t)aoln 
tle ir •lll cnc11nlro :uu in torc;s~ dos 
IU OII S COillLDillOIILI!~ . 

E1s, pn•s. Sr. prnsitlcnte, a rnã() 
llll il mo leva a unviar :'! nl'tsa :t potiçáo 
dos luhit:ulitl.i tio tnuniciiJÍO do Lima 
llnartu, em 11110 solic1lào desta as,;em-
bloa uma le1. •tno decreto 1 passagem 
deste mu•.ici(llll da eomar~a em que 
I!St:'• pam :t rio llio Preto. 

E.;tcs l!J.Iutantus. Sr. presidente, 11ãO 
•mpelhdu$ pela scguiuto razão : o mu-
111Cijlio dista SOI:i lr.,tOlS do RIO 1':-0tO, 
ao passu • lníltlr~ município c comarca 
t.lllll.trtncon~ dista '17 l ~gons. 

1~. cnn111 s~j.t mais racil t>•tra a tlislr!-
huio;i•l 1l:lJ tlstiçt o ln~:tar •tno fica _ma•~ 
pruxiulo>. é p~r .~w c;ue e.~tcs lnbtlaa-
to. t.l~:~ejf•u a rn •di.l:t quo venho do Ol-
tiOr, p~dillllt) il V. Exc. d.1r á reprcson-
taçfto o doVJtlo dnstino 

V:u a roprcso:u t1çiiJ ;, comissão de es-
tatistJca. 

O 8 .-- ' l'nle ndnl :-Tenho a. 
hnnra. Sr. prashlento, tiO enviar fi v_ 
l~u. uma representação do José Au-
gn~ tn de Carvalho Gama o outros pro-
pnetarltls o nogociantes dcsLa. ~idade, 
om uurno.ro do mais elo cem, sohc•taodo 
d o.~ta ao;sornblc.l a revogação do im~osl() 
pm.llal e do •1uo ú lanpdo sobre a 
fu111o. 

Um Sr. deputado:- Ainda o anno 
pa~~arlo a nsscmblca occupou-se dos ra: 
matnria na lei 110 orçamento. 

O Sr. Totentlal :- Sou :~pena~ íuter-
modiarío nes3a representação e não m& 
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auimo a fazer considerações sobre a 
juliça da reclamaçãn. 

Mas, peço respeitosamente a ~otlen-
4jâu da com missão a que couber o exame 
dessa ma teria para as difficuldades a 
que se referem os reprosentnotes e que 
ae entendem com a duplicata da contri-
buição lançada sobre a mesma ma leria 
cmerada. 

Ultimamente, Sr. presiden\6, V. Exe. 
abe qoe as camaras municipaes da 
JI'OVincia têm lançado imposto sobre 
JSSO. sobre esse objecto, do modo QllEI 
os contribuintes veem-se obrigados ao 
pagamento de um duplo imposto sobre 
o mesmo objecto. 

Quando os impostos sobre industrias 
e profissões erào mnnícipaliudos e as 
c:ollectorias. depois de os IJaver recebido, 
eotregnào-os aos corres municipaes, o 
systema das quotas, que por si formão 
·grande trabalho, trazta O's empregados 
do governo atarefados só para despachar 
eM~ requerhnentos, o~ podidos de taes 
pagamentos. 

Com effeito, si isso não ar~ uma ano-
malia, não me animo a dizer que a sua 
10lução dependa da reduccão destes im-
postos. 

Si a nobre commissão de orçamento 
achar um meio de resolver a questão, 
barn onisando as doas parto~ terá fei to 
grande serviço á província, sem prej u-
dicar os interesses dos corres publicos. 

A' com missão de fazenda. 
Apresenta (;do de projcclos 

São lidos e Yào a imprimir os seguin-
&es: 

!li. I! 

A assomlllM Jegislntlvn ltrovlnalnl do Minas 
Geraoa dcorotn : 

Art . ttnlco. Fica trnnreridn a scd~ dudilf-
trlcto doS Caetnr,o do Japore, no municipl· 
da Januaria, Jlnra S. Sebastião da Manga; r.,. 
YogadM a! tltsposições em contra rio. 

Sala d. ~ssúe!. 6 do Junho de 1888.- F. 
J;á.- C. l'r tr.s.-Vu de L• ma.- Al•nro Ma-
dlado.- t.lndolpho Caetano. 

M. 13 

A usom~lca legislaliva J•rovlnclal do Mi-ou Gorao~ decreta: 
. Art, onleo. Fic.t o proaldonto da provlu-

C:t3 autorisado a despender pola verba-obru 
publicas-a quaolia de 5:00.>6000 para con-
certos da igreja do N. S. da Conceição de 
ll'orriobos, no munielpio da Januaria; revo-
pdas at disposições em contrario. 

Sala das sessões, 6 do Junho de 1888.-Lin-
dolybo Caetano.-F Sá.- Chasslm Drumoud 
- • Dutn.- Porllrio llachado. • 

N. 14 

A assnmb'ea logislati•a proYinclal de ltli-
oa& Geraes decreta: 

Art. uulco. Pie:- elevado ~ cMcgoria de 
parocltla o dlstrloto do paz do •Juoti3, · cles-
m~tmhrnndo-Jo da pamcbla do Sao t> Anto-
nio do Riacho dos Machados, do nJunlcipio 
do Grno Mogol; sendo revogadu as disposi-
ções em r~ntrario. 

Sala clar ses<Õe$, 6 de Junbo de 1888.- Lin-
dolpho Caet1no.- C. Prate~.- Vaz de Li ma. 
- Alvaro Maehado 

N. 1:. 
A 3Ssombtca legl$lativa provincial do Mi-

nas G•r~rs decreta: 
Art. unh·o. •' ica o gov• rno pr,l•lnrll l ao-

torisado a despender poiA verba-obras pu-
blicas-a quantia do I :0006000 para conllruc-
ç&o dt• um cewiterio no districtodu MocAmbo. 
no município da Jannaria; revogada.• as 
dispnslçõoa em contrario. 

5.lfa du se!SÕCS, 6 de Junho de 1888.- Llu-
doltlhu Caetano.- •·· Sá.-cbassim Orumond. 
- :-iavuru de ii. Sales.- PorO rio Machatlo. 

N 16 
A •"1$CmblM lcgisfatiYA pro• lnclal )!e Mi-

nas Gera os decreta . 
Art. uuico. Fica o governo autorisndo 11 

des110ndcr pela varbn-obras publlcns- a 
quantia do ! :OUO/iOOO pa ra concertos o nl-
faias da lgroja do distnc ·o do Brejo da Pas-
~gom, no municlplo do S. •·rancisco; rc-...•· 
&radar as disposições em c:oat r~rio. 

Sala dns scswcs, 6 de Junho de 1888.- l.in-
dolpho t:actaao.- P. S3.- Chasslm Dru-
mond.- J Dutra .- Por firio Macbndo. 

O 8r. Dut.ra:- Pedi a pala· 
vra. Sr. presidente, para offcrccer o so-
guintn projccto, que faço acompanhar 
de uma representação. 

Comquaoto reconheça, Sr. prosldeolo, 
qnn as medidas legislativas sobre esta-
listica são do alguma inconveoiencia, 
todavia, tra tando-se de uma medida 
desta ordcm,medida que,ha doze a unos, 
é solici tada, entendo que a assemblea 
não podtrá deixar de praticar om acto 
de oquidadc, aceitando o projo.:I.O. 

Escuso do entrar em considerações 
que o justifiquem, porquanto a sua uti-
lidade ó conhecida de diversos depu-
!:~dos. 

Conseguiotemeote, eu o offereço á 
consideração da assemblea, confiado no 
seu espirito de justiça e equidade. 

São julgados objeclos de deliberação 
11 vã.o a imprimir os seguintes: 

.N. 17 
A nssomlJic~ legislativa provlnclnl do ~li

nas Gora e~~ decrelll : 
Art . unlco. Fi~a transferida do município 

do Pomba pu.& o de Cataguu.os a froguo1ia 
do Porlo de Santo Aotoolo; S611do revogadas 
as disposições nm c:on~rario. 

Sala das IIOSSiies, 6 de Juobo de 1888.- Dr. 
J. Dutra.- Leonel l'ilbo.-PorOrlo lbebado. 
- Jos6 Horta. - Na varro de M. !blca.- Al-
varo Machado.- F . T. Dnarle.- .L. VIeira" 
- Joslno de :Araujo. 



• 

!\. t8 

.A :wemblea legislaliv.:a pro•íncl~l de !olí· 
a.u Gera.es doore~a: 

A ri. 1.• •·io.:a cre.:adn umn c.1dclr11 do in-
alrucçâQ primariA do sexo m~scullno nn lugar 
denomlnndo S. Jos4 do Triumpho, dí~lríc•o 

1 
da cidade d~ VIÇ053 . 

Arl. ~-· 1\• vogào-sc as dispo,içGcJ em 
con1rario. 

Sala ~~~. ·~.em 6 de Junho de t888.-
Soares l'~i sul• - Arislido-s Maia- Candidu 
Cerqu~lra.- Ferreira Al ves - 1'\cl~on.-l.eo
• e.J Filho. 

O 8r. I. Murt.o : - .,ntes de 
fu mJanwu1..1r em poucas palavras os 
projectus que vou ter a honra de aprA· 
..sentar â couslderação da casa, pcnnit-
ta-me V. Ex c., Sr. pr('Midente, que eu 
congra tule-me com a assembl~a e com 
a província, por ,·ei-o collocado nessa 
cadeirn, em que, estou certo, procederá 
como ju1z imparc1al e recto .• . 

O Sr. A. Martins: - Como sempre. 
O Sr. I. Murta . .. como se, pro, do 

4ue só v1rã beneficio e aprove1L«mento 
para a prov1nc1a. (Apoiados). 

O meu prim~iro projcc to trata de 
auender a uma neMssidado que, estou 
certo, não scrã contestada pur nenhum 
dos nobres deputados, porquanto versa 
sobre a creação de di vcr:.as cadeiras de 
instrucçào primaria, uma dellls para o 
sexo masculino no ba1rr0 de Porto 
Altgre, do arraial e freguezia da llioga. 

Este arraial, Sr. presitlcote, ó um 
dos mais importantes, senão do norte 
da província, pelo menos da comarca 
ilo Aras~uaby : porquanto, elevando-se 
a sua população a mais do :1000 alma:> 
no arraial e a cerca de t:lOvO na fre-
gut7.ia, ~ó existe uma cadeira du seio 
masculino 1: outra do feminino, ao 
passo que em outros lugarc:; !lo muni -
cipio existe grnotle numero de cadeiras. 

O projeclO craa Lambem oulra cadeira 
de ensino primario do sexo f~m1uino na 
f!"e~uczia de Santa Rita,fregnczia nova, 
mu1 t0 imporlaole e de granolu futuro. 

O Sr. C. Prales:- !:icudu p:uuclua, 
não precisa que a assem blea ~ rcc : ja 
ata oa lei. 

O Sr. 1. Morta: - Bem; mas, como 
eu tenho vistoapreseotarem-so projtclos 
nas mesm3s condições e como reco-
nheço esta necessidade, apresento o 
projecto, que o ~~. presidente aceilarâ 
ou não, conforme o regimento. 

O segundo projecto Lrat:L da transfe-
reneia do uma fazenda denominada -
Santa Cruz-, sita no districto da Pie-
dade, frt'guezia da Madre de Deu~. 
lermo do Turvo, e propriedade de Cus-
\odio C. Ribeiro, parl a freguezia de 
S. Miguel de Cajurü, mumcipio de S. 
João d'EI-Rey . 

• 
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Vem 3companhado da respectiva pb-

liçào. (.V uiw bem) . 
São lidos e vão a imprimir os seguin-

tes projectos. 
?\. 19 

A Ass•mbiJ~ lcgisl~1iv3 provincial do lli-
ou Gcrae& ~oore~a: 

Arl. unico. Ficào cread~s ;u aegufnl~ 
cade~ras de 111Sirueçào pmMria d·• t.• Rr.:ao: 
urn3 para o sexo masculino no b.\lrro l'orll> 
Alegre do arraial e !reguezia deS...rllo An-
tonio do llinga; mura do sero rrun;nino nn 
arr•i~l H rre~uezia de Sa111a Rl1.1 e ou Ira do 
14JXO mascullun uo arraial do S. Jn:\n ola 
Vigia. ludas no rnunlcipio do Ara,;suahy· rc-
vo~nda~ u dlsi•Osiçôol• em con1rnrlo. ' 

!\.•la das >CSliÕ~s. G do lunh" do 18811.-1 
C. M. Murln .-Tri~eirn da Moua.- AYellnÕ 
C•1rrca.- !'adro Telxel ra.-Cono)IO l'uneol4. 
-llaml ro MJtrlios.-Jladre f"irrnlano.-t:am-
pollua. 

~. !N 

A assomblea leglsla1iva provincial de Mo-
ou Genc1 dccre1": 

A ri. unico. f"ia" pr~idrntr da pro .. in-
cla au10rls:rdo n despender :.. CJuanlla dt 
' : 00061100, l)eln \"ert~1-obras publlcors - do or-
ça moro lo fulllro. cornos concurlu~ 11~$ fon-
tes '\11 0 aloASIUCCIII de 3{,'Ua (lOinvel li frc-
ll!let n. dtl S. Ur.u <lO Su:sssuhy; rovogadu u 
thSfii•SI~Õe$ em Ctlnlrnr.o. 

:>;1ln d~uessü.·s. 6 de Junho de t888.-Dr. 
José C. C.\111 ('Oh na.-SD.uc~ l'~ixo1o.-:"<iet:onu 
-Ferreím " lvcs. - Teíxe•r:t Duarlc.- Dr. 
Cuclho do ltoura.-Auguslo Ce:~ar.-Avclint• 
Corrca. 

A !ISSOIIIhll'(l logrslaliY3 vrovluclnl tio Mi-
lliU til•r:U~ thtCI'Cl.'l; 

.\ri. uuicn. I' cn lr3ns!erlll3 :1 fntund;l 
douominadn-Snn ta Crut-. slt• uo lilsi•ÍI:Iu 
th l'iud:nlr, dn lrcgncT.ia olc ltndru ~o Deu<. 
lt•rmo do Tun•o. o prnJJriedadc tle Cuslodho 
Camillu lliheíro, 11ara a lrct~u~ia do :;. llí· 
guel do Ca}uni, municiplo de S. Jn3" tn;l-
llry; renJgnd:t~ :t5 dispo..ições em c.•nlrarlu 

Sala d•s ses:SÕC$, 6 de Junho do t888 -
Süu~:1 llnt.ello.-Sclvcrin~o de ll ~!~n~~~ 

O S •·.Cnndido Ce•·queirn: 
-Sr. IJrcsitlcnle, vou submellcr à con-
Sideraç;lo .:!esta illustrada assembloa urn 
projecto, que COllSulla perroitameate 
11ma necc;;sirlade inadia vel da ci 1ade tle 
Carnng11la. 

.~lli o terri torio e palrimoaio da ci-
!ladc é escasso e ja se acha todo occu-
pado pelas construcções novamentu 
leit~s. 

Portanto, ú de necessidade a coo-
strucção do um no1•o cemíterio,porque o 
que 1~ existe foi feito, ha muitos ao nos, 
em occasiào em que a população era 
diminuta, de sorte que boje não tem a 
capacidade oecessaria para o enterra-
mento dos cada \"e.res. 

A.quella cidade ja foi fulminada eor 
uma epidemi:.,que não rez poucas v•c-
Limas, e os medicos alli residentes rorão 
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,de, opi~iàO que a CO\Usa efficicate de., ta 
epadamaa era a clrcumstancia de B9lar o 
~materio dentro da r.idade e tor pro-
porções acanhadas. 

o~ outros lugares do patrimonio da 
cidade não se prosl.ão á coostrucção do 
Gemiurio,porque &;te iria prejud1car a 
J».Scente das aguas que abastecem a 
poToação. 

Em ldeuticas circumstaocias se acha 
o matadouro publico. 

V. Ex c. vó quo sào necessidades in-
aliia~eis. • 

Eu tinha resolvido aguardar a di:;-
cussão do orçamento municipal para 
ofTorecer uma emenda, autorisaodo a 
camara muoic pai de Caraugola a fazer 
as desapprupriaç\le:l oetessarias para a 
condracçào do novo cemiterio e do ma-
tadouro. 

Porem, Tigario daquella cidade, co-
nbeceodo imm~diatarnento suas neces-
sidade.•, re.-;olvi propor j:.. este project!l, 
o qual,oào dependeododesancção,porque 
6 resolução da assembloa, estou rorto 
que' terá um andamento facil nesta casa, 
pois trata dll satisfazer uma necessidade 
1otoitiva, como S('ja a salubridade e 
nceio da cidade e o respeito aos mo1tos. 

Sào lidos e v;lo a imprimir os se-
gninle:l projectos : 

N. H 
A ass~mbloa lugislallv.t Jlrovici31 olu l!i-

nas Gef3CS resol•~ · 
Art . uolco. Fica coocediJa li camara mu-

nicipal do Santa Luzia do Cnrnogoln autorl-
saoào para desnpJlrupriar a úXIausào do tr.r-
r &no nooeoaa rlo 11ara a COil$lrucção do um 
comiterio o Jo ••ntadouro publico; rovoradu 
as dlsp11s ções om c.llllr:Jrfo. 

S-lla das scssnes, G do Junho de 1888.-
Caod do do Ccrqnelta.-f"ranç.-. Vinnna.-
Drumon•I.-Silva Fortes.-J. Outra.-Aris-
tidC:I Maia . 

O 8r. Leonei:-Sr. presidente, 
nas acluaescircumstanciasdo paiz, prin-
cipalmeóte depois da passagem da lei de 
13 de Maio do corrente anoo, torna-se 
necessario, si não urgente, que Lo.;os 
nOs trabalhemos para que se racililem as 
COWID llliCaÇOtlS. 

E ó nesse senlillo que apresento o 
se~uiote projecto (te"). 

fambom wnho a honra de passar ~s 
mãos de V. Exc. o codigo de posturas e 
o regimento inurno da municipalidade 
de S. Gonsalo do Sapucahy. 

N. !3 

A aasamble3 legilt.liva proviucial do bU-
n,u Geraos d~rola: 

Art. l • Fica o governo provincial auto-
rls:ado a cooced.er a qnem molbores cQIIdi-
ções otremeer privllogio para construcção, 
uso o gozo do um11 linba ferroa, quo, par· 
lindo da E. F. &liDai Aod Rio, DO ponLO que 

for mais con,·onielllíl, p.1sso pelas arus mi-
nerMs do Cnmhuquira. flolas cidades da 
Campanhn o S GonMio. l"rmlunndo nOt 
ponto mais convcnieuto oo rio S-lpueaby,. 
acr mn da barndo \lutuca. 

§ I • .o privilegio é pelo Jlrazorloi!O auno.;. 
quo sorno con tados da dnla da lnaugurno» 
dn linha ferrea. 

§ ! • A bitola n:io scri inftrlor a t.• 
!i 3.• O prl)jillemo da pro viuc·~ fari, 

dC$dO j.,, O f"!UJIOCIÍVO COillrACIO, O<l4bol&-
e•n~O os t•ra&ll• do d~us annos para apresou-
laçao das plantu o sua approvaçaoe de Gan-
nos t~>ra a execução. 

li~ .· O trrcscuto prtvrlngio comprellcnde 
urna zona ga rnuliiln do 30 kílomolros para 
ead:~ lado da ll nlla e a navegação da part.e 
respectiva do Sapucahy o scu1 1ribul.lrios. 

§ li.• No conlrnclo o .;ovcruo rncluir.i. 
como fn vo re!, a dispcn<.1 llus díroitos do lru-
f10rt.1ç.i o Jl.1rlt tmlo o maleri:IJ o a roJ ucçá& 
de frcllo n.~ cs1rada de furu. 

A ri.~· Revo~:adas as ~l6po.íç6os om cou-
trn rio. 

Sala da• S<JSSÕilS, 6 do Jnnho do 1888.-Loo-
MI ~'ilho.-Mnr•'n' do And rnde.-Avelinoo 
l,;qrre.1.-S. ll.1rroso Junior.-Navnrro de 11. 
Saio•.- Augusto Ccsnr.-Nclw u.- Tci~clr.t 
Ou:•rte.-CnmtJOIInn .-l'3dr~ Jo$Ú ·rhoo•IOI"•' · - c. SJtna.-J,tnd~oiJ!hO.-I'orOrio Macbado.-
Soares P~i xolo.-J. flnlra.- S.•Ialhiel de Al-
meitln.-Jo.-;li llorta.- t:nmtJollo.-Antoro.-
A. M:lnos.- Soverínuo do 1\es~ndc.-U.uboSJL 
da Silu.- Can·lido Cmtueir.~ .- Fr~nciiCIO 
Draz.-0. 1\ Viou :.-A1 louio Mnrlin5.-0m-
mond.-F. Sii.- Silv3 Forll'S.-Bias Fortos. 

O 8r. T. DuorLe (niio temos o 
seu discurso). 

0 8r. NaniOI'I'O:-Ptdi a pll-
na, Sr. presidente, para apresentar á. 
consideração de V. Ex c. e á dos moas 
distioctos collegas um projecto, quo ss 
refere a uma das m;~i s importantes rre-
guezias do sul da província ; direi 
melhor, que se reft~re à mais impor-
lauto c Ooresceute freguezia do sul de 
Minas. 

Estr projecto, Sr. presidente, é rn-
lalivo á freguezia d 1 Nossa Senhora da 
Saude das .-\guas doJ Caldas; lugar qa• 
tem-se adiantado tanto quanlo podeiD 
fazel-o, somente, aquelles qne, por 
nntura, tenham em Mi tão poderosos 
elementos de prosperidade e riqneu. 
como alli se encontram. 

E, para essa freguezia, Sr. presi-
dente, que muito merece, pouco, muito 
pouco mesmo, vem pedir a esta illustre 
assemblea o humilde orador que tem & 
honra de v11s dirigir a palavra. 

Peço, Sr. presidente, anicamenfa 
para clSSa [reguezia a olovaçl!.o de vllla 
som fOro especial o, si o faço, é ron-
dado nas seguintes e judiciosas razôes: 
- a freguezia de Nossa Soobora d& 
Sautle, que pertence ao município de 
Caldas, niio poderá ser elevada á cate-
~oria d11 villa co:.o fOro especial, porqa•~ 
.:~r. presidente, alem da desmembn~ 
desta freguezia daquelle munícipio~ 

• 
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seria oecessario e impl'C3ciodlvel que 
do mesmo município se desmembrasse 
igualmente a importante freguozía do 
Campestre, ficando, assim, aq1telle 
w mo, qua ja 6 do ~i pertuono, comple · 
lamento reduzido. 

Isto seria uma injustiça (apoiadot). 
Demais, seria forçoso e in•lisponsavel, 

Sr. preside'l•d, quo do muolciJliO de 
6abo Verdb, quo se acha em 1deoticas 
circuwst&ocias, se desmcmllrasse uma 
das suas mel boros rroguezia~. S. Jose 
dos Dotei h os 

Finalmente, a comarca do Caldas, 
que hoje compOe-so do tros termos, 
compor-so-hia do quatro, si croat!o 
fosse o de Poços de Calda:;. 

Ora, distando a sede tl01 comu.:a do 
mais remoto dos termos, que ó o do 
Musambinbo, .;arca tio {l;'j kilometros, 
são necessarios, pelo menos. para o 
juiz fazer a Tiagem de Ida o TOita, infe-
lizmente por pessimas estrada!!, 01to 
tlias; o sendo essas viagens, na hypo-
thcso dr. creaçào do novo termo. não 
monos de '16. por isso mosrno que 
tantas são as sessocs que tem de abrir 
durante o anuo, segue-so QUt>, somente 
em viagem, serão gastos 128 dias. 

E, addidooando-se a estes dias, 
gastos em viagem, mais tG 1 para as 
sessOes, suppoodo quo cada uma 
absorva tO d1as, temos iAS, aos quans 
juotaodo·so, fioahnento. 117 domingos, 
verifica-se o total de 345. 

()'alli, Sr. prositlcnto, facil mente se 
veem ns tlinicuh.lades que podem surgir 
da creaçào tle villa de Poços. com roro. 

O Sr. Jurumenha dá um :lpJrtc. 
O Sr. Na varro:-Sinto, Sr. presi-

dente, ter ouvido o aparte com que 
bourou-me o nobre deputado pelo 12. •, 
meu companheiro de districto, pois eu 
conta•a com a sua collaboraçfio para 
tudo quanto respeitasse aos interesses 
daquella parte da proviucia, quo ambos 
represen ta mos. 

Sinto, seja-me forçoso cnnfessal·o. 
que o procedimento de S. E~c. 6 um 
rrenuocio, pois não significa outra 
cousa, da opposiçào que ha de fazor a 
o ma justíssima medida. 

O Sr. Jurumeoha:-0 meu aparte 
até é rav.qravel, porque ou quero a 
crnação da villa com fOro . 

O Sr. Na varro: -~las ou peço â V. 
E:tc. que attenda as razOes qne tive ;. 
honra de apresentar à co o si deraçào da 
casa e os motivos pelos quaes não pedi 
a creação da villa com fOro especial. 

O Sr. Jorumeoha:-Essas razOes não 
me sastisfazem; eu penso de modo 
dlterso. 

O Sr. Navarro : - Sr. presidente. 

apezar de não ser muito propenso á!< 
medidas de es tati• tica, pelos embaraços 
que d'ahi putlom resultar. llntoodo. 
toda via, ti uo essa razão uão ú hlslaoto 
para ~orem suiiocatlas, o injust:uneoto. 
as legi timas ;u;piraçOcs do um povo, 
CUJOS merecimentos es tão muiti~~Sim~ 
acima do pouco que podo. 

Suppondo, Sr. presidente, bner 
j ustilicatlo o projecto quo You ter a 
honra de submeller á consideração da 
casa. espero, e creio mosmo, que os 
meus distiocto~ collegas oão opporã&-
emhll'aço algum á conversão do mosmo 
em loi provincial. 

O Sr. Jurumelllla : - Coucordariz 
cum V. E~c., s1, por ventura, porlts.~o a 
croaçii.o rl,l villa com f1)m e;peci ll. 

O Sr. Na varro:-V. ~tr.. ü tl1 fficil de 
r.oo tent.u-se; pois ja •lei ao onbre 
dcput:~do :1s razõe; pela:; quae:; não Sl 
JIOd8 Propor a creaçào tia villa com fMo 
especial. 

O Sr. Jurumenha: - Eu demons-
trarei '1110 ó posslvcl. 

O S1·. :-1.\Vnr ro: - :'l.i.o o ú. St•. (lN-
sirloutc, JlllrtliiO O> IUIIIlÍCÍ(liO; de 
Cairia~ o Cal>, Verti o! uãu jlJtleriam 
subsistir futur:lrneote. . 

I) Sr. Jurumeoha:-E porque não 1 
O Sr. Na varro: -Pcllos ju:>to~ motivos 

que apr~t~entei o que o:tturalmnoto nã() 
foram ou v ido~ por V Exc. ll~potil-os 
seri~ ahusar da bouovolcuci<~ da C:l14. 

s, o nob1·o dcputa•lo COiliitlora j ustas 
as a:;piraçO">- daquelle povo 11ara () 
mais, porque nãrr q1t11r atton,lol-as 
para o menos l Confesso, pormiua 
diz11l-o. niio comprebendo o procedi-
mento tle V. Ex e, 

o Sr Jorumcnha: -Em tempo, e11 
m~ explicarei. 

l) Sr. Na varro; -Tormirmodo, Sr. 
pmsiclonte. soo to-mo oou vencido de 
quo pos,;o co ntr~r r:om o apoio dost1 as-
semhlna oa coovers lo lloste prnjecto 
em lei. porque coo!1goa uma medida 
justiso;im~ . solicitada por u.roa localidade 
do distrrcto que uumtldemente re· 
presento. 

Voxos:-Qne dignamente representa.. 
O Sr. Na varro ; - Espero. pois, qaa 

os mous •lrsti netos collegas não se mos-
trarão rndiiTereotes aos justos rer.lamos 
de um povo l1bonoso. iotell1gelll8 e 
civilisado. 

Envio à mesa o mou projecto, a. 
quo V E'tc .. Sr. presidente, dará C»' 
competente destino. 

Vozes: - M11ito bem; mui to bem. 
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Sio lidos e vão a itnprimir os se· 

1(U1nles pNjeelos : 

N. U 

.t. assemblea legblaliva provincial do Mi-
... Geraeo decreta : 

Krt. 1.• Fiel\ o pro.sidonto da pro•loclll 
..aa&orisado a des1•oudor a quantia do ~ :000, .• 
MiLt nrba - obras publicas - do orçamento 
lJI&uro, com o ahastooimonto d'agua potavol 
_.~ prralai do Santo Antonio do Cblador. 
JI!IWjlCIJolo do Mar d'Uospanba, comarca do 
-1110 110111 0 • 

.AJ1. li. • llovogio-se as disposições em 
-trarlo. 

Sala das &eOOC$, 6 de Junho do 1888.-
l'elxeira Ouarto.- Nelson. - C3lllçohna. -
'Soares Peixoto.- Auguuo Ces;~r. - A •o li no c.orrea. 

N. ! 5 

A usomblu logillativa provincial de Mi-
AU Geraea decreta : 

Art. uoicc-. Fica elevada ã ca~egoria do 
ylfla, IWlm foro C$pecial, a rreguezia ile NOSNI 
Beuhora da Saudo d.as Agua$ de Caldas, com 
a denominação do vil la do Crudas Novas, 
:Uoexando·so d mesma a freg·oezia de Nossa 
senhora do Carmo do Campestre; revogada. 
a1 cliSJI• liÇOOll om contrario. 

'Sala dns ~ossões, 6 ao Junho do 1888. -
Na varro do M. Sales. - Josioo AJcantara do 
.Anulo. - l'ornrro Machado. - J. Dutra. -
JOII6 lfurtn.- Dr. Silva Fort~ - Padre La-
rayctto de Gudoy. - Bias Portes. - Candido 
do Cerqnel r4. - FranÇA Viauoa.- Aristides 
Jlaia.- S.1l:llhiel do Almnida.- CamtJello. -
F. Sj ,- A. Mana Machado.- .\ntero.- Pa-
dre Josb Theodoro.- Leonel Filho.- Martins 
de Andr.tde.- C. Seua. 

O 8r. Froncleco Braz:-
Pedi a palavra, ~r. presidente, para 
m bmellcr à consideração da casa um 
·projecto, versando sobre a creação de 
duas cadeiras na freguezia de S. Cae-
tano da Vargem Grande. 

E' um a$sumpto que dispensa qual-
quer comment<u io. 

Por s1 só elle se recommenda e im-
põe. 

A medida que propoobo vai prover 
dos recursos da iost.rueção a dons 
bairros nimiamente pop11losos, quo 
distão da sede da Creguezia d c .s o 1 res 
JeS!las. 

Constituem essas cadeiras uma neca..,_ 
rdad" lào urgente e justa que, si para 

a sua creaçào fosse preciso um estipoo-
dio particular, não duvidaria dispensar 
a terça parte ou metade mesmo dos 
meus subsidias com applieação à re· 
apecLiva despeza.. 

O projellto é o segu.inte (lê). 
.São lidos e vão a imprimir os se-

guintes projectos: 
N. 26 

A usomblca legislativa provincial de Ml-
••• Goraes decreta : · 

Art. 1.• P•ca cro.tda oma cadeira do in-
..suucção p..tlmaria do soxo maswlino no In-

,ar ~enominado-Tru da Se.rra-,rreguezla 
de Mllqeus Lenoe, tei'!Do do Pará. 

Art . . t .• Revoga-se u dlsposi~ ao1 
coutnrro. 

Sala d~s sesões, 6 de l poho de 1888.-
t'rAnça Vlauua.-Or. 111. da Rocba.-Per-
roira Alvos.- Jummenha -Dr. Coelho de 
Moura.-Darbosa da Siloa.- Sovulauo d& 

t7 
A assemblea legislatíva provincial de ~ 

11111 Guracs decreta : 
Nr<. unico. Fica tr11nsrerlda a cadei ra 

mixta da pov1.~çio da Saia para o batrro 
du Lag~. ambo• da paro•hia da cidade' do 
Serro, rovag11das as disposiç~ em contrario. 

Sala d:u ~. 6 dn Junho de 1888.-
S. Darr·.so Junillr.-cJaudinor Junior .-J. M 
Drandao. 

N. t8 
A a.ssemblll3 leg:slallva provincial do .lrh-

nas Gora• I docrela : 
Art uoico. Pic~o ereadas doas eaclolras 

do ln·trucçào primaria do sexo muc:ullno 
l dtldu uma no bairro do Sapucahy o ou.1rt. 
no bairro dos Ar.,ujos, ambos no distrlcto de 
S. Caetano da Vargeru Graudn, muulclplo do 
lt.1jubA ; revogadas as diSfiOSiçOos oro con-
trlmo. 

Sala ans se;roos, G do Junho do 1888 -
Francisco Drat Por eira Gomes.-D. R. Violli. 
- Dr. M. tia Rocha. - Ciaudionor Nu no•.-
Augusto Vello •O. - Nelson . 

O 8 r. Flrmlano:-Sr. presi-
deote,yedt ~ palavra para apresentar 
â cou~1deraçao da casa dons projectos, 
autonsaodo uma despllu de 2:000.6000 
com os concertos da matriz da crdade 
de Santa Barbara e outro a de 15:1100,5. 
para a conslrucção de uma cadêa na 
mesma cidade. 

Sr. presidente, diante de uma tão II -
I ustratla assembiea, parece qae eu não 
deveria erguer a m.ioha fraca voz (•r«o 
apoiados), senão Jtara pedir a indul -
goocin o uttonçào tla meus nobres col-
legas. 

Mas, ~im como ua coostrucção de 
um sumptuoso edificio, ao lado do aabio 
archilecto, ó admissivel tambem o traba· 
lbo do modesto operario, eu, prevale-
ceodo-me das poucas l11zes de qne dis-
ponbo (n4> ap?iado~). procurarei cor-
responder ã confiança do eleitorado que 
mandou·me para esta casa. 

Sr. presidente, seja-me permiuid~Ca
z~r algulll3;S ~nsid~raçõu, que posto-
rtormenle JU&tiliearao .o meu procelli. 
meulo, si por ventura eu incorrer em 
alguma Cal.ta contra as disposiçOos do 
rej!imento tnterno desta casa. 

Prqcurei le~ o regimento ; mas, 
veado em prattca,nesta cas~ incoberen· 
cias e cootradicçOtls maniCO$tas em sua 
execqção, eu resolvi Dão mais o ler 
(•'pariu), (IOrque estou CO(\vencitlo de 
que esse .tvro que se cbama - re6i· 
me01o - ê uma letra morta .•• (Apo1a· 
á" e n4o apoiados. Aparlu). 
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O Sr. Barroso Junior: -0 regimento 
e uma sphrnge. (Apo rtes). 

O Sr. Ftrmiano: -0 rcsimcnto ó a 
maioria desta easa. 

Assim, Sr. presidente, eu peco à V. 
& c. que, si por acaso eu cahir em al-
guma falta contra o regimento. me ad-
virta, cruo cu prnmpwwentc rbede-
c:erol. 

Em breves pala v r as vou ru ndamentar 
o meu projecto. 

Ua pouco~ dias, pM~ando prla cidade 
do S'nta Darbara, tlvo ocrnsiiio de ver a 
11ua eadea, edillcio que não merece tal 
oome, porque é um pardieiro. urna casa 
velha, cujas paredes se achàn damnill-
c:adas e onde os inf~lizes presos jaz<lm 
expostos á humidado e ao frio ; <'mfim. 
é orna casa que em minha opinião nflo 
vale 2006000. 

A cidade de :>anta Bart-ara, que f 
berço de cidadão~ impon antrs, que é a 
resldencia de um dos i Ilustres represen-
tantes da nossa provinda na camara 
t empororia, parece que não precisan 
de mco concurso pnra vir aqui men-
digar uma quota para srus ccli tlcios. 

'Entretanto, a ''crdade 6 es1a: a cidade 
do Santa llarbarn não tem cadca, não 
tem igrejas, não tem chafarizes, não 
tem illurniuação publica, não possue, 
emllm, tudo aqulllo que têm outras 
-cidades, quo não lho são superiores. 

O Sr. Orumoud: -Eu voto por esse 
projecto, porPm elle não será realisado ; 
o governo não dá dinheiro. o Sr. r irmiano: -Não ha dous :IODOS 
-que um raio eahio em um:\ das torres 
da matri~ daquelln cidade e o pOI'O, a 
expensas suas, pOde recOLJ~tru•l-a. 

Ha seis mezes cabio outro raio oa 
~utra torro o e:l!a lá esta destruída. 

A razão desde accidente me parece, 
Sr. presidente, que é estar cont•gu:~ a 
matriz á estação teleg.-aphtc:~, de sorte 
que as faiscas electricas despeJadas pelas 
nuvens, antes de chP~arem ao cnllllnt"lor 
da estação telegraphtca, ~o rnrnnunhão 
primeiro aos corucheus tlaqncllas tor-

:res. 
Chegando a esta capital. tive a reli-

cidade de encontrar-me com o chefe das 
estações telegraphicas ua província, o 
Sr. Dr. Mendonça, e Ih-lhe ver o in-
conveniente de estar a da cidade de 
Santa Barbara muito visioha da matriz; 
e elle, com todo o zelo e detllcaçào qug 
c:araeteriSólo a sua pessoa, remediou esse 
mal, mandando remover a estação tele-
grapbica para ponto mais afastado. 

Feitas estas breves considerações, es-
-pero da benignidade e do patriotismo 
iJeeta casa a aceitação do meu pro-
jectó, que assim transitará sem a menor 

cc•ntrariedade, !em a menor opposição. 
(Murto b~m). 

Sf10 !idos e vão a imprimir os sPguin-
tes prOJCClOS: 

N. !O 
A ass~111blcn legltlativa pro,·incí~l de Mi-

n~• Gerars decrota : 
Art. uulro. Fira n rr~strtcuto da pro,·lu-

cla autorlsado n despenllrr tln I"Crbn -obrn' 
publicas-a quaniÍa dn ! :0 106/'1)1) r~ra 11· 
concertos O e u111a IOrre da matrlt da cidad; 
de Sanln Barhan o mais rrparo~ ncca.sa-
rln>; rrvogadns :1~ dispo~1ç•\es ,,, rnutr.,rtn. 

Sala tlns .esso'lrs, 6 de Jnuho de 18•8. -
!'adro Firm•altll.- Ramlro Martins.- lg-
unc,o Murta - t:onrgo t•lmcn~' · - Juru -
uwnha . - Or. (;(lolho do Mou ra . - Fer1·etra 
Alvos.- Orucnon~l. 

N. 30 
A ass~mhl6a l~gislntlva provincial do Mi-

11:\S t:M;lcs dec reta : 
Art. unlco F1ca n presldento da pro,•iu-

ein autori!ado a dC$1lOinlrr da vrrha- obra< 
tlllhlicns-a qnr1111ia •lo IG:UOO,j()t O para A 
coostrurç.io de nu•• rad~., na rl•lado de San-
ta llarh.1ra ; re,·ogadu as dl<po•ÍÇ<ics em cou-
trarlo. 

Saln das Fl'i!<">l'i, 11 th• Junho oi~ 11!88.-
l'ndro Firmi3un. -l1~111iro )l;lrllus. - lg-
113rJr, Murt:a . - Cone:,:-u l'in•eol:J. . - Ju•u-
mruh~ - nr. C<ll"lhtl tlc ~tOUr3 . - f'erre~ra 
A!vei.- Druooond . 

O 8 •·- ftornh ·o ~lo ri ins.-
Pedi a palaua, Sr. vresideoto, para 
~pre:entar um projecto e, cumo ja tive 
a ho01a do dizer, pedi-a ao me~mo 
tempo que o nobre deputado o Sr. Or. 
Frlncisco Sá; mas, a mesa seguio a dou-
trina da sagrnda escrlptura, de que os 
primelrc.s serno os ulttmos e vice,·ersa: 
entretanto, aceitando a explicação que 
V. Ex c. deu-me do não ter ou v ido a 
minha voz, agradeço-lhe o não ter eu 
ficado no esquecimento. (ll a um pa1"1t) 

Ma.s,respondcndoa um aparto !tue ouvi 
da bancada da esquerda, eu dtroi quo 
a minha v:~z r sufficirnt~mcole ,·i-
bra nte par a que seja ou vida por todos 
os 1nrmhros desta assemblea, c cu, ao 
mes111o tempo que o uubro deputado, 
meu rompanhciro do districto, o S1 . 
Francisco Sft, pedia a palavra, tam-
bem a pedi o a minha voz soou ainda 
m;,.is forte que a d"elle; entretanto, 
roi ao nobre deputado que so concedeu 
a palavra em primeiro lugar. 

Sr. presidente, eu não quero obstruir 
o tempo da se.são e, por isso,serei brefe 
na fund amentação do projecto que vou 
ter a bonra do apresentar à conside-
ração desta illustrada assemblea. 

Desde o inicio da minba carreira po-
litica, isto é, na política aotiva, tenbo 
sido . nm propnguador: ~a iostrocção 
publica da nossa proVJncta. 

Sr. presidente, por mais d~sc~volvi~a 
que ~stcja nesla vasta prov10cta a 10-
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slrucção, sempre llea uma ou oulrn po· 
voavão mal servida. 

Assim 6 que tres importantes ci-
dadiiS do meu districto, qtLando outras 
conlão duas o mais cadeiras de inslruc-
ção primaria para cada seio, sO pos-
suem., cada uma d'ellas, uma cadei ra. 
pan. cada sexo. 

Eu appello, Sr. presidente, para os 
deputados, meus companheiros do di~
trioto, quo reprosent~o dignamente o 
partido liberal d'aquella circumscri-
pç;;o. 

Por exemplo. Sr. presidente, a an-
tiga, populosa o logendaria cidade do 
Rao Pardo sô possuo uma cadeira 
de instrucçào primaria para cadn sexo; 
a importante e feritli~siml cida•IO ole 
Santo Antonio de Salinas t:unbem 
só conta uma cadeira do instrucção pri-
maria o, iguahneolo, Sr. presidoolO, a 
impot'lantissima cidade da 8 111 Vista 
está nas mesmas condições, tendo 
uma ctdeira de iostrut.ção 11rimaria 
para cada sexo. 

S.r. presidente, do augmento da po-
pulação nasce a necessadade do aug. 
met.to da instrucçã.o, porquanto, a es-
tatística nos mostra que para cada es-
cola é limitado o numero de 60 alumoos. 

Ora, Sr. pre:;idente, si a população 
escolar de qualquer dossas cidades é 
superior a este numero, e muito supe-
rior, como poderão affirmar os roeu> 
compa obeiros de districto, consegumte-
menle a creaçào destas cadeiras ~ de 
vantagem publíca não coulestada o até 
momentosa. 

Por isso, apresento á consideração da 
casa o seguiule !Jrojecto, que passo a 
ler, e acredito, Sr. pre~idente, quo tran-
sitará som impugn:~ção das nobres ban-
cadas, por ser elle do utilidade publica. 

E' lido e vai a imprimir o seguinte 
projecto : 

N. 31 
• 

A. :assemblea legislativa provincial dA 
Minas Geraes decreta : 

Art. t . • Ficilo creadas as seguintes 
!. •• cad iras de jnstrucçào primaria : 

Uma du i .• grao para o sexo mascu-
lino e outra de igual grao para o sexo 
(eminiDO na cidade de Santo Antonio de 
Salin:u, comarca de Grãu Mogol ; uma 
de t .• ~~·o r ara o sexo masculino .e 
ou~ra de agua grao para o sexo remi-
nino 11a ciilade do R lo Pardo; uma de 
! . • grao para o sexo remioi no na cidade 
da Bo.a Vjsta, c.omarca do Rio Pardo. 

.Arl. t. • 1\j!vogio-se as disposições 
em contrario. 

Sa.Ja.da,s sessões, 6 de Juoho de !888. 
- 'Bamiro M;a.r.J.ins.-J. C. M. !tlurla.-

Conogo Pimenta.-Padro Firmiano.-
Augusto Volloso.-F. Sà.-Liodolpb.o 
Caetano.- Nelsoo. 

I ncliC4ç40 

O Sr. Colllillo P•-aleta:-
Sr. presidente, veobo submeller á con-
sideração da assemblea uma indicação, 
que. pelos ractos polí ticos que se teem 
dado no paiz. parece-me. nào so!Treri 
impugnação, quor da bancada liberal, 
quer da bancada con:.enadora e, muil3 
menos, da bancada republicana. 

EIIectivaanente, Sr. presidente, os o~ 
bros deputados ostarilo lembrados de 
que, quando o íllustro estadista, o Sr. 
Ferreira Vianna. assis tin•lo a tlm ban-
quete que lbo roi O!Tdrllchlo na cOrte. 
na qualidade de presidente do Club 
Ueothowen. encarou a solução da ques--
liio do ulemcolo •ervil , quo ora impollta. 
ao partido conservador pala vontade 
popular, disso S. Exc. que, depois de 
resolvido esse prolllema. era natural 
esporar-se um3 roorganisação geral dos 
partidos. 

Sr. presidente, co n a intuição clara 
que tem o Sr. Fer ·eira Vianna du 
cousas publicas desta terra, com a. 
noção lucida que tem da política, S. Er.. 
proplletisou uma epoca oao remota. 

E effecli vamente, 0!1 ractos denuncia-
dos por esse illustre estadista se e3là3 
realisantlo á nossa \'ista. 

Posteriormente, Sr. presidente, outro 
01>tadista não monos autorisado, o Sr. 
Uarão do Cotegipe, disso no st~oado que 
ora oecossario qud o partido consern-
dor se reorgani~. porque o minis-
terio presidido pelo Sr. conselheiro João 
Alrredo era laboral, poís eminentemente 
liberal era a rnforma fei ta por S. Exc.. 

Um Sr. deputado : - 1\adical. 
O Sr. Camillo Prat~ : - E' certo qllfl 

S. Exc. tirou da bandeira do partido ll-
beral nma de suas mais brilhantes ideas 
e a fe2. lei . 

Sr. presidente, ao contrario dos qua 
, ' o!lnràn o Sr. conselheiro João Al-
rredo, por ter feito uma reforma liberal. 
ou felicito à S. Etc. e dou parabe~Js aiJ 
paiz por ter encontrado um b'lmem, 
seja desta ou daquelle partidom11ito em-
bora, c.1paz de realisar uma reforma 
que. posto fosse exigida por toda a pa-
tria bra~ileira, lava, entretanto, cop&t~ 
si os qu.e, a cavalleiro d.a patria, Lin~IJ 
a coragem de antepor-lhe o iotar81&et 
do dinheiro. 

Um Sr. deputado : - Gra.ode c:o..-
ragem ! 

O Sr. C~millo Prates : -Sr. PrW-
deote, si do programma do partido libe-
ral o Sr. cooselbeiro João A.Uredo al(e 
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batou essa reforma quo rez ; si o Sr. 
Ferreira Vianna prophotisou uma roor-
ganisaç.1o dos partidos; si o Sr. Barão 
de Cotegipo declarou que o partido CtJn-
servudor tinha nJlCO:!Sidado doso roorgn-
nisar ; ti evidente quo não hn nenhum 
partido mais em nosso pai1. quo possa 
deixar de submeller-so ao impcrio das 
ideas. cuja .ealisação proponho nn in-
dicação quo venho apresentar :i tlollbe-
tação da nssemblea. 

E, apresentando essa indicação, Sr. 
presidento,sinto pressa e desvanecimento 
em declarar que sou commi~sionado 
por toda a bancada lihcral. (.4pn1'/e.f). 

O Sr. Aristide.• Mala : - O partido 
conservador está habituado a vh·cr tias 
!l!eas dos outros. (Ap tl'les). 

O Sr. C'mpello : - Os ::irs. ,·, quu en 
não sei o que s-ão. 

O Sr. Soares Poi:~:oto : - l!onsorm-
dores. 

O Sr. Aristides Maia : - Conserva-
dores da anarcbia o da desordem. (.V tio 
opoiaáos da miuol'l•• ). 

O Sr. Camillo !'ratos : -Sr. presi-
dente, as modidas quo eu peço na indi-
cação que vou ter a hnnra de apresen-
tar são consequen~ia tosica da medida 
decretada pelo ministorto do Sr. Juão 
AHredo. 

03 unico~ que defendião a aclual 
ordem do causas. o que a dcfendião in-
transi~ontoment~~. erão aquelles que ti-
obão Interesse na conservação do O$-
cravo, porque ora es ta a unica insti-
tuição quo prendia e arraigava entre 
nós o governo tal qual nüs o temos. 

Mas, desde que de.sapparecau a escra-
vidão d'eotre nós, desde que fot decre-
tada, em boa hora. a abolição do ele-
mento servil. não ha mais rnr.io de ser 
para :1.!! actuaes instituições. 

Vozes:-Venha a republica. 
O Sr. C. Prates: - Perdão; não sou 

re~ublicaoo; sou rraocameoto mooar-
cbtsta, sou mooarchista convencido; e, 
si ror necessario que um dia cu mo 
allie ao partido republic:~.oo neste paiz, 
em que a mooarcbia não o oem compre-
bendida, não lho recusarei meos rra-
qutssimos serviços pelo bem dn patrfa; 
mas, republicano de princípios, não o 
soa. 

O Sr. A. de Mattos:- Eu sou mooar-
cbista radical; aceitarei e hei do respei-
tara republicacomo facto consummndo. 
(Outros apartes). 

O ~r. ~~)lo: -Si as reformas li-WrMt forem i.qcompaliveis com a mo-
~r~llía1 1'1~ rllfP :và abaix.o. 
0~. 1 . t(a~-Toda reforma deve ser l~t.. pelo ~rlido que a propaga. 

(Q1ttro$ oJijl,·tu). 

O Sr. C. l'rates:-03 nobres deputa-
dos não devem se ufanar muito por ter 
s1d0 a abolição feita pelo partido con-
servador.( I J)adc.s). 

Sr. presidonte. ou não estou fllzondo 
um discursodcpolitica collloaeutontlem 
os nobre5 deputados. (A p ,,·tes). 

Srs., do1xemos a quBstào da e<~Gr~ vi
dão. porque ó nma ttnestfio vencida 
no ·to 11:111.; n'lo u prcci:w os nobres d~ 
putados fazerem tanta celeuma p:1ra rei-
vimlicarem para o partido cons••rv:\liOr 
a gloria do ter efTectuado a abolição do 
elemento survil; roi o partido coosorva-
tlor tJnem a ro1., concedo, mns perg•1nto: 
roi sü o partido cousurvador quem rc:r. 
essa rcronna l 

Ellc a Co~ria, si clla não fosse impDsla 
pela opimão publica, si nàll CossB uma 
ospocio do plebiscito, si o povo não a 
h ou v esse vo tado 1 

Sr. presideote,o Jl:trlido couservooor, 
na discussão do pr1•jecto do elemento 
servil , cst;~ v:~ gouuinamonte ropru~n
tatlo t>clo Sr. couselheiro raulino de 
Sousa; foi S. Exc. quem rc1. o Jis~ufl!() 
d:L escola couscrvad<Jra. (:tpoi<lúos ela 
••talo.·ia). 

Foi S. E\c. ttuem sal vou a honra e a 
bau•leiriL do partiuO o;On'lervr~dor 
uattuot la d bcussào: e tauto t(ll o o Sr. Uartio 
tlc Cotcgipe d:sse CJ UU o senador Jo'\o 
Alfredo coustitu1a nm ministerio liberal 
(11pa•·te1), som cout(!.:ltaç:io tio chefe do 
gabioetc. 

Não estou sonào ropotiullo a opiniii.o 
elo 11m estadista eminente do partido 
cousenoulor. 

O Sr. S. do Reseudc:-~o partido li-
beral r.arnbom houve grande dtvorgon-
• CHI. 
O Sr. Sinimbú acompanhou o Sr. P. 

de Sousa. 
O Sr. C. Prates:-:Uas, isto de doere-

lar um partido rerorma.s inici;.das por 
ouLro partido nfto o racto novo. 

Vamos suppor qne fn'iso só o partido 
r.ons~n·atlor CJuem rtt a reforma: o~ OO· 
bres depu lado~ s.1bom quo ó da tndoole 
fio nosso systoma polilico que o p:\t-
tirlo que r:\7. a propagand:L de um:~ ldoa 
qualquer não 6 ordinariamente o qoo a 
realisa, o que a traduz em lei; i~ 6 da 
índole das monarchia~ coostit11cionaes. 

O Sr. A. ~bia: - E' da monarcbia 
brasileira. 

O Sr. C. Prates:- Não é somoot.e d& 
monarcbia bra5ileira. 

O Sr. C'l mpolto: - Contra isso pro-
tosta a monarchia iogleza. 

O Sr. C. Prates:-E' justament.e oa 
mooarcbia iosleza que vou buscar WJJ. 
eumplo. 
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Sr. prel'idente, Sponccr, aMiys:10do o 
J(OTemo inglez, provou que as reformas 
liberoes tõm sido feitas pelos conser-
ndores e as reformas conservadoras 
pelos li beraes. 

E explicou este facto pela necessidade 
da conservação da monarchia; esl.à no 
intere~~e da conservação da monarchia ... 

O Sr. A. Maia:-V. Ex. está fazendo 
propaganda republicana. à qual eu 
adbiro. 

O Sr. C. Prat~s:-E' muito na tu rol 
que o partido quo faz propaganda do 
uma idea a realise muito mais radical-
mente do qno o adversario della . 

E' fundando-se nesse princ1pio que a 
mooarchia nunca consente quo o prnpa-
gandiRta de uma idea a realise. 

Portanto, s1 foi um mioisterio do 
partido conservador quo fez a reforma, 
elle obedeceo ~. lei imposta pela mo-
oarcbia a si mesma no interesse da sua 
propria conservação. 

Não ba.portaoto,nisso gloria nenhuma 
paro qualquer dos partidos (apoiados e 
fi40 apoiados). 

Eu pergunto aos nobr~s deputados 
·qual é o conservador: o Sr. Cotegipll,qoe 
disse que na questão do elemento senil 
não avançaria um passo, on o Sr. João 
1-lfredo, que fez a reforma redical? 
(.Af>IJt'iu). 

O Sr. Presidente : - Observo ao 
nobre deputado que tem a penas alguns 
minutos para concluir suas observações; 
a hora eslá a findar. 

O Sr.C.Prates: - Sr. presidonte,a indi-
cação quo vou submellcr á considera-
çlo da casa terã com certeza de ser 
enviada a uma commissão. na forma do 
regimenlo, e depois ha do ser discutida 
por esta assemblea; as desaliohavadas e 
despreteociosas observações que acabo 
de otpender (nao ap'Jiados get·oes) 
foram simplesmente um fundamento 
para apresentai-a, mas não é a sua dis-
cussão; e si, por ventura, o que não es-
pero, por <IUalqoer depu tado fór im-
pugnada a indicação, eu mo compro-
metto a vir sustentai-a do melhor modo 
quo d er (lé). 

(M uito bem ; muito bem). 
O Sr. Jurumenba ; - A sna indica-

ção tem moita coisa aproveitavol, prin-
cipalmente na ultima parto. 

O Sr. Camillo Prole~ : - Eu espero 
o apoio do nobre deputado. 

E' lida e vae á commissão de poderes 
a seguinte 

I ntlicaçtto n. 1 
tndicamos que a assemblea provin-

cial represente á camara dos deputados, 
ao senado e ao governo sobre a necessi-

dado urgente qoe sente todo o brasi-
leiro da adopção, quanto antes, das se-
guintes medidas : 

f.• Federação das províncias com to-
rias as ~uas conseqoencias" naturaes ; 

V Elegibilidade dos presidentes de 
província ; 

3. • Completa emancipação adminis-
trotiva rlo município ; 

4. • Revisão da constituição politica 
do lmperio em todos os artigos iocon-
eiliaveis com os princípios liberaes e 
democroticos ; 

li . • Orgaoisação da pa1. entre todus os 
paizes das ,\meric:\s do Norte, Central e 
do Sul, do modo que as questoes inter-
naciooaes sejão resolvidas por meio do 
arbitramento. 

S. R. 
Sala das sessOes, 6 do Junho de 1888. 

- Camilln Pratos. - J. Dutra. - Dr. 
Alvaro ~tachado. - Porlirio ~tachado. 
- Salathiel de Almeida - Aristides 
Maia.- F. Sà. - Var. do Lima. -
Lindulpho. - Dr. Silva Fortes. -
Chrispim Jacques Bias Fortes. - Josioo 
AICllnlara do Araujo. - Canrlido Cor-
queira. - França Vianna.- José Tlleo-
doro. - Navarro Sales. - Antero 
Florcnclo. -Antonio MartiiUl Ferreiro 
da Silva. -José Aor ta. - Cbassim 
Drnmond. -Padre Lafayette de Godoy. 
- Joaquim Antonio de Sonsa Rabello. 
- Francisco Xavier Rodrigues Cam-
pello. - José Antonio da Silveira Dru-
mond.- Ar•touio Joaquim Barbosa da 
Silva. - José Pedro Americo do :\f:lt-
tos. 

ORDEll DO DIA 

VEOII'ICAÇÃO DE POnERB:l 

Continua a discussão sobro o parecer 
relativo à eleição do 2.• jistricto. 

O Sr. PrAsldente : - Continua com 
a palavra o Sr. Candido Corquoi ra. 

O Sr. Barroso Jaoior : -Peço a pa-
lavra pela ordem. 

O Sr. Presidente : - Tom a palavra 
o nobre depatado. 

O 8r. Darroao ..Junior (oão 
temos o seu discurso). 

O 8r. Preeldent.e (não temos 
as suas observações). 

O 8r. Campello {oiio temos o 
seu discurso). . 

O 8r. Mart.lnt1 de A.ndrade 
{ptla ordem):- Sr. presidente, estando 
o debate profundamente elucidado e 
tendo •indo ~ meo espírito a intima 
con•icção de que o deputado. legitima-
mente eleito pelo 2.• districto, ê o Sr. 
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major Anlooioo Genlll r.omes Candido· . ' peço a V. E:tc. se digoe consultar â 
casa si concede o eocerramrnto da dis-
cussão; por isso quo não convem, em 
t~o doloroso .transe, angmrnlar a ar-
DICÇão no affi1c1o. (Mwto lieur d11 mi -
.aoria). 

O 8r. D r unaond ~Jc/tt o>·tltm): 
- Sr.:>resideute.a respt·ltudo mntrna de 
n ri!lcaç;io de poilfres, eutt•ntlo eu o . ' parare 11110 co.mm1gn meus colloga~ de 
bancada (~porados da ~~ni(Jt iu), que 
toda a latllude para n t11scu~~àu de\'e 
ser permitthla. ( Jlpoiudo~). 

Não sei si h a viiio untro~ ~~radores 
inse~ipt.os_; mas declaro 1111 0, scudu este 
o prmcl(liO qne adopta•nos a respei to 
do assumpto Lào seno. não posso votar 
pelo requerimento do nobro deputado 
republicano para quo seJa encerrada 
a discussão do parecer. 

Dei á casa o moli\'o) pnr•1ue não 
P'>sso votar pelo rerJuerimcoto de en-
cerramento. 

E' approvado o rCIJUCriruonto de en-
cerramento. 

Proccdt'IHio-so ;, \'OI~ç;,o d., parecer.ú 
eslo ll(l(>r~vado o reconhecido . dopulatlo 
pelo 2, • d1strrcto u Sr. Anton1oo Geottl 
Gomes CandiJo, o qual. achamlo-se oa 
ante-~al~. é recebido no l'aliut com as 
formalidades do reg11ncnto. presla ju-
ramento o tuma assento. 

Sendo dada a bora, o Sr. Prcsidenln 
designa para ordem rtr1 dia seguinte: 
. ~.\pedtco lo ,apre.scn ta~:·,o tlc projectos. 
1 ndtca('C)es e rcq ucrimon ltl~ 

. Apr~sen tação de parcrc rc.~ de com-
rDISSõfs. 

~.·. lcilurn dos projct't"' tine estive-
rem 1m preSSO$. 
Levanta-~e a sessão - _,._ --

IJ•. SESS.\0 ORO! NA RI.\ , 1::.\1 i ll l~ 
JUNIIO DE 18!1/i 

Pni!SIIJENCI.I no Sn. F~:nn 1 z 

~U MMMHO:-EnHotr.~, 1. - tii•Jir• .. u i~···,.• 
Çb,~rl'ações dos Srs. l:.Scun. \'>t <I·· I.Íuoa: 
C. Centueira, ltor:~e. :O:ah·~ c ltll'llmruh:~. 
- Aprt.'SenL1ção de lln•)f~ICh. Oh·< r-~('" ... 
dos Sn~.P. llarhado.A. llarlln•.ni"·"r•n dn 
Sr. Jurumenha. Observa(õrs do< :.n. T tia 
Mona c Avelino Corrt•a.-Comlllt»;iu r>-
Jll!clal. Ulscurso do Sr. U. llrllmon•I. -
Oblervaçfo~3 e pr<jec to dn Sr. 11 . )fartin>. 
-Rednrçao do pesson 1lvr11 ~ r1rrn1'ftlno. 
Dl sc un~o o requerimento ~o Sr. c. Senn 
-Arrecndn~ão rlc r~n das. lllst:nr~o o ra-: 
qucri!IICO IO ~o Sr. n tb Siii·A.-Xrsocios 

de Dtamanttna. O~scn·nçllcs c r~qnPri
mento do Sr. A. Machado. 
A's ti horas 9 meia da manhã, reita 

a chamada, acbão-se presentes os Srs : 
.S. Ferraz, Porfirio Machado, Lindolpho 

Cal'lnno, Campello, Ynz de Lima, Mo-
ra{·~ Sa~Ps, ~o.ino. de Araujo. Aristides 
M11 tn, FranciSCO Sá, lJrumontJ, Camillo 
Pratcs, Salalhicl, Caodido Ccrqucira 
Antonio Martins, Bias Fortc5, Amerlc~ 
do Mnllos, Si I va fnrtc~. Sousa llabello, 
L;t raycuc. Alvnro ~!achado, Josll Thro-
doro, llotlrigurs llorla, Chnssim Dru-
mond, Dutra, Barbos;• dn Silva, França 
Vianna, ,\ ntcro, C(ISta Scoa. ~lartins 
tio A oclradc. Leonel de ne.s~nllc, So~IJtuu 
Barroso, Claudionor Nnne.~. llamtru 
M:trtin•, Yirt lli, Francí~cu Uraz. A 18-
linn Cnrrra, Se,·erinno de Re.sendr, Fir-
minnn Costn, Nr l~on , ll{nacio \lnrln. 
Pimontn, Anton10 TQi~eirn, Cnm(JOli lt.l , 
Jluumrnha, Teixeira Du:~ rto, Luiz 
\'l('ir\1, Augusto Cesar,Coolhodo Moura. 
Murt•ir:t rla 1\orha, TeixPtra da Moua. 
Tolcndnl, Ferreita Alves. Soares l'~1xoto, 
Carlo~ Xogucira e Gomes Candido, fai-
Lando com cau~a participada os Srs. 
Josó 11randào e .\ugusto VelloS<•. 

A hrc-so a seSS<io. 
r.· liola o appro1•ada a aeta da ante-

CI•f l r nt~. 
Cl Sr. I. • S~rretariO dfl cout:l fltl >il· co i te 

Jo:xrEDIENT& 
0//icios: 
lJm cln ~rrrl'tario rio g01·erM. remet-

tcnrtu o requeriment•l em que o pro-
rc:<~or tln Cnngonhal, Tristào F'r:tnco du 
G ldny Leitfl, pede uo a uno de licença 
com ordenado. 

A. Q . • - l ' d • . r.omm1s~an c e oazon a. 
Ontrn do mesmo.rcmcllondo n req ue-

rimenlo rm que o professor rlo Cocho 
d'Agua. Paulo Guilherme Gomes rla 
Crtll:, pedo se lhe mande roular para 
a ~ua apo~t'nladoria o tempo de magis-
terio particular . 

. \ ·~ c!'mmi!'Hie~ de podl'rl's o 2. • dl' 
fazenda ; 

llntrn dn me~ mo. rPmellondn o rrqne-
rimrnltt em qun o profPsor rio Snnt',\nna 
do ll lo-arimn, Jufto Guilhcnnn Gome~ 
dn C:ru7.,(ll'dc igual favor. 
A·~ mP"mas commis~Oes. 
llutrodomesmo.rPmeuendo por o:opta 

o acto pelo qual se manllou adoptar 
pronsoriamcnte no município da capi-
tal um add1tamento ás postura~ da ca-
mnr~ . 

\ • ' 1 • • - d I , - · ~omm1S$aO e propns a~. 
llntro tfn mesmo, remellcndo pro-

postn rlo um noyo co1ligo do (>Osturas 
da camara municipal de S. João Nepo-
muceoo. 

A· i . • commi~ào de propostas. 
Outro do mesmo,remellendo o reque-

rimento em que o arcltilecto João 
Bapt isl~ Pnnsioi pede o pagamento de 
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2:o,sooo pelos serviços que prestou na 
demarcação de terrenos nos poços de 
Caldas. 

1-: 2.• commissão do raxooda. 
Outro do mcsmo,remeuendo o reqne· 

rimento em quo o eidauão Olympio Ro-
drigues do Araujo pede privilegio para 
estabelecer illuminaçào a gaz na ci-
dade do Rio Novo. 

A' Ct'mmissão de poJores. 
Outro do mesmo.remelleMdo o requP.-

rimeoto em que o oficial-maior da se-
cretaria do governo, Pedro Quciroga 
Martins Pereira, pede se lho leve em 
conta pa1·a aposentadoria o tempo em 
quo prestou serviços de guarda u:.clonal 
aquartelado. 

A's commissões de poderes e ':!. • Je 
fazenda. 

Rcpl'fScntaçào 

O 8r. Co8ta 8 e nu:-Sr. pre-
sidente. a camara municipal da minha 
parocbia manda-me o ~eguioto oiTicio,a 
que eu peco a V. E:tc. dll o couve-
nioote destino, enviando-o;, comtuissão 
competente (lê). 

A.' t. • com missão de razeoda . 
O 8r. C ondido Cea·quc h ·u : 
-Sr. presidente, passo ás IU3os oltl V. 
Exc. a seguinte representação tia t:a-
mara muuicipal da cidade do J>omba. 

E' uma mediJa jus!a, pois quo es ta 
cidade precisa <luant(l antes livrar-se de 
um esbultto que sofTrcu. 

Sobre a co o venieuda do semelhante 
medida. compromello-me a add uzir 
algumas considerações cru tempo op-
portuno. si Deus ruo dor vula o saude 
alé lá. 

A representação acha-se concebida nos 
seguintes termos (lé). 

O 8r. Voz d e Llnao:-Sr. 
presidente, pedi a palavra pa~a mandar 
á mesa e V. Exc. enviar ao destino 
competente uma petição do Sr. Luiz 
Antonio dos Santos, residente na fre-
guozia do Morro Vermell· ~. m11nicipio de 
Caelé, em que pede a lraosreruncia do 
:~na fazenda para o município do Sabarit. 

As razOes allegadas pelo pelicionario 
:lào legitimas, merecem aaueoção da casa, 
porque, entre outrds, exoõe alio que 
a sua fazenda acha-se si túada do modo 
que i" mor parto de suas torras de cria-
Qflo pertence ao município do Sabará. 

Acho, Sr. presidente, qun ó este um 
pedido muito josto, mesmo porque as 
relaç.ões commerciaes do peticionario 
são tO<ias com o município do Sabará, 
pelas vantJgeos quo ofTerece essa 
cidade e melhores condições d.as 

estradas quo de sua fazenda para alli se 
dingem. 

Nessas circumstancias,etJvio á V. Exc. 
a potiGào para que seja·lbo J.adl' o 
conveuionto destino. 

O Sr. Moraes Sales manda á mo!'a. 
nutra roprnsontação do cidadão M.1noet 
Vicente da l~or1seca, pedindo lrausf&-
reucia de sua fazenda denominada 
A 1·êas do districlo de S. Pedro da 
União, municipio de Jacuhy, para o de 
Dores de Guaxnt~u. termo de ~lusam
binbo. 

A· W'llmissão de estatística. 
O Sr. Jururnanha ouvia à mesa duas, 

urua dos habitantus da rregllozia de 
Santa lllta de Cassia e outra dos de 
Dores do Atlerraio, pedindo creação 
de villa. 

A· mesma com missão. 
Ap1'6SCII{{Jçllo âa p,.()jectos 

() S r·. PorRr·io~locho<IO : 
-Pildi a (lllavra. Sr. pre; i.Ianto, plra 
aprosonL'U' á considarnçào lla casa dons 
projectos, cuja justificação ou raro i em 
tempo opportuno, si por ventura forem 
impugnados (lé). 

O !ilt·. Aut-ouio "loa·t.in";-
Sr. presidente. u meu fim il apresentar 
á cnnsiJeração d:1 casa o seguinte pro-
jecto, tiUB, espero, J;Crá aduptado, por 
qu:1nt.> nello cog1ta-se do maioria 
ulíl e rnzoavel. 

O projccto ach<~ -se retl igido do se-
guinte modo (lê). 

São lidos e vão a imprimir os se-
guintes projectos. 

~.32 

A assombloa legislativa provincial de 
~li nas Coraes decreta: 

Art. unico. Fica transrerida da paro-
cbta do S. Margarida. do município do 
Manhuassú, para a do S. Joãr dA ~fa.
lipoó, do mnnicipio da Ponte Nova, a 
razenda o.la Soledade, pertencente a Eze-
quiel 1\iboiro da Costa; revo&adas as 
disposições em contrario. 

Sala das sessões. 7 de Junho de 1888-
- A. ~l :lrlins.-C. Cerqueira.-Aristi-
dos Maia -Dr. Silva Forles.-Bias 
~'orles.-Jurume&ba.- ~'. Sá.-Vaz de 
l,ima.-0. 1\ Viotti.-Nogooira.-Se-
verianode 1\esende.- Oramond.-J. Dn-
tra.-Chasdim Orumond.-C. Pr·atos. -
Campallo. 

N. 33 

A assemblea legislativa proYincial da 
Minas Geraes decreta: 

A.t. unico. Fica o governo da pro-
• 
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viocia antorisado a despender a quantia 
de. U :0006000 pela verba-obras pu-
blicas-~ra coostrucçào de uma ponte 
sobre o no Novo. oo lugar lleoominado 
Heor.iquos, rregoezia da Piodado da Leo-
pold ma.; re1•ogadns as d isposiçOes em 
contrario. 

Sala das sessões, 7 de Junho dtl'1888. 
- J. Dutra.-Coelho do ~loura .-J>adre 
Firmiaoo. - Soares Peixoto. -Por!irio 
Machallo. 

N. 3-i 

,A asscmblea legislativa pro1·incial de 
Mmas Geraes decreta: 

• Al,'l. unic~. Fica o governo da pro-
vmcm autorlsado a dospou•ler a c1uantia 
de 2:!1008. pela verba-obras publi-
cas-para a construcçào do uma po,lte 
sobre o ribeirão Santa Gcrtrudes oa 
estrada que da cidadodo Uberaba ,·~i ter 
a Dores do Cam(Jo Formoso, município 
de Uberaba. em dirccção ã Santa Anua 
do Parauah.1·ba, província 1le M.tllO 
Grosso:. revogadas as disposiç•les em 
contra no. 

Sala das sessões. 7 de Junho do 1888. 
-Porfirio Machado.-,\ ugusto Ce~ar.
Jurum~nha.- Soares.-l•eixoto.-Joa-
quim Outra. 

o 8 a· . • Jurum e o h n :-\'ou or-
rcrecer á consilleraçào de V. Ex c. e da 
t:asa algu n~ projectos e representações 
sobro o mco districto. 

Antes disso, não pos~o deixar de com 
a maior cordialidade, rcllcitar a ill'ustre 
maioria (JCio modo distincto c l1ouroso 
como hontem procedeo na ultima ' 'llt.,-
çào. 

O Sr. A. Maia:-.\ maiona foi sem-
pre justiceira. 

O Sr. ~urumenha : - Estou disposto, 
Sr. presidente, a fazer uma alliauça 
oiTt'nSII'a o derensiva com a íllustro 
maioria. (Risadas). 

Oas duas reprosentaçõcs, umn ó dos 
habitantes de Slnla llltta de Cassia e ou. 
Ira de Dores do Attcrrado. 

Os respectivos signatarios pedem que 
estas du:.s rrt'guezias scjão clc"adns ~ 
vi lia. 

Tenho observado, Sr. prcstdcnto, que 
ha uma teodencia de uma e outra bau-
t:td!l a se opporem ;\s medidas de eota-
IISllca. 

Penso de modo contrario. 
. O Sr. Drurnood:- V. Exc. es tà ante-

Cipando juízo: oinguem ainda se mani-
festou. 
. O Sr. Jurumenba: - Tenho ou,•ido 

d1versos.collegas, e mesmo V. Exc., se 
proouoc1arem em apartes. 

V. Exc. não poderã negar. 

O Sr. D1rrosoJuoior:- Eu sou iofdnso 
a todas ellas. 

O Sr Jurumenha:-l:iso é mo lo de 
falar. (Risadas). 

Eu acre!l ito que V. ~~~c., ju~tn c il-
llt;;trn!lo corno ~· principalmcnto pcr-
tc_n ce n~lo a .Psta lll ,tslrB phalan::n (riso), 
nao de1 ~ ~ ra do atten•ler á~ jlhta,; ol~pi
raçOes do• signatarios de t:- c~ prcteu-
ÇÍIC." dllsde que clla scjlo ju ~t~s. 

O quo cu esr1cro é t (U O a hulha uão 
parta deste Indo. ( l?is<~:la~). 

Sr. presidente, ~u penso do modo 
contrario. 

Entrnrlo flUO, desde quo a localidade 
pnr seu rlc•cn V<1h·irnooto m1tol'ird o mO: 
ra l, por sua prosperidallc. JlOI' sco aug-
rncnto rio população, tr.m ch~ado á al-
tura de l'odcr sustcnt;~ r 11111 ft\r,, o ao 
mesmo tempo m~otcr-~c ~·• n a •lwfida 
i~dcpcndcncid, dCI'C ter a ~:a t1·g· 1ria de 
'1' 111 3. 

Tenho ou villo diz~r, da parto llriucl-
p~lment~ da nobre bancatla lihcr:tl, quB 
nao cs t:to tllspostos :t trnn~i~:ir neste 
p?nto, (lOr')uo t' •lar OllJll l'tuuHI;ulo ao 
K•IVCrno t:on-;urvatlor p~m ~ui locar seos 
lllhot~s 11o1S OIDpt'OJ::ós lllllllfcos das uo-
\':IS 1'1ll.1s . 
. O Sr. l)ruml"nd : - ~~n~; n om disse 
ISSU . 
. O Sr. Jurum,.uha: - En não jlOsso 

c1tar nome$; mas V. E~c. mesmo me 
tem dito alguma cousa nesse scutido. 
( Risartns). 

O que cntendnti nue nào da,·omos sa-
crifir.ar a~ JUStas asp'iraçõo.~ dn>sas loca-
lid nd~~ a o~ tc~ sentimentos pnrti tlarios 
de momento. 
E~tou lliiposto :.. contribuir com o 

meo I'Oto e atli a pedtr a mcos ami~s 
para 0)0\'3r·SC a <:alegoria do Vllla 
~ual•tn cr ponto onde domine o vartido 
hbCr:ll, hOje OU ')Dando ror governo 
comtanto I'JIIO esteja oas condir,"es· ' 
. O Sr. -.:. Cerqucí ra: - ::l. H lua de Cas-

sla. 
O Sr. Ju rumuulm:-Ja tluas 0 11 Ires 

vezes quo V. E1c. wla em S Hilla de 
Cas~ia ; mas eu tenho urna ropresonta-
çào do~ habitantes daquella localidade 
at(ni em mãos e que ' 'ai sor oiTcrccida a 
al1reriação da assembll}a. 

O Sr. Candido CenJuCira:-Estou sa-
tisroi to. 

O Sr. Jurumcoba: -S. Rllla do Cas-

1 

s~a, l'lsta a insistencia llc V. li:x :., as-
Sim como Dores do Allcrrado, oslao oas 
condíçOes de ser villa.s. 

O Sr. C. Nogtteira:- Quaolo ao Alter-
ratlo, concordo; quanto á S. Ritta, não. 

O Sr. Jurumenha.:-Eu concordo com 
o nobro deputado em par te e em parte. 
não o me ox pl icarei. 
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Si o A !torrado, por um lado, estâ em 

1:Qodições mais desravoravcis do que 8. 
Rilta, não só quanto á popúlação, 
quanto aos elementos de riqueZl e pros--
peridade, está muito disl;ante, tanto do 
município a que pertence hoje, S. Seb~s· 
tião do Paraíso, como de outro ponto 
()ode possa faci lmente chrgar a acçào 
da ju~tiça. 

Nessas condições, eu entendo QUI! 
tanto S. Ri lia, em condições . supe-
.riores de riqueza e prOS!'Jeridade, como 
o A !terra do, por esta circnrm,tancia ja 
manifestada, estão nas condições de 
.ser ele\•adaf' a villas. 

O Sr. c. Nogueira:-Não apoiado;não 
lia paridadu alguma quant.o á d i ~tancia . 

O Sr. Jurumonha:-Quanto> á distan-
áa,S. Rilla dista 6 leguas da cidade de 
Passos e o Atterrado 12. 

Entretanto, militào a fa\'Or de S. Rilla 
as condiçõe~ de prosperidade e riqueza, 
de desenvolvimento moral e material. 

Portanto, para sermos coherontes, 
estando essas duas fr aguezias nas con-
dições, eoteuo1o que devem ser elevadas 
a villa~. porque ha elementos para 
ambas. 

Não sirva de argumento Acbiles o 
que hootem apresentou o meu distincto 
collega de d.istricto residente em Mu-
sambinho, qua udo di !>Se que, h a vendo 
tres termos em Caldas, a~sim como em 
Passos outros tantos, era impossh·el 
erear um outro município. 

Si é impossível uru juiz de direito 
satisfazer o~ ~eus deveres dando se ssõcs 
ordinarias nos diversos termos, esta 
assemblea, attendent.lo a justiça da 
creaçào do novos termos, que faça crear 
novas comarcas. 

O Sr. Navarro:- Não se inslalliio. 
O Sr. Jurnmeohu:-Si não se teem 

instalrado, é um arbiLrio do poder su-
perior. 

Eu entendo que o senado, por este 
pyrrhonismo qne tem até bojo exercido, 
não pode conlínuar a proceder do mesmo 
modo; mais hoje ou mais ~ •:Janhã, elle 
ha de abrir mão Jesse py1-rh~nismo 
e conceder verbas para as ~omarcas 
creadas. 

Dos dons projectoi a que allndi, 
nm ê relativo a uma medida de esta-
tistica e se refere à elevação da fre-
guezia de S. Sebastião do Jaguary á 
categoria de villa, desmembrada da 
de Caldas, porem sem fOro. 

O outro projecto que vou oiTerecer é 
dos mais importantes que se podem 
apresentar nesta casa. 

Refere-se á taxa lançada sobre o 
gado. 

Todos sabem· que o oeste e grande 

parte do sul de Minas lêm sua prin-
cipal riqueza, seu norecimento, basea-
dos na cria.ção, exportação, invernagem-
e engorda do gado. 

De certo tempo a esta parte, de ~ 
para r, annos, tenbo observado que nesta 
casa ha uma tendeocia vertiginosa para 
sobrecarregar os babitanres d'aquella 
região com oou.s e tributos exlraordi-
narios ! 

Parece que de toda a província d~t 
Minas são aqnelles os pontos sobre que-
principalmeme devem recabir os im-
postos. segundo so pode deprebender 
das considerações que tenho de razer . 

O Sr. Ort!mond:-Esta apreciação é 
injusta. 

O Sr. Jnrumenha: - Não é, como vou 
demonstrar a V. Exc., que espero 1erà 
um dos primeiros a concordar com g<'. 

O Sr. Barbosa da Silva: - Isto é edi-
flc:m:e Ja parte de nm amigo do go-
verno. 

O Sr. Jnrumenha: -Eu não trato 
presentemente de amigos on inimigos 
do governo; eu sou amigo do governo, 
mas amigo livre. 

Entendo. Sr. presidente, que se de· 
vem estab~lecer ns irnpostos; porem, 
com a devida ignahlade. de modo que 
estes não recalàn mais injustamente 
sobre uma certa classe. 

O Sr. Soares Peixoto:-E' amigo do 
governo, mas I! representante do povo. 

O Sr. Drumond dá llln aparte. 
O ~r. Jurumenha:-Por minba parte. 

entendo qne aqui não ha gropo de des-
contentes; si ha uma ou ontra voz dis-
sonanre, relativamente a um ou outro 
iodivi:l ltO do partido conservador, isto 
não significa descontentamento. nem 
esphncelameuto destas Cilei ras. 

O Sr. Drumond d:í outro aparte. 
O Sr. Jurnmenha:-V. Exc. cuide 

nos seus arraiaes; por cá vai tudo muito 
bem e em plena paz. 

O Sr. Aristides ~Iaia:-Não parece. 
O Sr. Jurumenba:-E' uma illusão 

d'optica; si V. Exc. uão tem boa vista, 
nse de bons instrumentos. (Riso). 

Sr. presidente, ou disse que havia 
como que o proposi to de todos os anuos 
augmentar a iaxa sobra o gado expor-
tado da província de Minas. 

Começou essa taxa, si me não engano, 
por 640 reis, dabi tem snhido a 2, a ·e 
hoje penso qne é de 58000 a 66000. 

Ainda o anno passado, se votou aqui 
um ~elebre privilegio, que não sei que 
provelto possa trazer á província e muito 
menos á classe dos invernistas. (Apoia-
dos elos S1·s. Dr"mond e C. Pmles). 

DepoiJ deste celebre privilegio, que só 
poderã. aproveitar a alguns filhotes. que 
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Dão coobeço (apa1·ies): depois de tudo : 
isto, se (\Der protPger (I custa de alguns 
contribuintes mineiros a estrada de 
ferro Minas aod Rio. (;lpoindo rio Sr. 
C. P ralts). 

Enteodendo·se que não h01 a precisa 
renda na estrada de ferro, qurr so chri-
gar ,. IJoiadriro, o l"'·crnisLa. a mandar 
as suas boiadas P••r ,,c1uell~ estrada, 
lançan•lo-so o ímpu~to de 5 ~ 6/iOOll~obre 
ada cu beça . como 1111 io do uhngar o 
mesmo a remeuer para o mercado coo-
tiOmidor de SanL~ C1 uz os hcuadas pela 
estrada de ferro ll inils and lllo. 

O Sr. J~ , a~ Forte~:-V_. Exc. impu Roa 
uma med1da que tem s1do :ipplaii(IJda 
geralmeule. 

O Sr. Jurumenba:-Não foi applau-
dida geralwenle; paJ:son aqui sem dis-
cussão e admira quo alguns represen-
tantes do t 2. • e par te do ii:í. • dls-
tritto tenhão ronFcn tido nis~o. 

E, depoi~. eu estou falando JIOr mim: 
cada um que ~e agnemo com a devida 
responsabilidade dos seus aclus. 

Eu não posso sobrecarrcça r-mo de 
maculas e pcccatlus alheios; SI o.tou em 
erro, serà uma opinião mdivhlual, é o 
meu mudo do pem,ar e, por i~n. procu-
rarei jusunc;•r o projrcto que Ynu apre-
sentar, alms as~ignado p~r di~ tinctos 
membros de uma e outra bancada o que. 
es,pero em Deu~. acr~ditando oo bom 
senso e illu ~tração :l"t sta ca~a. ha de 
"Passar. (ApoitltiOs). 

&r. presiden.e, eu não di~;o lJUO os 
invernistas e hoiade1r0~ de\·ào ser isen-
tos de pagar tributo~ ~obre a sua pro-
ducção, pois todos Lemos de concorrer 
na medida das nossas forças, proporcio-
nalmente, para o crario publico. 

Portanto, deve haver absoluta igual-
dade; quem não sabe IJne o rusto e 
preço de cada boi \·~ri:1 M :JO. \0 :1 GO 
mil reis, de sorte quo, sendo o imposto 
de 5, G a 7 ruil re s, paga ello muis de 
to X sobro o capitalf 

Isto não ú imposto. t1 uma u,nrr~r~in. 
é. uma iniquidade, uma iuclcmrncia. 
(Apoiados). 

Um negociante de seccos ou molha-
dos,qno gyra com um capitaJ de ao ~O. 
00 contos, paga o imposto de 60, 80, 
JiO mil reis annualm<'nte: entre tanto, 
o boiadeiro, que leva uma boiada de 100 
a i20 bois e emprega 3, 4 e ti contos, 
paga de 400 a GOO mil rei s! 

O que significa isto?! 
O tir. Bi.as Fortes:- E o centro não 

]laga mais com a taxa itinerarial 
O Sr. Jurumenba : - A taxa iti-

neraria não é a decima parte d"cste im-
JIOSlO de ex portaçao. 

pois, Sr. presid ente, que nós 

devemos cone rrer por todos os meios 
e modos para alliviar a nossa prodncção 
de semelhante onus. 

A carne entre nós, que podia ser uma 
fonte copio~a da nossa riqueza, soiTro 
Olttraordinar in competoocia da carne 
tecca, chamada do Cearã e q·ue vem 
das bandas do sul; comprehende.se 
perfeitau ente que essa competencia li 
cxdushameuto tlevida. aos impo~t()!l 
lançados pelos poderes IJUblicos sohre 
este gtnPrn tio producção. 

Alem di~o. o trau~porto do gado do 
ce1ta.s locl!lidadcs, oomo da Formiga, 
llapecerica, Pas~os c outros ponto~. tcm 
do p~gar o imposto de pa~sagem em 
pon te~. pa~t os, impostos muoicipaes. 
111urrarios. noalmente, está sujeito a 
quanto arbitrio é po~sivel conceber-se 
u imaginar·~c,de modo que cada cabeça 
do gado ch<'ga á Santa Cruz com o 
dispendio do 1Ci a 185. 

Agora, vejão os nobres deputados: 
u m:t rez. <JUO se compra em Goyaz por 
:JO e &O m1l rl'.. para se vender em 
S. Cruz, es tá obrigada a pagar e.•sa 
oxorbitanci:l! 

E" po5~ivel, m(O:. Srs., continuar 
isto f ! 

Do certo que não. 
E" pr~ciso, meos Sr~., acabarmos 

com esse verdadeiro abuso e escanda-
losa extorsão. 

Quando nenhum dos nobres depu-
tados queira apresentar uma medida 
no sentido de fazer desapparecer esses 
abusos, no sentido do se representar á 
camara municipal da cl'lrte, eu pre· 
tendo fazer aqui uma representação, 
afim de qu~ cesso quanto antes esta 
verdadeira extorsão, quo existe entre 
nOs, cllmo soja de cohrar-se o •mposto 
e111aordioario dt1 56 e (1/) mil rs! 

As poucas palanas que tenho dito 
srn·cm para mostrar quo ó neces>ann 
tomar-su uma medida ll para isso en 
chamo a allcnçào da commissào re· 
spectiva. 

Mens Srs., não di rei, por exemplo, 
<1uc se raça desappa:ccor este imposto. 

Entretanto, o que entendo é que o 
ímposto ú por demais exn,crado; 6 um 
vrrdadeiro escaodalo; nãoll possi\·el con-
tinuar-se do mesmo modo, tratando-se 
da 7.ona roferento ao oeste o parte 
do sul do Minas, tanto mais quanto 
es ta zona concorre não em peq uona 
escala para os cofres publicos. 

Eu entendo, Sr. presidente, que a 
illustrada commissào .do orçamento 
pode lançar mão de outros recursos, 
de mod :1 a não fazer pesar dema-
siadamente a contribuição sobre os in-
veroistas e boiadeiros. 
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O que qunro é que se estabeleça a 

ígoaldade, de modo que cada um pague 
o imposto na aiLUra de suas rorç;as. 

Aguardo-me, Sr. presidente. para em 
ocasião oppórtuna llircutiresta mato ria, 
conforme fllr necessario. 

'Por agora, limit<>·me a estas p011tas 
consideraçôe•. esporando que a casa a.s 
tomara na devida consirleraçào. 

Tenho dito (muito be~~t). 
São lidos e viLo a imprimir os :~o

guintes projcctos. 
N. 35 

A. asssomblea legislatifa provincial 
de Minas ~raes decreta: 

Art. unico. Fiel elenda á categoria 
de f illa sem fOro e com o nome de \'i lia 
de Caracol a freguezia de S. Sebastião 
de Jaguary, desmembrada do município 
de Caldas; revogadas as disposições em 
cont.ario. 

Sala das sessões, 7 de Junho de i 888. 
-JllrumonhA.-Soares Pei~oto.--J . de 
Anujo.-F. Navarro.-PadreFirmiano. 

N. 36 

A assemblea legislativa provincial do 
!\finas Geraes decreta: 

Arl. i . • O gado exportado t!a pro-
víncia ficará sujeito somente á taxa de 
28500 rs. por cada cabeça. 

Art. 2. • Revogào-se as disposiçõP..s em 
contrario. 

Sala Jas sessôO!, 7 de Junho de i888. 
-Jurumenba. - Porlirio Machado. -
Augusto Ce.sar .- Padre José Theodoro. 
-Coelho de Moura.-C. Se:Ja.-Autero. 
-Luiz Vieira.-Martins de Andrade.-
Jos no de Araujo.-F. Navarro.- Ra-
miro Martins.-S. Barroso Junior.-
1. tolend:li.-Nelson.- -Pad.re Teix.eira. 

N. 37 

A assemlolea legislativa provinci~t tle 
Minas Geraes decreta: 

\rt. uoico. Fica o presidente da pro-
viu ·h ao\Orisadoa despender pela verba 
- obras publicas- a quantia de !S:O.JO,S 
rs. para a coostrncção de ama capella 
no cellllterio do Brejo do Amparo, mu-
nicípio da Jaooatla; reToga.das as dis-
posiçoes em contrario. 

Sala das seas0es1 7 de Joobo de 1888. 
- F. Sl.-Lindolpno Caetaoo.-C. Pra-
tes.-Vaz deLima.-A.lvaroMacbado.-
Ramiro Martins. 

O h. Tel;wr.elro da Motta: 
-Pedi a palavra, ~r. presidente, para 
apresentar o seguinte projecto (lé): 

A. assemblea legislativa provincial de 
lllioas Geraes decreta: 

I Art. uni co. Fieào ereadas as seguioC. 
cadeiras de instrocção primaria det 
1.• gr.to: uma para o sexo ma~cnlioCJ 
no i ugu denominado lloa Vist3. d O!' 
n trg'38, ua freguezia de Taquat·assú., 
muuícipio do Caeté; ou tra do enain() 
mixto no lugar denominado A.ogá 
O um, rreguezia da cidade de S. Luzia, e 
uma outra para o sexo masculino otn 
Pindahybas do Calabouço, da fregnoT.ta 
doJaquitibá, munici9io de Solto L'lgoas; 
rovogMia~ ali disposições om contrario. 

Sala das sessões, 7 de J•1 nh'l de 1888. 
-Teixeira da Mott:l.-Avelion Correa. 
-Augusto Cesar.-Toixeira 011arte -
Cbassim Ornmond.-Vat tle Lima. 

Em vista do favoravel acolhimento 
quo têm sempr.J nesta assemblea toda.~ 
as moJidas relativas á i nstrucção pu-
blica. eutuuüo quo não ha necussidatte 
de fundameot.u o projecto, cuja leitura 
acahoi de fazer. 

Apenas direi que em totlos os lugares 
para os quaes peço catleiras de iustruc-
ç;1o, ha grande ncc():!sidado desse me-
lhOI'amonto. 

E' 1!'~1111 que err. Pintlahybas d11 Ca-
lab~oço ba parn mais de cento e qua-
rollla meninos na idade escolar, que 
certamente ficarão privados de instroc-
ção. a não croar-sll ali i uma cadeira. 

E na noa V1sta, que Oca col!ocada OID 
um centro populoso e oodG em um perí-
metro tio mais de doze kilometros não 
se encontra escola alguma, não R&rá 
menor o numero de individ uos nas 
mesmas condir.ões. 

OlTereço. po.is, o meu projocto á con-
sidoração da ca,a, corto de que elle me-
rucorá a sua approvaçào. ( .lfuilo bem). 

O 8r. A. .• Correa:- Sr. presi-
dente, vouhosubmetter ltconsideraçAo d& 
casa e p~ço á V. E.J. que d6 o devid~ 
destino aos seguintes projectos, que elll 
tempo justilicarei (le). 

São lidos e vão a imprimir os seguintes 
projectos : 

N. 38 
A assomblea legislativa provincial de 

Minas Geraes decreta: 
Art. unico. Fieào creadas as segoina.s 

cadeiras de iosll'acção primaria do f . • 
grao: uma para o sexo ma.~cullno DCJ 
rogar denommado Boa Vista,dos Borg8!!'. 
na froguezia de Taqaarassu, muol-
c.ipio do Caeté; outra de epsioo mixto nCJ 
Jogar denominado Angú Ouro, fregnezia 
da cidade de Santa Lnzia; e uma ootr& 
para o sexo masculino em Plndabybas ~ 
Calabouço, da frego.ezia de Jeqnilibl~ 
município de Sete Lagoas; re•ogadas a& 
disposiçOes em cootrario. 
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Sala das sessões, 7 do h10ho !lo 1888. 
-Teixeira da Molla.-t\ velino Corroa. 
-Augusto Cesar.- Teixeira Duarto.-
Chassun Drumon.J.-Vaz de Lima. 

!'(. 30 
A assemblea legislativa provincial de 

1\lioas Go .. aos decreta : 
Art. unico. Ficão creadas duas ra-

<Cfelrns de instrocção primaria, uma na 
freguezia ele Nossa Senhora da Con-
ceiÇão A pparccida, termo do Carmo do 
Rio Claro, e outra no districto dos ~t a
chados, de Perclões, termo de Lavras, a 
primri ra parn o sexo feminino e a segLwda 
para o sex'l masculino; revogadas as 
disposições om contrario. 

Sala das ses.<ões, 7 de Junho de '1888. 
-Avclino Corrca.-Augusto Cesar.-
Conrgo Pimcnta.-Nelson.-Martins de 
.,ndrade.-Antero. 

N. 40 
A assemblca legislatil'a pro,·incial de 

1\llnas Goracs decreta : 
Art. ouico. fica o governo provincial 

autori~ado a despender dentro das 
forç3~ do orçamento futuro a quantia 
de t :0001$000 com o accrcsccotamen to 
do cem iterao tb Creguezh tio PerdOes de 
Lavras; revogadas as dasposiçõa. em 
contrario. 

S. R. 
Sala das sessões, 7 .1e Junho de i 888. 

- t\velino Corrca.- Augusto Ccsar.-
Teílteira Duarte.-Jurumenha. - Padre 
Firmiano. 

N. H 
A assemblea legislatifa provincial de 

Minas Geraes decreta: 
Art. onico. Fica o presidente da pro-

víncia autorísado a despender pela verba 
- obras publicas - a quantia de 
ã·0008000 para auxilio das obras da 
nova igreja matriz da cidade do Mnsam-
binho; revogadas as disposições em con-
trario. 

Sala das sessões, 7 de Junho de '1888. 
- F. Navarro.-Josioo de Araojo.-Jo-
romenha. - Padre José Theodoro. -
Aolero.-A.. MaLtos. 

1\. 4:! 
A assémblea legislativa provincial de 

Mlnàs Géraes deercta: 
~rt. uni co. Fia o presidente da pro-

TiDeia autorisado a despender pela verba 
--obl'à'Spublicas-a ouantiade2:0006000 
cocn a eabalisação da agua pota vel da 
cltlldé do Carmo dn Rio Claro. 

Art. i . • Ficão revogadas as d ispoisções 
em eoolrario. 

S:.la das sessões, 7 do Junho do 1888. 
-Autero.- .\ ntooío Tcixeira.-AvolinD 
Correa.-Augnsto Cosa;. - Nclsoo.-
Martins do Anolrade.-F. Navarro.-
Jururuooha -P.u.lre J o~õ Thoodoro.-
Uarbosa da Silva.-A. Mattos. 

N. 43 
A as•cuJb'ca legislativa provincial de 

~li na:. GN·ae.s cloocreta: 
Art. ll lliCII. rica o pro>idento ela pro-

l'incia autnri~:~•l•l pela verba-obras pu-
hlic:~~ ·-a desp~nder a quantaa de 
ii:OOOr1000 como auxilio â con·;trocçàD 
do uoi'O cemiterio na cidaclc do Mar de 
llespanha; revogadas as disposições cru 
contrario. 

Sala elas sessões, í elo Junho do t888. 
-Tel~cirn Duartc.-Luiz Vicira.-caro-
!JOiina.- AU!;UStO C!ll;lr. - Avelioo 
Corroa. 

N. 44 
A commissãn i.• do fatcnrl:~. consi-

tleranrlo qur. ti insnfficionle pam pag:l-
rnento tio subsidio aos deputados e an-
tlemnis,ção do despeus dP. l'ial(ens aos 
mc~mn~ a dotação de quo Ira ta a lei 
n. 3 1~:17 tle 'tG do Setembro rle 1887 nD 
ar l. :!. • § ·t. • ns. 1 c 'l, I' isto qno, após 
a promulgaçfao da rPferHa lei, ftli an-
Amcutado o numero de rPprcsontantes 
da província em mais um terço; 

Consitleraodo quo ao governo pro-
vincial não so aeba concedida ainda au-
torlsação para o devido pagamento do 
subsidio e despezas do \'iagens ; 

Consideraudo quo a esta assemblea 
compete, quanto antes, votar uma loi 
quo remova as difficuhlarlcs. quo mais 
adianto dar-se-hão anfallivehuente; 

E' de parecer qno a casa atlopto D 
projecto que ofTdr~co : 

A assemblca legislativa pro1•incial de 
Minas Ceraes decreta : 

Art. unico. Fica, desde ja, elevadD 
com :t quantia quo for necessaria o cre-
dito aberto no art. '!. • ns. 1, :! o 6 da 
lei o. 343i tio 2G do Setembro do 1887 
para pagamento do subsidio ao!t depu-
tados. icdemnisação do despezas de 
viagens aos mesmos e expe~ient~ da ~ 
cretaria; revog11das as dasposaçOes om 
contrario. 

Sala das sessOes. i de Juobo de 1888. 
-Orumocld.- C. Prates.-F. Stt. 

Commissào e;:pecial 
O 8r·. C hnsshn Drun•ond: 

- Sr. presidente, pedi a palavra para 
apresentar alguns projeclos. 

Mas, antes de o Cazor. vou, levatf~ 
pelo infausta noticia que l'!lm hoje pll-
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1Jlica la nos jornaes da cOrte, requerer 
que seja ioseordoJ na acta de nossos tra-
balhos de hoje um Yuto de petar pelo 
passamento do illustre estadista que 
baixou ao tumnlo, o Exm•. senador 
João da Silva Carrão (apoiados iwacs) 
meu antigo mestre na faculdade de dr-
reito de S. Paulo. 

Srs., descrever qnem roi esse vulto 
não é preciso, pois que esta illustra.Ja 
assemblen IJom o coobecen. 

.Não sou eu o uoico desta casa que 
oooheceu pessoalmente J. da Silva Car-
Tão ; na bancada conserndora vejo o 
meu collega, o Sr. Or. Tolendal, que. 
no mesmo edificio da faculdade do di-
reito de S. Paulo, bebeu ao meu lado 
os principias de economia politica ensi-
Dados por tão distiocto mestre. 

A elevada posição que esse estadista, 
boje para nOs sombra, occupou em 
nosso paiz, os serviço!' que prestou em 
uma das mais imporrante' pastas do 
Dosso imverio, qual a da fazenda, são 
de todos conhecidos. 

Este voto de pezar que peço, Sr. pre-
sidente, tem ainda uma siguillca~o ; 
elle é como qoe um abraço que a pro-
-.incia de Mroas diriae á de S. tlaulo, 
boje triste. (Apoiados). 

Peço, portanto, a V. Ex c. que con-
sulte a cal!a si consente na inserção do 
nto de pezar e depois continuarei na 
apresentação de meus projectos. 

(.•·endo ,, casa con~ullada, oppro1;a 
unanimemente o rcque• imenlo ). 

Agradeço, Sr. presidente, a maoífes-
&açào que acaba de dar a assemblea ao 
meu requerimento, manifestação que 
traduz os sentimentos da província de 
Jlinas. 

Sr. presidente, olhandll para essa nu-
J't\J. lei de 13 de Maio de 1888, n. 33:J3, 
que, ha pouco, despontou no horisonte 
de nossa patna e que vai produzir re-
sultados, si de um lado benelrcos, de 
outro malellcos, pensando no futuro do 
nosso paiz, veodo que, si grande parte 
de nossa lavoura ainda tem alguma 
-.ida. não peque.oa parte acha-se agoni-
sando (apoiados). venho, em fa ce do art. 
6t do nosso regrmcoto, pedir á V. Exc. 
q ue, sem nlhar cOres políticas, oomêe 
uma con is.oão especial, que, em face 
do art. 65, componha-se de cinco mem-
bros, para assim aproveitar-se tl con-
curso de todos os partidos representa-
dos nesta casa. 

V. Exc., assim como todos nós, com-
prebende que o a quest3õ de quo se trata 
Dão ha, de modo algum, sequer, um 
ceitil de idea politica. 

O meu fim é que essa com missão es-
·tnde o estado da lavoura da nossa pro-
• 

vincia e apresente o projecto da creação-
d'um banco ..• 

O Sr. Candido Cerqueira : - Muit~> 
bem I 

O Sr. Drumood ... quo auxilie a la-
voura. fazendo emprestimos em condi· 
çOes r nora veis. 

O Sr. Jnrumenha :- Que seja garan-
tido. 

O Sr. O. Drumond :-Som dnYida; 
a commissão attenderá a tudo isso . 

O art. 61S, em que me baseio para 
propor a nomeação de uma. commissão, 
diz o seguinte (ld) : 

cNenhuma corumissão poderã ser 
composta de menos (de Ires deputados, 
nom de mais de cinco. e um delles serâ 
o presidente o relator nomeado pela 
mesma wmmissão. 

c As exterou ou mixtas poderão con-
star de sete meruiJros, tios q uaes o pri-
meiro nomeado será o relator. • 

O meu i c tento, propondo que a oom-
missão seja de ll membros, ja ncou ex-
tornado ; o para que uella tomem 
parto membros, ja do partido liberal. 
ja do partido coosen1ldor, ja igual-
mente do novo partido ljUe var appare-
ceudo em nosso paiz, mas que eu oào 
posso considerar como tal , porque lhe 
faltào os precisos fundamentos de um 
partido. 

Olhando para o passado dos nossos 
homens, eu não posso oomprobendor, 
posto quo respeite as crenças dos meus 
tres illustres collegas que aqui repre-
sentào o partido republicano, não posso 
compreheoder, digo, semelhante crença. 

O Sr. Co~ta Sena: - V. Exc. ba de 
comprt bender mais tarde e com ,·agar. 

O :-r C. Orumond: - Srs., os exem-
plos são vivos na nossa alta represen-
tação. 

Temos bomens eminentes que em 
outros tempos se declararão repullli-
caoos, mas que hoje não se sabe onde 
elles existem. 

I) Sr. Druruood:-Vào se cvnver-
tondo, como o Sr. Patrocinio. 

O Sr. C. Orumond:-Esta minha de-
claração não tem por IIm offeoder ne-
nhum dos Ires representantes rle~te 
partido em germen, cuju ideas talvez 
eu tenha abratado desde o meu nasci-
monto. 

O concurso destes tres distinctos cal-
legas é por todos nOs esperado oa me-
dida de que se trata. 

Sr. presidente, o fim da commissão, 
cuja nomeação peço, é a organisaçào 
do um banco de accordo com as ne-
cessidades dos tempos que atraves-
samos. 

A commissão elaborará o seu pro-
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jeclO e este será snbmellido á discus-
sio nesta casa, afim de ser tomado na. 
dnida consideração. 

Outra ordem de observações. Sr. pre-
adeote. 

Nem sempre toda a materia velha é 
maioria quo oã.o mereç:\ di~cussão. 

V. Ex c. o a c:o.sa se recordarão e hão 
de recordar-~e sempre de que os meus 
collegas da bancada opposta so reunirão 
neste recinto no dia 28 do mez passado, 
em hora impropria, para Iniciaram os 
trabalhos legi~lativos. 

Eu não tocaria mais oeste a~>Sumpto, 
t i não estivesse sempre presente á 
minha memoria, desde esse dia, a ex-
plicação dada aqui pelo nosso illostrado 
collega repre,eotante do U . • districto, 
o Sr. Dr. Jurumeoha. 

O Sr. Jurumenba:-V. Exc. tem fa-
lado nm pouco baixo ; eu estou alheio 
ao que tem dito. 

O Sr. C. Drumond : - Parece que 
estou falando em tom acima da minha 
yoz na tural; fraco do peito, em co o se· 
queucia do incommodos que solfro, 
tenho até elevado a minha ,·oz mais do 
que me era permillido. 

Sr. presidente, deve estar indeletel 
em nossa memoria a explicação que 
deu o meu i Ilustrado collrga, isto li ... 

O Sr. Jurumeoba :-Eu não acabei a 
minha historia. 
. O Sr. C. Urumood ••• isto é, que 

11 os cocsorvadorrs se tinhão reunido 
aqui oo dia 'l8, o llzerão oa supposiçào 
.te que os liberaes nesse dia se reu-
tnrião. 

O 8r. Jurumen~a:-Supposição, não; 
certeza de que fanào o mesmo. (Apo•·a-
dos e nlfo apoiados). 

O Sr. C. Drumond:-Aceilo a ex-
plicação que V. Exc deq do facto; mas, 
V. Exc. mesmo, por sua propria con-
fissão, condemuou-se, trazendo a este 
recinto essa explicação. 

O Sr. Jurumenha:-Tive a frauqurza 
e bombridade de dizer a verdade. 

O Sr. C. Drnmood:-A coolls~ào do 
nobre deputado por si !ó constitue 
uma p~ova da idea que os acompa-
n~ava, 1sto é, que se reunirão nesse 
d1a, porque suppunhào que nós eramos 
capazes de o fazer. 
. C! Sr. ~urom·enha : -Não foi suppo-

&ltao, fot certeza. (4J>oiados e 11/lo 
(JfKJ!adoa; recla maÇ4es). 

Neste caso eu linba certeza. 
O Sr. C.Drnmoud:- V. Exc.não affir-

mon que n.o dia ...• 
O Sr. Juromenba :- V. Exc. deve 

:lpreteDtar o aeo projeclO e não occu-
p&r-se deata questlo agora. 

O Sr. Drumond:-V. Exc. não erra 
por inoocente. 

O Sr Jorumenba:-Nem quero ser 
ingenuo o inoocente como o nobre de-
polido pretende sel-o algum:.s vezes. 

O Sr. Dr11mond:-Eu sou. 
O Sr. C. Drumond:-Aceito a franCSl 

declaração do nosso distincto coiJJ~ o 
delta vou deduzir a implícita confisS~: 

O Sr. Jurumeoba:-V. Exc. envere-
dou para alli, sem ruodameoto, sem s& 
snber de que, nem para que.qnan6o OS· 
ta v a mos todos em paz. 

O Sr. C. Drumond:-Os nobres de-
putados não me deixão concluir o meu 
pensamento, o que eu pretendia faler 
em muito poucas palavras. :~ 

VV Excs. comprehendem que o argu-
mento é forte e querem deste mõdo 
atrapalhar-me. 

O Sr. PrClliden te:-Peçn ao nobre de-
pntado que ~e cinja á materia do de-
bate. 

O Sr. C. Drumond:-Sou docil em 
obedecer. Sr. presidente, a observação 
de V. E:tc. 

Sou homem novo n ste recinto. mas, 
sou um homem ja carregado de anoos. 

Sr. presidente, como 6 quo a bancada 
conservadora explica a reunião que fez 
aqui no dia 28 1 

Desde que não nos encontrou não 
devia formar mesa; é a tooseq~eocia 
logica . 

O Sr. Jurumenha:- Eslà o nobre de-
putado a tocar sempre o o mesmo poQlO . 

O Sr. C. Dromood :-A missão nobre 
da bancada opposta, isto ê, da bancada 
liberal. era lutar, protestar contra o 
procedimento dos nobres deputados 
protestar contra a organisação daquell~ 
mesa illegal, que não podia, de JDodo 
algum, permanecer. 

l>enso, Sr. presidente, que o meu 
argumento é lrrespoodh·el. 

Um Sr. deputado:- Isso não faz mais 
celebridade. 

O Sr. Drumond:-E' um alnnete que 
molesta as carnes. 

O Sr. Soares Peixoto:-Isso é fali& de 
assumpto. 

O Sr. Presidente :- Atteoção I Peço 
de novo ao nobre deputado que se cinj;,. 
á materia em di~cussão. 

O Sr. C. Dromond : -Fiel á obser-
vação do V. Exc .• não prosPguirei m~is 
nesse terreno. 

Penso, entretanto, que V. i xc. devia. 
manter-me a palavra para chegar ao 
fim do meu raciocínio. 

J\o não podia, Srs .• avançar nm 
princípio sem chegar à prova delle. 

Ser1a om actu de iojostiça da nobr3 
minoria qnerer cortar-me o llo das 

• 
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minhas obsernçõ.)a e de certo modo 
.roagir o digno presidente quo dirige os 
nossos trabalhos-a chamar-me á ordem, 
~nto que elle ja se vio forçado a con-
Tidl'r-me a entrar na materia para a 

' qual eu mJ~ levantei. 
(Troc4o-.se muüos e repelidos apa,·-

te.s). 
O Sr. Presidente: - Atteo~o I Os 

apartes não são permillidos pelo regi-
mento. 

Um Sr· depntado:-Mas são tole-
ndos. 
· O Sr. C. Drumond:- Sr. presidente, 
en deixo de lado e~te incidente do dia 
28 do mez passado, si bem que pouse 
-que esse dia notavel deve ser sempre 
retem brado, porqne retem brados são os 
Cactos de importancia hisLOrica. 

O Sr. Soares Peixoto:-E' uma ques-
tão 'eoeida. 

t:Jm Sr. deputado:-lsto ê até uma 
falta de. attenção para com o presidente 
da usa, que ja fez duas vozes obser-
, ar ao nobre deputado que elle estã 
iora da ordem. 

O Sr. C.Drnmond :-Respeitada a lei, 
a .minha consciencia é o unico juiz do 
meu procedimento. 

Dito isto, Sr. presidente, passo á 
.materia que me lrou.xe á tribuoa. 

Venho orrerecer dous projectos à con-
sideraoãO lU casa. 

Dispenso-me de externar quaesquer 
considoraÇ()es,. porque reservo-we vara 
tempo opportuoo. 
E~tes projectos, que eu vou enviar à 

mesa, acblo-se concebidos nestes ter-
·mos CU). 

O. Sr. Presidente :-0 nobre depu-
tado, que acaba de sentar-se, pedio a 
nomeação de uma commissào especial 
para tratar da creação de um banco. 

Em virtude d.o art. 63 do regimento, 
parece· me que a hora mais propria para 
tratar-se deste objeclo é a do expe· 
.diente. 

Portanto, pec.o á. S, li:~ c., SAm quer~r 
preteriroseudireiLO,que se reserve para 
amaobl. 
· São lldcjs e vão a imprimir os seguin-

tea projectos: 
N. 45 

A assemblea legislativa provincial de 
'llinas Gero~es decreta: 

Art. unico. ·E' o presidente da pro-
'inci& autorisado a despender por conta 
d& verba-obras publicas-as seguintes 
quantias : 

3:0001$000 para as obras da matriz 
-do termo de Sele Lagoas, t :000,$:)00 
com as obras do tbeatro do mesmo 
&ermo e 3: 0006000 para as da matriz 

o 

da rreguezia de Taqoarassú, monicipi«P 
de Caeté; revogadas as disposições ea 
contrario. 

Sala das se'ISàos, 7 do Joobo de t 888. 
- Chassim Drumood. - Teixeir.A da 
Molla.- Vaz de Lima.-Padre Lafayolte 
de Godoy.-Joaquim Dntra.- Josino d• 
Araujo. 

N. 46 

A. assembtea legislaUva provincial dé 
Minas Geraes decreta : 

Art. uoico. Ficão creadas as se-
guintes cadeiras de iastrocção prima-
ria do sexo toasculiuo: uma no lugar 
denominado-Fortuna-, pertencente á 
fregoezla do Inbaoma, do termo do Sete 
Lagoas, e uma no ln~ar denominado -
Cedro-,pertencente a freguezia do Tabo-
loiro, do meswo termo; revogadas as 
disposiçOB:i em contrario. 

Sala das sessões, 7 de Jnobo de t888.. 
- Cbassim Drumood. - Teixeira da 
Motta.-Vaz dtl Lima.-Joaquim Dutra. 
O~umond.-Padre Lafayelledo Godoy.-
Josino de A.rauj o. 

O 8 r . Rornlro M a rtiOAN-, 
Pedi a palavra, Sr. presidente, para 
apresentar um projecto, que submotLO i 
consideração desta illustrada asseml>lea. 

Sr. presidente, tendo as aguas pln-
,·iaes levado uma ponte que existia so-
bre o rio ltacambyrassú, na estrnJa qua 
sbgue da cidade Diamantina para Grão 
l\logol, pol.)to indispensavel para aqnel-
les que trnnsiLão pelo norte da provio-
cia. e cuja reconstrucção se torna inadia-
vel, venho apresentar este projccto, con-
fiado de que esta illustral)a assemblea 
lhe prestarà a devida consideração. 

Desde que é um projeeto sem corpo-
li tica, desde q116 é nm projecto sobre 
obras publicas, espero que a illostrada 
bancada da esquerda, assim como os 
membros dlgoissimos o illustres que oo-
cupào a bancada flttrema e bom assim 
-'" meos di~oos companheiros do ban-
cada, o acettarão sem impugnação. 

No mesmo projecto, Sr. ~residente. 
consigno auLOrisação ao prestdente da 
província para mandar construi r ama 
estrada sobre a serra Coronhas. da ci-
dade de Grão Mogol para a cidade do 
Rio Pardo, pois que a estratla existente 
ar.ba-se em tal estado de ruína que teiD 

I se tornado totransitavel. (Apoiado elo 
Sr. Líndolpho). 

Esta estrada, Sr. presidente, podia 
estar servindo, podia ser de grand~ n ll-
tagem para a população que transtta IICJ 
norte da província, d& cidade de G~ 
Mogol para as do Rio Pardo e da Boa 
VIsta; mas, o proteceionismo que bou ... 
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Cll sua construcçào, para a qual concor-
reu a província com 3:0008000, fez com 
que se :~.brisse essa estrada em um ter-
reno impruprio, sobro uma serra esca-
brosa e com nm declive taii'OZ superior 
a 30 por 'X; de sorte que, mesmo 
quando era novP. a estrada, u transito 
era difficili :Lu ou impo:;sivol, pode-se 
.dizer, porque o viajante tinha uncessi-
d.ade de apear-se para descer a serra. 

O Sr. Silva Fortes :- lsso aconteco 
-em quasi todas as estradns da provín-
Cia. 

O Sr. llamiro Martins: -Mas alli 
deo-se este facto por causa de protec-
cionismo. 

s.endo, quor a ponte . de que trata o 
prOJecto, quer a estrada,obras urgentes, 
como podem att.estar os meos dignos 
companheiros do districto, eu confio 
que passarâ o meo projocto sem oppo-
siçào. 

Sr. presi:lento, como ainda hontem 
tive occasião de dizer perante esta il-
lustrad.a ass.omblea, a instrucçiio prima-
ria precisa ser alargada,ampliada(apoia-
dos); e, neste sentido, si bontem apre-
sentei um pl'ojecto creanclo 2." cadei-
ras de instrucçào primaria do 2. • grao 
em 3 cidades do norte da proYincia, hoje 
Tenho apresentar um outro eru ídonti-
cas circumstancias para uma das cida-
des do leste da província. 

E o seguinte (lê). 
São lidos e vão a imprimir os se-

.guiotes projectos: 

N. 47 

A. assemblea legisla li \'a provincial de 
Minas Geraes decreta: 

Arl. i.• Fica o presidente da provín-
cia autorisado a despender a quantia 
necessaria, da verba- obras publicas-
do orçamento futuro, com a construc-
ção de um;s ponte sobre o rio ltacam-
byrassú, uo lugar áenominado-~ioiuho 
-estrada da cillade Diamantina para 
a· cidade de Grão Mogol, e a quantia ao-
cessaria com a coostrucção de uma es-
trada da cidade de Grão Mogol para a 
~dade do Ri.o Pardo, passando pela 
serra deoomioad'\- Coronhas -, man· 
.dando desde ja fazer pelo engenheiro 
-.do districto os respectivos orçamentos. 

Art. 2.0 Revogão-se as disposições 
.em contrario. 

, Sala das sessões, 7 de Junho de '1888. 
- Ramiro Martins.- Francisco Braz.-
Oaudionor Nunes.-T. Tolendal.-Luiz 
Vieira.-Lindolpbo Caetano.- F. Sá.-
~ • .Prates. 

.N. 48 

A assemblca legislativa provincial dr, 
àtioas Goracs decreta: 

Art. uoico. Fica creada uma segunda 
cadeira de instrucçào primaria para o 
sexo masculino na cii.latlo du Piraoga; 
revogadas as dlsposiçlles om contrario. 

Sala das sessOB:>, 7 u1e Incho do 1888 • 
- Caodido Cerqueira.-Dr. S1l1·a Fortes. 
-França Vianna.- Dias Fortes.-Lin-
dolpbo Caetano. 

N. 49 

A assomblea legislativa provincial 
de Minas Geraes decreta: 

Art. nnico. Fica creada uma comarca 
no termo do Sacramento; revogadas 
as disposições em contrario. 

Sala das sossoes, 7 de Juuho de 1888. 
Augusto Cesar.-Porfirio \lnchado.-
Dr. Coelho do Moura.-Padre Firmiano. 
- Iurumenba. - Soares Poi:toto.-An-
tero Floreocio. - Tci~ eira Duarte.-
Nelsoo. 

M. tiO 

A assemblea legislativa provincial de 
Minas Geraes decreta: 

Art. nnico. Fica o pr· sitleolo da pro-
víncia autori..atlo a d~~pemlor em qual-
quer dos exe•·cicios de 1889-1890 e 
dentro dos respectivos orçamentos, de 
uma só vt.z , a quantia de 2:000r~OOO 
com a acquisição do um regulador para 
a matriz do Sacramento; revogadas as-
disposições em contrario. 

Sala das s9ss0es, i de Junho de '1888. 
-Augusto Cesar.-Porfirio Macuado.-
Or. Coelbo de Moura.. -Jurumeoha.-
Soares Peixoto.-Aotero FICJrencio. -
Teixeiro Duarte.-Nelsoo. 

N. Ui 
A assemblea legislativa provincial de 

Minas Geraes decreta: 
Art. unico. As freguezias de S. Pedro 

de Uberabinba e S. Maria Ucào elevadas 
á categoria de termo, dt~Smembradu 
dos termos de Uberaba o Monte Alegre, 
sendo a. sede na primeira o creados 
todos O$ officios de justiça; revogadas 
as disposições em contrario. 

S. R. 
Sala das sessões, 7 de Junho de '1.888 • 

-Augusto Casar. - Pllrfirio ~!acl~ado. 
Coelho de Moura.-Padre Ftrnnaoo. -
Jurumenha.- Soares Peixoto. - Teixeira 
Ouarte.-Nelson. 

N. 52 
A assemblaa legislativa provincial d9 

Minas Geraes decreta: 
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Art. t . • Fica er~~ada uma ugunda 

cadeira de instrucção do sexo masculino 
11a cidade :lo Sacramento. 

Art. 2. • Revogào-se as disposiçôes em 
c:ontrario. 

Sala das sessõe3, 7 de Junho de i 888. 
-Augusto Cesa.r.-Porllrio Macbado.-
Coelho de Monra.-Jurumeoha.-Soa-
res Peixoto. - Antero.-Teixeira Duarte. 
-Nelson. 

N. :S3 
A a.•semblea legisla li v a provincial de 

Minas Geraes decreta: 
Art. unico. Fica o presidente d3 pro-

víncia autorisado a despender pela 
verba-iostrucção publica- a quantia 
de tOO,S aouuaes (a titulo de aluguel de 
casa) para os profes!Dres publicos 
da protintia àe Minas; revogadas as 
disposições em contrario. 

Sala das sessões, 7 de Junho de t 888. 
- Dr. Carlos da Silva Fortes.-Candido 
Ce1-queira. - C. Prates.- F. Sá. - C. 
Seoa.-Salathiel de Almeida. - Vaz de 
Lima. 

J.I'RESENTAÇÃO DK REQUEIIIMENTOS 

Reducç6o de pessoa liv1•e á esc,·a-
viclão 

08r. Coat.o 8eno:-ll'' sabido, 
Sr. presidente, que a nossa imprensa, 
'!alvas lloorosas excepções, inspira~a em 
pequeninos interesses partidartos ou em 
um ignobil mercantilismo, tem-se por 
tal forma degradado (apoiado do ~~·. 
M arlins ele A nd1·ade), quo lloje quasi 
nenhuma influencia exerce sobre o 
espírito do governo ou do publico 
(muito liem ). 

Denonciào-se os erros de uma admi-
oistra~o. o esbanjamento dos dinheiros 
publicas, a nomeação de empregados 
corruptos, etc; a defeaa não se faz es-
perar: 

c E' a imprensa liberal que procura 
desmoralisar cobardemeote o serto "ho-
nesto governo conservador.; c ó quanto 
basta para satisfazer a opinião publica I 

Accusa-5e um fu occiooario de preva-
ricações, adduzem-se provas; mas a de-
fesa ê prom pia : 

E' um nossodistincto co-religiooario, 
empregado publico modelo, que está 
sendo víl e traie<>eiramente atassalbado 
_pola ímpt'ensa conservadora. (apoiados; 
muilo bem). 

Deste modo, Sr. presidente, a Im-
prensa entre nós só tem servido para 
perverter o espírito publico, quando 
devia representar a resultante da opinião 
sensata e bem formada (apoiaclosl. 

Floresce entre nós o anooymo f 

V. Exe. encontra um dia, t'm um 
jornal, um artigo em que a sna pessoa é 
violentamente atacada ; em :Jue os 
factos mai~ graves, crimes revollaotes, 
de eo, olla com as mais grosseiras in-
jurias, lho sàu imputadas: 

~ As provas irrecusa v eis serão mais 
tarde apresentadas ao publico pelo signa-
tario do artigo .. ,que é um bandido qual-
quer, residente na mesma cidade qua 
V. Ex c. habita. 

O artigo corro:\ província ; V. Ex c., 
que ó conhecido, fica com a reput~tçào 
abalada no conceito de seos amigos, ao 
passo 9110 o autor da dilfamaçào raz um 
corto JUS à gratidão publica. pela co-
ragem com que atacou um homem al-
tamente collocado e pela lealdade com 
que assigoou a accosação. 

Si V. Ele. ch3Jila o jornal :~os lri-
bunaes, :jlparece como respoosavei 
legal um outro bandido egual ao pri-
meiro ... 

Um Sr. 1leputado conservador:-Um 
Romào Josà de Lima. 

O Sr. Costa Se na ... em cuja perna 
era capaz de envergonhar-se uwa gri-
lbeta. 

V. Exc., Sr. presideate, ha de 
acoitar estas minhas palavras como uma 
auenuante ao meu requerimento, cujo 
uoico fundamento é o artigo de um 
jornal. 

O facto que vou denunciar ó gr:.ve e 
eu não quero, nem posso ser o es ta casa 
orgào de boatos infuodados e muito 
menos do calumnias contra quem quer 
que seja. 

Li, um dia, no Libe1·al Mineiro, não 
me lembra si em ar tigo de fundo, que 
o Sr. major Vicente de Vasconcellos, 
residente em Diamantina, vendera na 
maua,como escrava, uma mulher livre, 
que fOra em saa companhia como 
criada. 

Nos ou meros subsequentes do mesmo 
jornal nada mais vi a esse repeilo. 

na poucos dias. porem. li em outra 
folha de Cataguazes o mesmo facto e 
dizia o tal artigo que a mulher livre, 
vendida como escrava pelo Sr. major 
Vicente de Vasconcellos, clamava-se 
Silvcria e residia naquella ctdade. 

O Sr. Outra:-0 facto é real e não 
sei que providencias se têm tomado. 

O Sr. Costa Seoa:-Como ja disse, 
Sr. presidente, não tendo prova ne-
nhuma do facto, para o qua cbamo a 
atteoçào da assemblea; por isso, apre-
sento o meu requerimento, para quo o 
o governo nos dê informações sobre as 

I quaes possam(l3 formar um juizo se-
goro. 

Quero provocar a discussão, afim d e 
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quo seja desafl'rontada a honra de um 
cidadão calumniosamente accusado ou 
punido um crime e deTidamente ind.em-
nisada a pobre muJher, cujo Lrabalho 
foi roubado. 

Digo mais a V. Exc. quo dou maior 
impor·tancia ií indemnisação da cscravi-
sada do qun á des:~ffroota da honra do 
Sr·. major Vicente : este é rico, pode 
chamar a,). tribon~es os seus díiTama-
dores (nllo apoindos da miwwia) o tor-
nai-os passh•eis das penas do codigo. 

O ~r. Firmiano:- 0 Sr. major Vas-
.coocellos é incapaz de praticar seme-
lhante acto. 
· O Sr. Matta ~fachndo: -0 que é certo 

il que o facto foi denunciado em diversos 
jornae~ e eHo calou-se. (H a m"ilús 
apart&). 

O Sr. Costa Sena: - Dizer-se vaga-
mente que um cidadão é incapaz de 
-commelter um crime não passa do uma 
chapa de defesa. 

Eu tambem fJUern suppol-o lnoocento 
e até estimo que assim aconteça; mal', 
para il>SO quero a discussão, da qual ba 
de resu I ta r que n Sr. major Vascon-
cellos foi calumniado ou quo deve ser 
reivindicado o direito de uma desgraçada, 
vendida iguobilmeuto, como si fosse es-
crava. 

O Sr. Campollo·-E chama a imprensa 
ca.lnmniadora I 

O Sr. Martins de Andrade: -E é 
verdade. 

O Sr. Costa Sena:- V. Ex .. estâ en-
ganado: nào chamei a imprensa calum-
oiadora. 

Disse que muito se tem obnsado della 
para diiTamações e intrigas e quo ella 
por isso ~e tem desprestigiado muito. 

Julgo o Libe,·al M i1~eii'O, em que li 
o facto, um jornal sorio e respei tavel e 
tenho toda a confiança nos saus redac-
tores; mas podem ter sido mal infor-
mados e apresentado uma accusaçãe> in-
f~ndada. (R a muitos apartes). 

Vou concluir, Sr. presidcplc. Peço 
informações ao governo sobre u rn facto 
l:unentavel e ainda uma vez repito quo 
wmo mais inL~resse pela escravisada do 
que pela desa.ITronta do Sr. major Vas-
concellos. 

Este ó rico e pode cri minar seus di lia· 
madores, ao passo que a victirna ,supposta 
ou verdadeira, ; () tem a seu favor a im-
prensa, quo, por in teresse ou por phi-
laotbrl>pia, denunciou o crime, e a mim, 
que nesta tribu.na, sem favor· e sem or-
fensa a •ninguem, apenas cumpro um 
dever, ftscalisando a administração da 
província e procura11dn saber como é 
executada a lei e como é distribuída a 
jusliça .. (Muito bem; muito bem). 

• 

• 

E' lido o approvado o seguintll: 
Requedmento 

Requeremos que se peça ã presidencia 
da provincia informação sobre o raci.O, 
denunciado pelo Liber·ai M ineiro,de ter o 
major Vicente de Vasconcellos, residente 
em Diamantina. reduzido pessoa livre il 
escra vidã.o,o sobre as providencias dadas 
pelo ~overuo no c.1s0 de ter sido ver-
daderro o facto denunciado, 

Sala Lias ses~lles. 7 do Jnobo de 1888. 
- C. Sen:t. - Martins de Aodrade.-
Leonel Fitho.-J. Dutra. 

Posto em discussão, fica esta adiada, 
por ter pedido a palavra o Sr. Firmiaoo 
Costa. 

ARRECADAÇÃO IIE RF.NOAS I 

O 8 r . Barbo sa da 81lva:-
Sr. presidente, não venho neste mo-
mento fazer am acto de lncrepação ao 
govemo, mas chamar -lhe simplos-
men te a a ttenção para certos ractos, 
que. a serem exactos, podem trazer 
gr"dlOS pr·ejnizos à \'ida adrninis traliva 
da província, porque aiiectão um dos 
serviços mais importantes, como Keja 
a arrecadação da.s rendas publicas. 

Não farei tamhem censuras ao go-
Yerno, Sr. presidente, porque ningoem 
11 ais do que eu reconhece quanto é 
diillcil a administração desta província, 
em cooseque.ucia de moti,os p~rmaneu
tcs. 

Estes motivos p~rmanent.es, aggra-
vados pelas circumstancias da occasiào, 
obrigão-me a dizer, com muito pezar, 
que nunca foi tão pouco provavel uma 
boa administração, como no momento 
actual; no entretanto que DUJlca proci-
samos tanto, como agora, de governo e 
de administração. (Jlpoiaclos). 

Não farei iocrepaçOe.~ a tste governo 
ja por si tão depauperado; pelo contra-
rio, estou disposto a cooper·ar com elle, 
na altura das minhas forças, a bom dos 
interesses da provinci!. 

O problema administrativo, seja-me 
licito dizer, achn-se profundamente 
alterado pelas circwnstancias da actua-
lidade: o nosso syslema tributario esLá 
abalado em suas raizw: as questOes do 
dia exigem medidas parallelõs nil sys · 
toma fiscal da pro,,incia. 

Sr. presidente, a arr·ecadaçào da~ 
rendas de nossa- provincia passon por 
duas phases differnntes: assim é a ar-
recadação antes das estradas de ferro e a 
arrecadação depois das estradas de 
ferro. 

Não me referindo á L • phase. ocC!!-
pando-me apenai da l!..', que é a mar5 
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reeenle, convem não olvidar-58 qne foi 
ella a preoeeupaçlo do governo des ta 
província na administração liberal, 
coDStiluindo para o meu partido um 
grande padrão de gloria. 

Á! providencias organisadas neste 
t~eriodo e multo principalmente na be-
nefica administração do Sr. Cllaves dei· 
urão vestigios imperecíveis. 

Assim, Sr. presidente, o meu reque-
rimento, podindo informações a respeito 
.desse assnmpto, tem dons fios : ve-
.riOcados que sejào os factos con-
stantes do mesmo, esta assemblea pode 
GOnfeecionar leis de previsão, qne nos 
preservem de ta&s inconvenientes; e,por 
outro lado, poderemos aferir, al.em das 
d.imeuldades com que permanentemente 
!nta a administraçào a este respeito, a 
aomma de esforços, a aomma de acti-
-vidade que o governo actaal empregou 
alim de superal-r.s. 

Eis os dons llns capi taes que atlri-
buo ao meu requerime!lto. 

A arrecadação das rendas, no 2. • dos 
períodos a.que a principio alludi, era 
t l8rcida por diversas estações fiscaes, 
.taes como as colleetorias. as recebédo-
rias e as estradas de ferro de Pedro 2. •, 
lA opoldina e, mais recentemente, Oeste 
e Miou e Rio 

Em t 882, rescindio-sa o contrato 
para este fim entre a administraçào da 
Jlrovincla e a directoria da est~da de 
ferro D. Pedro 2. •. 

De modo que a arrecadaçào ató ent.ào 
l eita por ella passou a dons regimell3 
d11Jerentes : ou era feita ~or emprega-
dos pertencentes i directorta de fazenda 
provincial ou era feita por administra-
dores de recebedorias com a inspecção 
extraordinaria de agentes da mesma 
reparliçào 

Bntre as diversas estações, por onde 
a arrecadação se fazia, sobresabião, pela 
&ua importaucia, as recebedorias do 
Picú e do Passa Vinte. 

Ultimamente, com o contrato cele-
brado entre o governo e a estrad' de 
ferro Minas e Rio, a arrecadação até 
enllo feita na t. • destas recebedorias 
decresceu sensivelmente, visto deriva-
rem-se para & estrada de ferro Minas e 
Rio os objectos 9ue pagavão taxa na 
referida recebedorta. 

Assim, Sr. presidente, lançand.o um 
.()lbar l'lltrospectivo para as nhimas 11-
.quidações conhecidas, podemos vori-
llcar o que se deu quanto á arrecadação 
feita nas ditas recebedorias. 

F.tercicio óe 188t a t 88i 
Recebedorla do Picü 

Tua itioeraria. • . 3t : t 98874t 
lmpotto de exportação. 57: 76:S6333 

Recebedoria do Passa Vinte 
Taxa itineraria. • • t O:i6:s$875 
imposto de exportação. 70: 65*76 

Exerclcio de t SSi a 1883 
Recebedoria do Picú 

Taxa itíoeraria. . . 4t : tstts~7~ 
Imposto de exportação. 78: 97~6018 

Recebedoría do Passa Vinte 
Taxa ltineraria. • • 16:43~8009 
Imposto de exportação. U 6: ts:S&6538. 

Exercício de i883 a 188~ 
Recebedoria do Picú 

Taxa ttineraria. • • 37 :0736031 
11Dposto de exportação. 9!:2448638 

Recebedoria do P.&Ssa Vinte 
Taxa itineraria. . . n : 756":167 
Imposto de exportação. 178:2508659 

Ailnas e Rio 
Taxa itio.eraria. • . lí:6-'21t!l 
Imposto de exportação. f :6U8331 

B~ercicio d.e 1885 a t 836 
Recebedona do Picü 

Taxa itioeraria . • • 7 : 00383f.~ 
Imposto de exportação. :Si: 77G8689 

Recebedoria do Passa Vinte 
Taxa itioeraria. • • t 8 :6266!85 
Imposto de exportação. t õS: 9906793 

Minas e Rio 
Taxa itineraria • . tO i : 87888U 
lmpo$tO de exportação. 88:371)8740 
Por esta synopse, verifica-se que COID 

a derivação de produc~os para a estrad~ 
de Cerro Minas e Rio decresceu seotr-
velmeote na uJtima liquldação,de UfStS 
a t 886,a. arrecadação feiu. na. recebedo-
ria d;> Picú. 

Esta mesma dilfereoça se fu notar 
no exercício de t 883 a t88~ . onde eaa 
pouc.ls mo1.es ou. an~. em ~ueoe 
dia.s de eucção, a Mtna.l! e Rto ar-
recadou quantia 9DUCO auper1ora 6:0001. 

Mas o que oeeorren em r~lação a est.. 
recebedoria, em consequencta dos mo· 
tívos expostos, não se deu em relação 
i recebedoria do Passa Viote,porqu&nlo. 
como vimos, oo u ereicio üe . i 8i$ a 
t és6, emqna.olo a Minas e R10 ~ppa
rece com uma a.rrecada.çã.o approxJma-
damenle de tOO contos, a. recebedor~ 
do Passa Vinte niO arrecadou menM. 
como j& .lisse, de t 7G a t77 contos. 

Comparando-se tam'!B!D a liquida-
ção dos dilfereotes u ercJcJos, se vê que 
no de lU a 8ts a media. da arrecadaçlo 
corro.•ponde (n~liro-me sempre â rece-
bedoria. do Passa V'mte) á somma. meu-

• 

• 
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sal de t 7 contos o oo exllrcicio de t885 
a t 886 à ama media mcnul superior a 
t4 contos. 

Em relação á recebedoria do Picú, 
"tambem é certo qao a media mensal 
da Slla arrecadação, quando esta do· 

-cresceo em coosequencia da concur-
rencia feita pela estrada de ferro Minas 
e Rio.era appro1imadamonte de 7:0006. 
. Ora, Sr. iJresidente,estoo informallo,e 
lStO sopponlto que ó uma desastrosa 
verdade para as fioao.ças da nossa pro-
vincla, estou informado de que a ar-
recadação cor.beoida da recebedoria do 
.Passa Vinte ou corrente e~ercicio des-
ceo á media mensal de 5 contos, quando 
em outros períodos prova-se que foi 
superior a H :0006000 l 

Acho-me tambem informado de que a 
renda mensal da recebedoria do Piei•. 
que na epoca a que me refiro era de 
7: 0008000 , baixou a pouco mais de 
i : 0008 mensal. 

Ora, Sr. presidente, esta depressão 
Cio sensível na metlia da arrecadação 
em uma e outra recebedoria não se ex-
plica por um motivo de natureza geral, 
porque esta baixa coincide es.acta-
mente com a copiosa arrecadação de 
~da:' as outras estações fiscaes da pro-
vtncla. 

Nem se explica, como disse, pela 
causa de natureza especial, qual seja. a 
~ocurrencia fei ta pela estação arreca-
dadora da estrada de Cerro Minas e Rio, 
porque, ainda admitlinJo esta concur-
renc1a. como aconteceu no exercício 
de t 885 a i886, a media · da ar-
recadação na rocebedoria do Passa Vinte 
não deixou de ser superior a H : 0006; 
emquaoto que na ostação arrecada-
d_ora do Picú, em coosequeocia da po-
stçllo relativa da mesma recebedoria 
f) da estrada de forro Minas e Rio, esta 
coocurrencia actuon com mais ioten· 
sidade. 

Ora, si esta diiTereoça de arreca-
dação não se explica, principalmente 
oa rece.bedoria do Passa Vinte, nem 
p~r motivos de oatureu geral , que po-
dião aiTectar as diiTereotes estações Lis-
~s da província, nem pela arreca-
dação !etta pela Minas e Rio, pela de· 
rivação de productos para essa estrada; 
-a conclusão é clara e obvia:-a difTe-
nmca na arrecadação só se pode expli-
ar pela mais audaciosa defraudação l 
(Apoiados). 

O Sr. Francisco Bru :-Desdo o anoo 
paaado que o gado deixa de ser traos-
,ortado por essa estrada. 

• O Sr. B~bosa da Sllva:-Eu ja pre-
~Ja & explicação que o honrado repre· 
.-otante do U . • districto procura oeste 

momento dar ao facto,quo tanto tem de 
anorf!lal como de deplora vel (apoiados) ; 
por tsso, Srs., eu tratei de pOr bem 
em realce, de tornar bem acceotuado 
o occorrido com a arrecadação feita 
pe.a Minas e Rio em relação à arreca-
dação feita pela recebetloria do Passa 
Vinte. 

Si assim fosse, si a explicação po-
desse ser essa, a coasequeocia seria 
que a di!Terença só se poderia encontrar 
nos direitos de exportação. 

Mas, a mesma d•ITerenca para menos 
se encontra nas taxas itinerarias . 

Sr. presid.ente,estou informado de quo 
e:lte facto não escapou ás vistas da 
administração e ~e tomarão providen-
cias,afim de proceder-se a um exame na 
reeebedoria do Passa Vinte, bem como 
de que as causas da dim nuição das 
renda' provinciaes estão bem coube-
o:idas da adminis tração, por um exame 
a que alll se mandou proceder, ficando 
o administrador convencido do fraudo. 

Ora, Sr. presidente, é indispensavel 
moralisar-se este ramo de serviço, apu-
rar-se com certeza si tal facto occorreu 
e si passou desapercebido à adminis-
tração, para saber-se com justiça o 
grau de importaocia que ella dá a este 
ramo de snviço publico. 

Si não escapou ás vistas da admi-
nistração, é oocessario saber que pro-
videncias ella deu, quaes foràn ellas. 

E, na bvpotbese affirmaliva, verifi-
cadas as defraudações d3ll rendas, é no-
cessario saber-se si o administrador da 
recebedoria ainda continua em seu em-
prego. si foi punido, si esta sob a pres-
são de alguma acção judicial. 

Entretanto, Srs., in formão-me que ia-
felizmente o mesmo facto sedaem outras 
recebedorias, taes como as de Flores 
do Rio Preto, cuja media do arre-
cadação era de 3: 000/JOOO o la o lo e 
hoje rodozio-s$ a t :81J08; a do Par.lbJ-
buna,coja renda era do 5: ono,s por mez 
e hoje e~tà reduzida a ~ :ooo,,ooo. 

Para calcularmos O! eiTeitos dessa 
defraudação em largo período, basta 
sabor-se com exactidão om quanto ella 
importava em um peque:~o periodo. 

Para isso. ê oecessar•o saber-se qual 
a arrecadação conhecida no corrente 
exorcicio. 

Assim. Sr. presidente, si em um pe-
queno periodo ba essa differooça, 011 
não serei exagerado áffirmaodo que a 
província é espantosamente defraudada 
cada anno em mais de mil contos de 
reis (apoiado1), accrescendo que, si 
Cacto de tal ordem se dá em relação a 
estas recebedorias, é licito suppor-se 
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~uo o mesmo se dã em outras estações 
2rrecadadoras. 

Assim. é necessario que a adminis-
tração nos forneça esclarecimentos pre· 

--4lisos, indispensaveis, tanto mais quanto 
c:abe-nos o direito de censura e de 
analyse. 

Pelo expoJto, a primeira parte do 
meu requerimento eompoo-se dos se-
aointes itens (lê). 

Sr. presidente, para não •oltar de 
oo•o a esta tribuna, e•itaodo assim 
fatigar a nttenção da casa com assumpto!! 
lào pouco tentadores e amenos, com-
prebendi no meu requerimento outros 
assumptos relativos á arrecadação das 
rendas. 

Estoil informado, Sr. presidente, de 
que a companhia da estrada de fbrro de 
J uiz de Fora e Piao uão tem feito regu-
larmente a entrada tia arrecadação e dos 
saldos. 

Um facto desta ordem, em relação a 
qualquer exactor, determinaria medidas 
nxatorias para elle e garan thloras para 

• • a prOflnCta. 
Si o facto é exacto, quo providencias 

tem tomado a administração f 
Consta-me lambem, Sr. presidente, 

que e.qta estrada do ferro, recalcitrante 
em recolher os saldos da arrecadação aos 
cofres provicciaes, procura, como pre-
texto para isso, fazer compeosaçl!es, 
encontros do que lhe é devido por conte 
do garanua de juros. 

Vozes: - Ob I Oh! 
O Sr. Barbosa da Silva:-Ora, Sr. 

presidente, não preciso affi rmar em uma 
assemblea, onde ha muitos legistas, que 
em di reito fiscal a compensação é intei-
ramente excluída, pela simples razão de 
!fUe as di r idas Bscaes do certas e 
ltquidas diante da conta corrente for-
mulada pela respectiva repartição; no 
entretanto que o pagamento de juros a 
estradas de ferro constitue uma divida 
illiqu ida. 

Assim que, por dous motivos, e~ r 
compensação é profuodamete illcgal 
(apoiac:lo$). 

Ora, precisamos saber si a estrada 
de ferro Juiz de Fora e Piao, assim pro-
c:edonrl ,se acha antorisada por algum 
acto dt governo. 

Presumo. Sr. presidente, que a es-
trada de ferro do Piao, dependendo 
dlrectamente do 80veroo para o pag~ 
manto de garaolta de juros, u3o havia 
de resolver-se a um cooOiclo com o 
mesmo governo, de ljuem, como disse, 
ella depende directa e imroediatamente; 
6 de presumir-se, portanto, que ella 
a isiO seja acoroçoada por algum ae1o 
do governo ..... 

. 
O Sr. A. Martins:-Toleraocia. 
O Sr. 8. da Silva . •.. ou lolerancia 

muito ostensiva ou algum ar.lo expresso. 
Por isso, desejo ioformaçOes a este 

respAi to (lê). 
Passo, Sr. presidente, á ultima parte 

do moo requerimento. 
Como vos disse a principio, a arreca-

dação tl:lq rendas publicas divide-se 
naturalmente em dons períodos; um 
anterior e outro posterillr âs divorsas 
estradas de ferro, com que o governo 
para este tlru tem celebrado coutratos. 

Parn conhecer-se de modo bem pa-
tente a diiTerença poss:vel entre uma e 
outra arrecadação, trago um exemplo, 
que vem a ser a arrecadação fei ta pelas 
recabedorias do Picú c Passa Viole, 
comparalinmente com a arrecadação 
feita pela Minas e Rio. 

Aprio>'i,couclue-se perfeitamente que 
a arrecadação feita pela estrada de 
forro deve ser muilo mais exncta e con-
veniente ll. província do que a que se 
faz por iotermedio das rer.ebcdorlas. 

Com efToito, Sr. presidente. ha um 
motivo que tudo expltca, alem de ou-
tros. 

A nossa província tem 3'1 suas divisas 
completamente francas; na p:~rle con-
finante com outras províncias a nossa 
não tem o que se pode denominar-pon-
tos forçados; de modo que, assim sendo. 
o COillrabando na irnportaçllo e o ex-
tra vi o na exportação 6 a c ousa mais 
simples e praticavel. 

Com a estrada de ferro, assim não 
acontece, porque, sendol ella o meio 
mais barato de transporte, por es~ 
mesmo facto supprime os extravios; 
porquanto, aquillo qne o interessado 
podia rsanbar .:om o extravio vai per-
der em multo maior som ma nas des-
pezas de transporte quando este não 
seja feito pela estrada de ferro. 

De modo que. sob este ponto do •ista, 
as estradas do ferro são perfeitamente 
g,· ranlldas, são verdadeiras sabidas 
forçadas para os produclos da proviocia 
e bem assim o receptacolo forçado da 
ma.teria tribotavel quando eolra para 
a mesm;. profincia. 

Alem disso. ba muita difTorença entre 
a responsabilídade de um só adminis-
trador em relação á pro•incia e a 
responsabilidads de uma companhia 
no caso de arrecadação; a companhia i 
di rectameote respoosavel para com a 
pro•incia. 

Finalmente, Sr. pr8iideote, a arreca-
dação, e assim lambem a Bscalisa~o. 
uma é certa e outra mais elllcaz quando 
correm pelas estradas de ferro, por 
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qoa.olo ambas são feitas diante das 
notas de expedição. 

E o q11e affirmo verifica-se, como 
disse, por um oumplo, que eu adduzo, 
por ser o mais recente; a comparação 
entre a arrecadação feita pelas recebe-
clorias do Pícú e Passa Vinte e a ar-
recadação feita pela estrada de ferro 
Minas e Rio no exercício de 188ii a 
i886. 

A,..im, Sr. p;esidento, a arrecada{:ào 
maxima da 1 ecebedoria do l'icu, a do 
exercício de 1883-1884, comprehen-
dendo taus iliõJerarius e impo~tos de 
exportação, foi dll 129:3171$66!>. 

A arrecadação feita pela Miua$ e llio, 
no exercicío de 18811 a 1886, foi de 
190:!496564. 

Ora, emquanto se fez esLa arrecadação 
na M inns e Rio, a recebedoria do Picü 
nilo dtlixou d.e proceder a u.ma arreca-
da~.iic no mesmo período, que allingio 
á som ma de 59:8726038 reis; de modo 
que, si compararmos a arrecadação ma-
l.ima, a que me referi. feita pela r~
oohedoria do Picit, com a arrecadação 
reita na ll! inas e R1o, resulta, in· 
.cluiodo lambem a :1 rrecarlação no mesmo 
período realioatla pela recebedoria. 
uma diiJereuça de 120:803,5933 reis 
em favor da província; devendo notar-se 
.que no exercício de t ll85 a 1886, 
si não exi~lísse a estrada M inas e Rio, 
a arrecadação feita por ella teria de sel-o 
exclusivamente pela recebedoría do 
Picü. 

D'aqui chegamos á seguiote cooclu-
.são : com os mesmos impostos, com a 
mesma materia tributada e apenas mo-
dificada a forma de arrecadação, llou vo 
em favor da província uma diiJcrença 
.de cerca de 121 :000,5000. 

Este exemplo eu ad ·uzo para com-
provar quão vantajosa é para :s provm-
cia a arrecadação feita pelas es tradas 
de ferro. 

O Sr. F. Braz: -Nisso estamos de 
.accordo. 

O Sr. B. da Silva:-Em 188 t rcst~in
dio-se o cootracto celebrado para este 
11m com a estrada de f~rro o. J>edro 11. 

O anuo passado o governo da pro-
-víncia propoz em seu relatorio clue a 
a semblea o habilitasse para ce ebrar 
um convenio nesse sentido, elevando-se 
a com missão a 6 °/o , quando a lei an-
terior, n. 2815 do 1881, só permiltia a 
cominissão de ~ %. accrescenta.odo o 
governo que sob esta condição o mi-
nisterio da agricultura ja havia expe-
dido a respectiva autorisação. 

A' -vista de reclamaçiio tão justa e 
razoavel do presidente da província, 
consagrou-se disposição no-relata uo 

orçamento "igcnle, que no art. G.• § !4 
n. 2 autorisou o presidente da ~rovincia. 
a eoorratar a arrecadação dos rmpostos 
provínciaes com a estrada de ferro O. 
Pedro 11 , mediante a commlssão até 
6 x. 

Ora, Sr. presidente, não obstante esta 
disposição legislativa, não obstante a 
boa vontade que atd então mostrava a 
administração da província, de a~cordo 
oeste ponto com o ministerio da agri-
cnltura, CJ>tou informado de que alé 
hoje, CJ>Laodo quasi find o o primeiro 
semestre do r.orreute exercício, ainda 
~emelhaote contrato não se celebrou·, 
continuando-se a fazer a arrecadação 
pelas rccebedorias do Porto Novo do 
Cnoba, Juiz de Fora, Lafayette e creio 
que pl)r uma nesta capital. 

Entrelanlo,Sr. presidente, tomando por 
base do nosso calculo a liquidação do 
e!ercicio de 188il a i b86, verifica·se 
que a arrecadação ~o pelas recebellorias 
do Porto Novo do Cuoba, de Juiz de 
F'e>ra e fie Lafayue allingiu á somma de 
639:!174,5105 reis. . 

Como vimos, comparando-se a arre-
cadação feila pela recebedoria do Picú 
com a realisalla posteriormeo te por 
esta mesma reccbedoria o pela estrada 
M itws e Ri?. nota~se - primeiro- a 
pequena arrecadação, comparada com 
aquella a que ac~ bo de me rPferir, .:las 
recebedorias do Porto Novo do Cunha. 
Juiz de Fora e Lafayette; e-en1 se-
160Ddo lugar-verifica-se uma diiTe.-euça 
em favor da província superior a 
120:0003000. 

Ora, si oaquella arrecadação, que e 
pequena comparativamente com esta, 
bou v e uma diiTerença superior a 120 
contos de reis, nesta ultima arre~ada
çào, superior a 639,0001000, quaniQS 
contos tom a província deixado de 
ganhar, quanto tem perdido nesle pri-
meiro semestre do corrente exercício 1 

S• em uma peqnena a rrecadacão se 
verifica isso, isto é, uma differença sn-
perior a cento e vinte contos, om ·uma 
muito maior ess:r differença sedltambem 
muito maior. 

Logo, não sou e1:agerado affirmaodo 
que no primeiro semestre, Só por não 
se baver chegado a um accordo com a 
estrada de ferro de D. Pepro li, n pro-
vincia não !em tido um lucro cessante 
inferior a duzentos contos! 

Mas, este lucro cessante, que não 
serei m:agerado calculando em mais de 
duzentos contos de reis, ainda se a~ba 
aggravaclo por outras circumstancias. 

Com eiTeito, Sr. presidente, na im-
pussibilidade de um ~ ccordo com a di-
rectoria da estrada de ferro Ped ro 11 , o 
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#Oferoo lançou mão d& providencia 
possível na occasião, que ora oào con-
fiar a adminislradores a arrec dação, 
rh'as sim a empregados da repartição 
central, os quaes, sob sua responsabi-
lidade, nomoavão vigias e outros em-
preJ'{ados subalternos. 

Não contesto quo este systema era 
muito inferior á Curma da arrecadação 
pela estrada de ferro, rnas, emfim , era 
o unico possível. 

llojo, porem, achão·so á frente dessas 
ropart içOes arrecadadoras, não os em-
pregados da repartição central. mas os 
an ti~os admiuistradores. 

Sa o systema antigo, resultante do 
contrato feito com a estrada de Pedro 
li, ja era mau, peiorou ainda ultima-
mente, voltando-se ao regulamento do 
governo n, 58 de 1868, passando 
aquellas recebedorias a ser sorvidas por 
pessoas estranhas-

Em raco do § t. • art. 4G do regula· 
meotn o. 107 de 30 du agosto do nono 
passado, estabeleceu-su uru systcma 
quo veio acarretar maiores de3pezas 
para a província, porque, alem de 
outros inconvenientes, aantla augmen-
tou o numero de recebedllri3s a que 
alludo, passando a ser quatro, sendo 
uma em Pllrto Novo e a outra a que ja 
me referi. 

Mas, Sr. presidente, não posso pre-
sumir quo a administração da província 
queira conspirar contra os destinos 
doi! a. 

Desojoapenasser informado sobre que 
difficuldades têm apparecido a esta rne· 
dida, a cujo respeito estamos todos de 
aceordo, reclamada pelo proprio go· 
'terno. 

Desejo lambam saber si, subsistindo 
estas difficuldades, o governo empregou 
meios para removei-as e, finalmente, si 
entende que depende do nossas atlri-
buicOos alguma cousa quo possa faci-
litar· urna medida de tão grande alcance. 

Qooro que a casa comprehenda Qne 
nestas palavras não vai uma insinu-.yão 
ao governo. 

Assim, a ultima parte do meu reque-
rimento ê concebida nos seguintes ter-
mos (lc1, 

roi 10 preciso insistir, Sr. presidente, 
111. ~orHoocia que ha de serem minis-
tradas 8lisas imformaçoes, afim do as to-
.marmos como base para os nossos 
primeiros actos. 

Um Sr. deputado:-Este requeri-
mento deve ser approvado immediata • 
mente. 

Tenho concluído, Sr. presidente, a 
:~erie de considerações que pretendia 
h zer, e confio muito em uma e outra 

bancada para esperar qne este reqne-
rimooto ha de obter urgencia. 

Para tranqoillisaros nobres deputados, 
compromello-me a não discutil-o na 
presente sossàll. 

Pudindo arenas as informações, sem 
animo bosti , sem intuito de opposi-
çào, declaro que o nosso desejo ú coope-
rar r.om o governo, tanto quanto coubar 
em oos:.as r orças, em bem dos i o teres· 
ses desta província, cu, si possível fik , 
calafetar as muitas brechas da adrnini!l-
traçào. 

( .11 "ilo /)em; muito bem). 
Posta a votos, é uuaoimemeotoappro-

vada a nrgoncia. 
E, portnoto, posto em discussão, 6 sem 

debate apprqvado o segointe 

Requerimento 
Requcromvs por intermedio do go-

>erno as .;oguinltls informações: 
f . • Qual a renda conhecida tb s re-

cebedorlas do Passa Vinte, Picú, Flol'es 
alo fiio Prelo e l'arahytmna, no COl'renta 
oxtlrcicio financeiro l 
~.· Vorificoo-so alguma rraudo na 

primeira d3$ di tas ;ecebcdorias, o ísto 
em coosequencia de alguru esame cr-
den3do pela directuria do fazenda t 

3.• Nu case amrmativo, ainda ó .:on-
servado em seu emprego o respectifo 
admi nislrador? 

4..• A companhia E . F. Juiz de Fora e 
Piau tem Coito regularmente a entrada 
da arrecadação e dos saldos ou tem 
procurado rnzor, para este Om, en-
controseeompensações 7 e, paraes1e fim, 
roi autorisada por algamacto do golvornof 

5. • Ja se rez o contrato com a E. F. o. Pedro 11 para arrecadação do im-
postos, conforme a lei vigente do Orç.'\-
mento 1 no caso negativo, quedifficulda-
des o tom obstado o que providercias 
tem tomado o governo p3ra o dito con-
trato~ 

Sala das sossOcs, 7 de Junho de i888-
- Ba1·bosa da Silva. 

NEOOCIOS DI. llLA.YANTIN A. 

O 8r. Alvaro 1\locbAdo:-
Sr. presidente, eu desejava fazer al-
gum.as cousideraçõ3s a respeito do ro-
querimento que fOU ter a honrA tfs 
apresentar á casa; porem, o mou o_tado 
de saudo actualmente m·o prohlbe. 

Limito-me, porta.nto,a razer a slíaleí-
tura e a assemblea que reselfa o que 
entender; na certeza de que, tratando-se 
de factos muito graves e qne li glo-se 
multo de perto á ordem publica, que 
está muito ameaçada de ser alternda o& 
Importante etdade e no município da 
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minha residencia (apoiado do 81·. C. 
P t·ates), espero•1 ueo meu requerimento 
oão encontrarâ a menor opposiçflo da 
parte de meus illnstrc;; collegns. 

E' o seguinttl tlé). 
(Mwlll liem}. 
E' apoiado u posto em discus~ão o 

seguinte 

Requeremo~ !]116 so peç;i'l ao governo 
provtn.:ial os seguintes doCllmcotos e 
informações: 

1. • Copia d:t donunci<~ Q•IC, h a dons 
mezes, mais ou meuns, roi covindn. A 
autoridade competente desta capital, 
c11ntr·a o nlfurcs Antonio llarbosa do 
Faria, aclual c:ommandanto do dostac:.-
mento policial da c1rlaJ.Jo Dlamantíua o 
1. • supplent~ cio tloiOf(atlo de policia, em 
exercício, 11 t•n11111:ia a,;~igna1la pelns ci-
dadãos Jofi: Fcra·.•ira 1le Andrade llmnt 
Junior. prllffls"'ll" dn oS\XIIa nnrmal e 
disliocto momht'u rio t>:u·tldo consorvn-
dor, u CRpi tftn ~lnnllel Pmcopio RílJeiro 
Leão, pre,l.igioso e rostJelta v oi eh~ fo 110 
pa1·tido libt•ml do uorte tlcsta proYiocia. 

2.• Cupta. do iuquerilo a quo, por 
ordem do Exm. Sr. Dr. chefo de I)Oiicia, 
procedeu, h:t pouco. o referido alferes 
"Barbosa, na •J u;~lhla•le de I. o su pplelll-1 
do delegado tle polk ia, em exo;ci~io, 
para o des.·ohrimonto do responsavcl ou 
responsa v eis na applicação de sollos 
servidos em objectos regisu·ados ua 
agencia postal d~ mesma cidatlo Dia-
mantina, em cujo inquerito, renlisatlo 
em seg•-edo, cousta terem sido prati-
cadas as maior():! imlpula.rida.dtrs o cri-
minosas arbitrariedaaes. 

3. • Si, apezar do desprestigio o da 
geral e j nsta indignação que tem cba-
mado sobre si, tle quasi toda a popu-
lação da Diamantina, sem llistiocção de 
cõres polilicas, o alferes Antonio Bar-
bosa de Faria, entende o governo poder 
esse individuo, sobretudo oas críticas 
.:irr.umslaocias, em que aclualmente se 
acha todo o paiz, continuar por mais 
.tempo, sem perigo p:~ra a ordem e tt·a.o-
quillidade 1>nblita, como commaodante 
do destacamento policial e L o suppleott. 
do delegado de policia daqnella c1dade. 

Sala dns sessões, 7 de Junho de t888. 
- Atvaro da ,\fatia Machado.- C. 
Prates. - F. Sd. - Llndolpho Cae-
-tano. 

Encen·ada a discussão, fina a votaÇão 
~diada, por falta de o. !egal. 

Pelo mesmo motivo, fica adiada a 2.• 
ieitul'a all projectõs . 

• 

O St·. Prosidcu te Llesigna para o r· 
dem llo dia seguinte: 

Expc1liuntt', apr!lsnntaç;io \!e projcc· 
lOS, iutlica~tWS t1 rl'riiiCrilllCII IO~. 

A prc-;eol:u;ão do l)ar~ccrcs do com-
mis~õcs o ~utac;iw 1!0 rQ!]ucrimouto do 
Sr. Alvaro ~lnnhatlu. 

3.• loHUI\1 dos 11rojectos quo estive-
rem impressos. 

Levanta -se a scssiio. 
··-_ ... _ -

6.• St::SS.~O UIIIJ I;>; \ 111,\, E~l li OE)t;~IIO 
UE 1888 

t•nr.swn~CIA oo Sn. Sn.YE>rn~ l'&nn.lt 

SU~Di t\tli l ): - t:U•I:OI&STR.- ltqcl~nlar;~o.
Jin(ur."'-." ti•>~ Sr$. 1;. Cí\ritUmr:a. o JUI'Ihtut-
nh~.- i'rllj••c:t•IS u Ílllliruç.i•>.- Ui!cut·~os 
do; Sr;. S.1l.• llt•;oudr,Gnlll pnllo u 1,. Vicir:1. 
- UU•I'•'ln• r.11111 ·' hllul lgt·a~:\u.- I)Í$CII r<o 
~ 1"1''11H'I"ÍIIi''lll•) tiO Sr. n. illt Si I V.1. - PJ ro-
CI'fe<.- f)RDI!)I IJO 01,\. - \'01.1ç:"1n nlliadr .-
~ • l1'it11r:1 ~~ ~ I' ujeellll -111 \"tlrs:ÍIHI~ or-
!1 '-'IU •IV úi:L. 
A':: ll hor~t-; '' :!0 minutn~ •la m:uth:i, 

fi' i t:l :l e hant.Hl:t,achli0-.>0 proscnl rs n;:ks. 
Sl1Vt'$LI"•' ~"•'IT:t:C, l'•ll'lirlll ~ u;h '''''· L in~ 
th)lphti t:a•'l:tno. G IIUJil'll". \":ll.llu L una, 
Mnr:ll'~ Sai1JS, J u;;i nu ti·· Al':tUJII. Aris-
litl''' ~1.\ia, Fran··i;,·•• S't. ll rum•Hul, 
Camlll 11 Pra :t·~ . S:llalhinl, Cawlhlu C~r
l[ltcim, .\nlrmíu ~l.trliu.;, Hi . 1~ Furtes, 
SMsa 1\:thullll. Lafa\"l•llu. ,\ 1\"111"11 ~ht
eh:ultt, Jnsl· Thi!O!IIll"l;, Jl• ,•h·i~m..; !I o rla, 
Ch:tl.$illt Dl'lllllll llil. Ju, ·· llr:lluFto, Ou-
tra. lb rlwil;l ua :>•ll·a, \11 l1'l"t1, F··anc<L 
Vianna .. \l .ll"l ins •l1• .\ndm•l••. Sa hino 
UatToso .Junior, Cl;llulionrll" SIIIIC3, 1\a-
mim ~l:u'tius. Viulli, Fr~nds~o 13r:t7., 
A.. vcl in o Cor ma, Stwurínnu Ü!l 1\c.icntl.:, 
Fil'mtano Costa. Suls•JII. l~nadu Murta. 
Pim•\Uia, Autouio Tctxeira. C1Lmpolina, 
Jut'lllltMh:t, Tcixcír:L Duarte. Luiz 
Vi1:im. Augu$10 Cosa r, Conlhu de Mon t':t, 
M11r;!il"ll <l..t Rtwha, Tc1.tcira ela jloLta, 
Tolt•ndal. Fcrrr.i r:t A I vcs, Snaros t>ci-
xoto, e .Lrlo!l .Nuguoir:t. Gomes Caudido, 
Ameri n1 1lt1 M tllu~ t• Sil ~a F11rtcs, fal-
wudu t:l llll n.ut~a llarticiparl:•. ,, SI' . . \u-
gustu Vultoso cscmt• lla llS mais scohQ~ 
rcs. 

,\ bl'é- l>tl a Sl'.sSfill • 
E" lltln c awrov:\tlri n n~:trl da anlc-

cerh~n lc. 
O Sr. L • Secretario dit conta do se~ 

[llliote 
EXPEDIENTE 

Oflicíos 
Um do secretal"io do governo, remei-

tendo o requerimento, em rtue o pro-
fessor aposentado, [•'alicio Mu ni?. Pinto 
Coélho, pede pagamento de seus orde-
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n:.oos, na rorma do regulameLto n. 49. 
- A' !. • commissào de fazenda e à de 
instrucção publiM. 

Outro do mesmo, remettendo o re--
4Uerimento, em que o cidadão José Au-
flUSto de Cana lho Gama solicita seja to-
mado em consideração um pedido que 
fez em legislaturas anteriores, relativo à 
aposentailoria.- A' !. • com missão de 
fazenda. 

Outro do mesmo, remcttendo o re-
querimento, em que José de Moura Neves 
pede modificar.ão em :.eu pedido de pri-
vilegio para a estrada de ferro da Lco-
poldlna ao Rio Pardo.- A's commissoes 
de poderes o obras publicas. 

ReprUCtJI4ç4o 
Uma do procurador da camara muni-

eipal da Januaria, pedindo o pagamento 
d~ um alcance de 1:1696149.- A' com-
missão de fazenda municipal. 

Petíç4o 
Uma do engenheiro, Carlos Guedes da 

~sta,afhn de que se lhe conceda privile-
giO por :lO annos e garantia do juros 
p~ra uma estrada da ferro de Sabará a 
.P1tanguy.-A' commiss;io de poderes e 
ll. de obras publicas. 

O Sr. Dutra manda á mesa uma pro-
posta da camara munici1>al de Jtajubft 
cont~ndo alguns additamcntos ás re~ 
spcchvas posturas.- A' !. • commissão 
de propostas. 

Reclamaçifo 
O t!h·. Candldo Cerque lro: 

-S1·. l>residente, pedi a palavra para 
rctlamar t:ontra o seguinte telcgramma, 
que acabo de ler na respectiva secção 
do Jor-nol do Commercío (lt!): 

• Na assemblea provincial foram re-
conhecidos 28 Liberaes, 28 conserva-
dores e 3 republicanos. 

Até onde se diz: c Eophrosino que 
foi detntrado. disputa a elelçilo•, b~ sem 
duvida a expressão da verdade. 

Quanto ao topico : c os conserva<' .res 
estão justificados"' isto ó ngua benta, 
de que cada um toma a quantidade que 
quer. 

Mas diz o telegramma que a mesa 
.cst em crise constante 1 

I h , • Sr·. presidente, nilo me consta 
quo lcuha havido uma moção dedos-
confiança á mesa e, portanto, não vejo 
nzào para semelhante noticia. 

Que foram reconhecidos !8 depu-
Udo~ liberaes, ~ consen•adorcs e 3 re-
pnbhca:~os, nós. o conflr_mamos; agora, 
(Jne a mesa esteJa em crtse é o que não r 
me consta e nem Cacto algum se deu I 

até hoje que antorise semelhante no-
ticia. ( H a clitJer&os apartu ). 

O Sr. C. Cerqueira: - Eu não me 
dirijo 1l. pessoa alguma. 

O Sr. Severiano du Resende: - V. 
Exc. cst.'L so dirigindo a nós. 

O Sr. C. Corqueit·a:-E.~tou me diri-
gindo á mesa. 

Sr. presidente, não vejo a razão pela 
qual se está constantemente a levantar 
poe1ra uesses arames, que foram iusti-
tuidos para fins muito mais nobres do 
que para levarem ao conhecimento do 
paiz factos que não :;e deram. 

Isto, longo de elevar os credito~ da 
bancad;~ contiorvadora, com certeza 
a deprime. 

O Sr. Jurumenb.a:- 0 poior du tudo é 
,., que V. Ex c. está fazendo; isto sem 
que houvesse intervenção da bancada 
conservadora. 

O Sr. C. Ccrqm;ira:-Eu não me di-
rijo á lmncada conservadora: apenas 
lavro um protesto contra esta poeira 
qne se levantou. 

ll!LO ó um canarà, um pato macho, 
(IUC não tem razão de ser. 

Norn a b;mcada liberal, nom a mesa, 
est.'io aqttl pa1-a F-erem objecto de gra-
cejo do quem quer CJUO seja. 

N:io tenho outro Interesse senão re-
stabelecer a Yerdado dos ractos e pugnar 
para que 11.ma insri tuiç;io de prO$fOSSO 
não se preste a cousas tao rid1cnlas 
como esta, de dizer-se que a. mesa está 
em cr·iso quando tal cons:~ niio 11xiste. 

Si est!,, olla que se manircstc, quo nós 
nos pronunciaremos com a indepcn-
dcncia que nos caracterisa. 

Tenho lavrado o mPu protesto o cum-
prido o mou clevor. 

O &r. JuruUJenba:- Parece 
que os nobres deputados e<~lào bus-
cando a todo o instante; um pretexto 
para so dirigtrem i bancada conserva-
dOI'a , molpstando-a. ( N llo apoiados da 
bancada liber·al ). 

O que quer dizer todo" o~ tlias pedir· 
se a palavra ~'lbre os aconterimcntos 
do dia 28, sobre telcgramrnas do/ornal 
elo Commm-cio, sobre Isto, sobre 
aquillo 11 

( Trocando-se muitos apat·lu fJehe-
mst~tes e simultaneos entre " orador e 
muitiJS outros senhores cfeputaclos, B 
ndo podendo o Sr. Presidente resta-
belecet· a ordem, suspen:le a se&s6o ). 

Momentos depois, continua a sessão. 
O Sr. Presidente:-Tem a palavrà o 

Sr. Jurumenhtl para continuar o sell 
discurso. 

O .... Jurume nha (para 
uma eaplicaç4o):- Sr. presidente, a 



ANNA I {:!S 

e>rdem de consi•leraç•irs oro 11ut:l est:t ~a 
não tinhr absCJiutamente nada lle oiTcn-
sivo à pessoa alguma. (.1\t•nrmlos da 
minol'iu). 

E eu qnero [fil O li •tuo hrm pntento 
peraolo o publico l]tlfl uos ouve o prranto 
todos os meus an11gos, que não t1ve 
ainda nc~l& cas·, e fura tlella a menor 
intenção clr. ,ce~dourar o •·:uat'ler o re-
putação 1111 p~~ua alguma ( mu1to 
bem ú11 miuo• io) ... 

O Sr. BarrQSO Juruor:-Nrm V. Exc. 
e ca p:t 1. d i~~o. 

O Sr Jurumeoha . .. e menos elo rJnnl-
quer cnllr.gn. 

Eu ap(lcllo. Srs. . para a li ngn~gem. 
quo. sl n~n é tle termos homhasucos e 
alot11bi.:nd• s. ao menos ú chcin de Cflr-
tezia: 11 PU rlesalio 11ualrparr rins nobres 
deputado!~ 31JIIC apre~cnte uma se'! ~ala
n a que srja m~nos dagn:1 deste rewalo, 
parllda ele nnul t3 llt•Cr3. (I poiMI~s da 
m inor·io). 

Nflo ~ig nill ca isto censura á pessoa 
alguma: carta um procctln como cnlcn-
dor 11 1111izcr: o publico rpte Ms jul~nc. 

l'or~m. o qu~ •1uero Cf ne ~c lllrnc bem 
ulíentc é que ••s prtucapios lle n~a 
me•liorrr clluear·ào domesura, •1uo uvo 
uo !CIO rle meu~ paes. ah~ hi•JC ainda 
conservo; c ufro ha po~~ihalidarle. aanrJa 
no meio da:~ maiores lula!. no meio uas 
maiure~ pelPjas, ainda clirao c trasbor-
dan•lo rlo~ maiores rancorc~. nfro ha 
pos~al.uhdad e du dc:.viar-mc dcsto _ca-
miuliu c desta senJa do corter.aas. 
(M ur lo btm da mit&o>·icr). 

1 ortaoto. Srs .• náo se pense lamLem 
quo ri lc,·aclo por medo, por baixeza on 
pur huruilhaçà!l este meu modu de pro-
ceder. 

Si algucm suppozer que rm factos 
da minha vida particular ou publica 
sou uoauinado por algum rcr·eiu, hus-
caodll definir-me em posiçfio menos 
digna, si alguem assim entender, en-
gana-se. 

E si não tlesafio para este ln1pr. em 
qnalqucroutro pode-se-me procurar. 

Deixando este terreno, Sr. presi-
dente, V. Ex c .• a quem muito acato e 
Tespeilo, ha de me permallir duas pa-
lava·as, duas palavras só, aneus Srs., 
sobre o telegramma que se acaba ue 
ler, tolcgramma anserlo em algumas ro-
lhas da cOrte. 

Este tolegramma, segundo penso. foi 
expedido por um distinclo amigo da 
bancada oonsenadora. 

O Sr. F. Vianna:-Está allsigoado. 
O Sr. Jurumenha : - Va este tele-

gramma na Gazela de Notictas. onde 
Dào ha assignatura. 

O Sr. F. ViJnoa - ~o Jontal do 
CCJ~tlr~ll'l'l:tO v~w assignado. 

O Sr. Jnru.menha:-Che~:ando" rsla 
casn. hnJt', dissft a alguns amii!OS n atú a 
alguns cnll eg<tS tia hanca.la hbcrrtl, 1111!1 
não cou pn•hPnriia n ultuua pnrtu do 
lelegramrna publrr~rlo na Ua:e/11 r/cJ 
.Votr.:tos. porque o~ consen·adnrcs ah-
solntamrutr não in,·pjflo a po~ação •la 
mr~a nas rondiçües tlimatcraca~ em qur 
e:.tamo:t. (ATl lndos rl.1 /1rrn.·ot/11 .;.,,,_ 
ser ~·ntlo,-n) 

lli~5t', tina I mente, outras phrascs. 
enlrll a~ •tnaos a seguinte: nào vrj'o ue-
nhnn• n•canhro na bancacla lrlwr.r mai~ 
dif!IIO do que o Sr. Ur. Slh'r1 1ro Fer 
raz (upotaÚ()S <I" minO>'ru): eu o a 
!Ja a•cada conscrvatlora. au mPno. a 
maaoraa dos amagos 11110 lenho ouvado. 
pre!Cntlemos susteauar S. Ex c. (np wdos 
da bmi<'.Jda .:onsen:ado•·a), cml)uanto 
procedrr cum a intli'pendencia e t•nergia 
c0111 quo se taan hat·itlo alé e~1:1 data. 

O Sr. S. l'e ixoto:-1~ qus o carac te-
ri s~ IIIIIÍLO. 

O ~r. Jnc•umonha : - Não quer lslu 
dizer. Sr. prPsidentr. que n~!l futuras 
:>OS!ilcs. porque Wdt•~ somos lov:Hiias a 
erros, ou por certa declivadade ale V. Ex r. 
na comprehensáo de sens deveres ou 
por cl'rtos des,•aos da bancada conser-
vadora. digo cu, não sigmlica tsto 11111 
compromi~s·•: manifestamo~ somente 
uossn modo de pensar presentemente 
e a nossa hoa Yontadn, a~ iosJlirnçlles 
not.rc~ c generosas que temo~ para com 
a mesa. 

O tell'gr::unm;~ dirígido ao J OPII(I! do 
Comuae•c•O e outra:> gazetas __ tia. c~rte 
por um amigo e uma opuuao audl\'l-
dual. . 

A t. • parte. Sr. presidente, Jnlgo 
que ó toda verdadeira; 11uo :rchflo·se 
reah:oeoto reconheci<! os 28 hhrrue• "2~ 
··onservadoros: portanto. " I. · por~e li 
\'Ordadoi rn; aqui, eotre os dous,pnrtad!ls 
monarchlcos. não e~isLc mai 11 ran. oom 
minoria; o fiel da balança está, . como 
sempre disso. na bancada ropullhc~na, 
IIUe, Sr~ .. si ror inQpirada pela )UShÇa. 
pelo direito, pelos nobres ~enumento:> 
de que ~ào dotados os seusrhgnos mem-
bros. podera pres~r se.rvicos rol.evan-
tes: assian como, sa quazer estcrahsar,. 
o que duvido, toda esta seasão, porJera 
razol-o. 

Aqui,suse tem de esporar.não somente 
dos Srs. republicanos. como de uma e 
outra bancada, sentimentos de nobre7.'l 
e de justiça. (M u ilo bem ). 

Ja so vê,Sr. presidente.que não bon,·e 
de minha parte a menor inleoçào, nem 
ao menos eq•tiparavel a um a tomo. de 
oiTender a ptJSsoa algnma. 
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Si e.xiste, Srs., alguma prevenção, 
prevençàoestaqnemoitas vezes explica-se 
mdependenLe de nossa vool>lde, eu não 
tenho a menor responsabilidade. 

Nos actO!I da mlnl.a vida publica 
deixo quo 0.:1 meus amigos julguem o 
meu procedimento. 

Si por acaso alguma vor. dissonante 
no meio do concerto barmou1oso da 
sociedade se mostrar .:<mtraria ás minbas 
i ntençOcs, on desprezo-a e lU o farei 
conta della. 

Insisto ainda nas m1uhas ultim:tS pa-
lavras: espero não oiTondcr a pessoa al-
guma. 

O tclegramma. tio qun se trata, se-
gundo penso (I ja disse, ú de 0111 dos uos-
:;os collegas e amigos, n Sr. Francisco 
llraz, que melhor do tiUC eu poderá e:t-
plicar u seo r onsamento. 

Moço disuncto o iutoll igcntc, 11vdera 
IJem e:tplicar o que o hlYOu a dirigir 
t sse telegramma. 

Não tenho para isto llroeuraçâo, nem 
tampouco quero •lcsautorat-o, procc-
tlondo de mmlll divers ). 

O que ontcnuo ú quo !levemos dn 
hoje por diante estabelecer uma norma 
do conducta mais l>rn,·eitosa aosintcres-
-'les da vrovincia. 

Parece-mo 11ue ninguom uesta casa 
tem O uirciln de julgur-SU SUIJel'iOI' ao 
outro. (ApiJiados). 

Estes rJ~g03 de impetuosidade c de 
valentias, t(UO tauto tlêsdourâo o cara-
cter uu homem e quo muitas vezes pr'o-
cedem do temperamento, parece-me que 
estâ na cunseiencia e deYer de cada um 
procurar diminuir, ja que a natureza 
lhe foi mesquinha neste sentido. 

Eu, l\Cohores, qur sumeuto ~ci reve-
lar o quo sinto, desculpo, r.omo disse, 
estas im1>ctuosidades, porque sei atte-
no:.r as paixões que me domioào. 

Por isso, repito desta cadeira, som 
temer u aggrcssào de quem quer que 
seja: o qull desejo é quo me respeitem. 

O Sr. Candi..:o Ce.·queira:-E eu lam-
bem. 

O Sr. Jurnmenha:-Que outro tanto 
J}ll faço e o faço por cuucação .• • 

O Sr. Candido Ccrqueira : -Assim 
como eu. 

O Sr. Jurumenha •.•.• por conve-
-niencias socines, nunca po1· medo de 
ar1·eganhos de quem quer qun seja. 

O Sr. Candido Cerqueira:- Não ha 
arr~anhos; é conscicncia do dever e da 
dign1dade propria. 

O Sr. Jurumcnha:- Terminando, Sr. 
presidente, direi qno, daqui por diante, 
procurarei evitar, por convenieneia da 
casa e dos interesses da província •.. 

1 O Sr. Cantlido Cerqueirn:-Faz bem; 
ha de lucrar com isso. 

O Sr. Jurumenha ..••• oncontrar-ll)c4J 
com aquclles quo s.'io pouco comedi-
do~; buscarei seguir uma norma cte coo-
ducta especial, tendo em :tttcução n:io 
somente os intcl·csses do mco partido, 
w mo os da prl'''incia I' igualmente o 
rc.;pcito, aratamento c cousidcração quo 
me merece a pos.~oa do V. Exc. (Muito 
bom; muito bem). 

I O Sr. Caodido Ccrquo1ra:-lla do lu-
crar r;om isso. 

O Sr. F rooCil!lcO Braz (peltJ 
ortlcm):-~:lo pcnsoi,Sr. prusitlente,l)ne 
um ionoceutc e dcsprctoucioso tolc-
l!ramma,que ctwiei •.. 

O Sr. notlrigues llorta.-Quc despre-
tonçâo ! 

O Sr. Fraucisco Braz ...•. e que nãG 
rui o primlliro, produzi~c a celeuma 
11110 todos nôs lamentamos. 

Sr. presidente, no exon·icio tlc um 
direito, quo assiste :ttollo o cili:,Jito, ou 
outondi uel'er,por minha cont:1 c sem a 
I'OSIJ.msabilitlade,alias desnccessaria, da 
buncada COiber,·;ttlora ecom o intuito de 
JUStificai-a, communicar o modo po1· 
•IUO se constituio nsta <~.s.~omblea. 

Não era minh:t intenção r, nem mesmo 
tlc.iUJO de minha p:trte c da parto do 
mcos illustr:ulo~ collcgas provocar 
cr1se da rnusa; o nem o telegramma so 
11rest~ va a c..ta intcrpretaç:io. 

Não Lenho de momoria os termos de) 
telcgramm:t, lllliS sustou to-o em todas 
.1$ suas partes. (H a dioers1s apar tes). 

Eu c1uero CX!llicar-me c 1>eço a bcue-
''oluncía da c;tsa, 110rque a minha voz á 
f1·a~1 e eu cstóu afJUi a11cu:ts cumprínd(l 
um de,·er, t{UO me ror im11osto pelos 
mcos generosos amigosedistinctos eou-
cidadãos, c asseguro f! assemblea 11ue 
ufto foi sem rcluctancitt que aceitei este 
posado o honroso cargo, com certeza. 
sU(llll'ior i1s minhas frrças. (1'/ão apoia-
dos). 

Eu não sabia, nem sei, o modo (JOr 
que se podedirigir um tolcgrammaano-
uymo o, rlcmais, sou inimigo do ano-
nymo. 

'ão tenho a pretenção de me .lo~oar 
saliente nesta casa, porque sona ISSO 
cstulticie; mas,com a cora~cm dosmcos 

. actos, trato apenas dtl explicai-os. 
Explicutla n minha intenção, eu passo 

a assegurar, como ja disse, c1ue neobulll 
membro da bancada conservadora to-
mou parte na confecção e ext1cdição de 
tal telegrammn, alias expedido sob mi-
nh" exclusiva t·esponsabilídade. 

Não o fiz , como ja •\isso, na intenç.ào 
do provocar uma crise da mesa, crise 
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'iUO não convem nem mesmo á hancada 
,,on:wrvaclora. 

l~utretanto, sustento to1 lns o~ llllll!US 
tio tclngramma, att• mrsmo 11 ullimu, 
IHII'IIur n crise da uw~1 tl•·•·urn•, u:'111 11;1 
III ÍII 111 i ll (l'U~ii O r fii'S11JII, 11), (~ 1111 111 111111 
IIUI' 11110 f11í c:onstiluith a n~~oml•l<•:t. 

O Sr. ViutLi :- Ou cs t:ulu .11111rm.d tia 
a~:.emblcn. 

O Sr. f r.w cisco Br:\7.:- .\ rri' '' tl:t 
me.;;• ê couscqucnria hlglt'.l tlu mmlu 
110r 1111 e se const ituio a asscan blea .( tl {JUI'-
Jcs). 

Eu falo por mim c sou o 11 11 1 ~0 res-
p onsa vcl pelo modo de uuunciar o mco 
pcnsanwu lo. 
Pt•n~o I(UO 11 mesa está s 11j~lla fi t:r i,;o 

a ll)tl tl O ÍIISlillllC I' tjUC il b:llll'ad:t Cllll -
::<1'1'\'illloll':l , patriotit·a col mo Í' ... 

O :-ir. ,\ ristidcs ~l aia:-Tambcm está 
t•m nbt:. 

O Sr. Francisco Ba·at . .• .. n:1o pro-
vur:u·;', 11111'1 solução 1111 estado latente 
em 11111' o• lia s e acha, por(] li O a sco turno 
,.,.1·-sc-hia nus mcstuo.; umbarnçus. uma 
vuz in vt•rti!los os p:•peas. 

O Sr. ll:lrroso Junaor:- 0 lolcgramm:t 
rr vcl~ o 111oolo dn pen!'ll' clu 11radur c 
11111(.;11•' 111 lho pnch• Lomaa· sat i~r:u;no por 
~ ~~o. 

O Sr. CJmillu Pro~ te·~ - Qn1•rianws 
sahrr ~llult'nll• ~~ o tcl ~gr;cuuua ••ra d.1 
h:uwacl,l c•tub en ·adnr-J. 

U Sr. Francisco Bra 7.:-~;·10, ~~·thol' , 
i• ;;c)lllf'nt•l tl c 11111 dos ~t•o,; mc•mloro,,ornc 
jnl~·l. t l bJhlll~aYcl a ct~llo•r t i vicla o l u p~ra 
11 Ull~lar US ractos COIII O OS r:u' !IIS ~(! rl;cu. 

Cunrluu felictt:tndo u uwu cllsrn cto 
pt'la hclnrn 'I"" rc~cc•hro, t'l'r:aluntlo o:t 
pcs,~na dr urn dos sco~ mal" clistcnctos 
lilhus a "'rolha para prr~ith•ntl' de:>ta as-
,.r mhll'a. 

Sc•rt1 r~ t l' mais um moti\'11 para rr uc, 
rrconhrrrucloa s illwçf1o cri til' a ela mesa, 
o•m rarr ch lgnaltl:\llc 11nnwrie.1 rias 
duas haru::ulus, cu não cnutrihua e 
11!!111 tlll~l'jc: ;1 l'~anto r:tÇflll tia mesma 
mesa, rxautnr:u;ão que llCnhunt rcsul-
tndo pratico tr~ ria. (A poiCJdos; '~mito 
bem). 

A presentação de p1·oj ecU1s 
O S r. 8 e v e riooo d e R e · 

•en d e (não temos o sco discut'.;o). 
São lidos e vão a hn priruir osscguiotes 

p1·ojeclos. 
N. lS\ 

A assernbll!.l legislativa provincial do ~li 
n:!S Geracs ddCrec.a : 

Art. t .• Fica creado na cídndo do Pícan-
~tUf, com O título-AtA~neo Tolentíno-, urn 
t>llern31o, onde se lecionarão u segui~ tcs 
rn~terias. distribu•du por cinco caderras: 
· l-Latim a iJOrtogu~~~: . 

11-r:rnnr~7. 1lmgl~l-
111-MMhrtu~tk.u,dP.3êDho ÍIR!!.lr t• d11 ími -

la(àO. 
I V-{;~ngraplua e ltistorla. 
\'-l'o•dagug il.ltlstoro A sagrar!• o r~h!f•no. 
§ 1.• (;.1tla urn~ dt•lt.1• r •dulrM s~~r;i rr-

gld:a 1•ur 11111 só prores.<or, n:lo l'"'' '' lltlu h~
,,~·r :u·rurnu lru:il•l. Vf•ncon•ln ., nnt''IHHiu •ICt 
MU0$000 n 40116()00 dr• gratillc:ao;-111 annual-
lllt'tlt··· i('fl iJOO prO\' i lll i!ll lO !.11~UUIJ1• :tS JlrC-
irr t fl(Üí!> rio ,-,.g n. t•IU. 

§ ~.· Ao~~ ih~IIQ> Tult •luto ''" J, .,,.r olll-
n~~o mt-rna1o p.utirular. uma ' .• , . 111~ to 
•Hrrttur d'"'' .•. em rorllratn fi r111:ad,• curn , go-
\'f'l UU, St• ul!rt~llt• :\ (onlf~tt:r (" •"-1 illltfn (uur-
CIOII ~III ~S 3 UÍ35 6 prC.SlO IOdo< IIS III•UI'if> II C-
Ct!U.\ rlus. 

!i :1.• 0 dirl'ftnr ottJ At!l~IIOO '!oll',i ttn-
na ontlo, n Jmzo •lo go v~rru~. d'••utrt• u~ l'tl5lh~
cliv"~ prtlre~~~~rcs. 

§ \ .... ~\:: nul:t.s do J\ th,~nrl) Tf•l,.,,,,w set 
~loromu na nwsm:c cpor,, d••t·•ru1lu1ol:l Jl~r.l 
os c~ ccrn~ l~i tia proviucra. 

A r l . \!.• IICI'Ilgao-~ü a~ olrsp.lSrtót•i em 
çunlrano. 
~~~ tbi ot'~I'S. 8 de Junho do• 1!!'{'1,- S.•-

vcnano ti~ 111-:wudc - f'ran~n \'o.uuo.o - J . 
D.ulra -)>rum~nd.-Butxw ·la Si h .o. - Cnn-
drdu do Ç.•r,rowor:a,- llar tong tln Mlllrnolc•. -
Juru ,lll'uhi\, - SH:.re.s P,1ixoln .- f'•••t•'il'.'l 
l!unrcy.-Nclso n. -Augusto t; ••• ," - o\I'L~ 
Imo Cowrtt3,-T tln Muua.- 1. ~l nr•t:o.-1':1-
dro 1'··i~t·ir.,.- IJ. 11 . Viulli- l.ulr. \'io'lrn. 
- 'f. 1'ul -• nd:IL- ClnmJionur '\nrll'l -~·r 111-
CÍJt:<l Jlr~x.-~·orr.• o ra AJ•·eo.-llr. M. da 
floclta.-Ur. CnelhrJ dt )lnurn. 

,. "-4' · .,.., 
A a53Ctnloli•a legi>luiva l•m•·inrial ,,,. \l i-

na~ Geme$ Me reta: 
Art. unoru. FICa o l'r•'~hleul" .1.1 roro••iu-

cia nu tor i<nd ' a o i••P""~"r a orn-lnll.• '"'"'<-
sula con1 n Ctllt •lrucç1o do'" "" (l•ll llto <nlu·o 
11 rllllliràu •lo• Sau•., li oca, IIH11oi ••t l•luolr I'Mn-
calü , cnmi11iou o lc~u l'iol:uli· M t:a1•1tn-ior:1n ~o: 
ra''''H .t•l:a::- ns 11 isvusu;llcs eu1 l'llull·n rm. 

Saln d~i Sl'iMil'l. l! tlol Jour h" ,(,, 18!\il. -
1\ol~on .- Angus lo C:•o;~n r .- l'nolro• J.,rnJo•llu 
ti~ t;otlo)·.- Sousa Habello.- Lonlluljilll> c~o 
l.lnu. 

N. 56 
A assl\rnlol~a les:islatlu pruvinrbltle )li -

1 :tS C~t'rtlt":, Jt'fP'"n : 
~~r r onlrn t'ic:in erra ti >o 113 • ••t~~·)o, do 

Cht~do r r l'onh~ L11n::~ ....... a.u n1IX1.u tlll 
in~truct;nn (!rimaria ~lorneular I' tlo•<IIO ja , 
11nrn •• t(llo' ll ca" gn••eruu l" "''lnrl.\1 r rc-
d ltadol cu m M l(ll t.ntill$ oocess.ll'in~: scmlo 1'11-
vogl\ol~,; 3,; disroMiç<ie.s em COIItrn ri.,, 

S:ala dali'"'~"'."'~.!\ oi.• Junho olll 18518.-1. 
Untra.- A. dn l lnuns.- S•'Vorl~no do lle-
·~nd~.-n H. Viutu.- T. Tnlondal - Clau-
oliunur ~nnt·~.- f o•rrerra Alvc... 

N. 57 
A ~ss~rnble.\ logisla1iva pruvouclal do ~ i

nas Gcr.\!'J de~:rt•l •: 
Arl. unico. f ica o prosidrnlo dn pro ••in-

Ci.\ autorisado n •lc;l'cndcr 11•ln l'tlrbn -
o'hrns pnhllcns-nssegninte! •rnnntlas: 11006. 
~nra n rocon.su·ncÇ!io da pout•' sobro o rio 
Santo Anlonio, nn e;crndn q uu vui da cidado 
do hapcc..rica à do Oli veira ;~ !lllOóOOO cmn o 
CODJiruc~n.o do uma ponto sobre li r iboirào 
dos Crioulo•, 03 CSirada quo vai da cld~tlo da 
ll.lpcçorica i da Formo~; revog~das :u db-
po·iCÕ&f em contrario. 

Sal• da scssõe;, 8 d o Junho de 1888.-
Padre Teixoir• .- lgnacio lluru - Autora. 
- Jurumonha -Dr. Coelho de MourA. 
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N. S8 

A assemble.1 lcgislalivA provlnclnl •J,, MI-
ou Gllraos docrola: 

Arl. t.• Ficn o presidcot~ dn rrúviocia 
a uloriSAdo a dc;<~onpor poln vorbn-obras 
publlcns-n quau11n do l :000,$000 pnrn os 
c:ooocrtos da igreja de S. Sob.1síi:io do 
Coimbra. 

Art. t .• novogã.o-se ns disposiçilas em 
contrario. 

Sala das sessõ•s, 8 do Junho do 1888.-Soa-
rcs Peixoto.- Aristide~ ~hl~.-Candído do 
Cerquolra.- Jorumeoba.- Dr. Coelho de 
Moura - Tcixeir:& Ou.rtc. 

N. 59 
A ASscmblen tegislnuva provlnclnl de Mi-

nas Goracs dccrcl<l: 
Art . l.• Fícn o prosídonlo dn vrovlncla 

aulorlsado a di!Speod~r pela vcrbn-obras 
pnblicas- ou tobra de quai!Squor oulraJ, do 
ortamonlo rucuro, as seguintP.S quanlias: 

§ I. • Pua reparos o couc:erlos do prodlo 
da sant.1 casa de miiericordla dn cidade de 
Passos,a quantia •lO 6:UOO,SuOO. 

§ t • l'ua enr..'loameoco do agun pol3vel 
da metmn cldado. a r.uanlia do 6:0006100. 

O 3.• Paraauxilíoá cooslrucçio da cndea da 
rrcguula de Santa Rilla do lHo Claro, I :OOO~. 

8 6.• Para abaslecimouto tl'agua o ca••a-
Jisaçào da mesma em S. Sobasliào tio Paraíso, 
11:0006000. 

§I!.• l'ara auxilio i construcçwio dn c.,de:. 
de Dores do Au~rrado.l :00061100. 

Arl . ! .• novogão-so as disposições em 
c:onlrario. 

Salll das sessões, 8 de Junho de 1888.-lu-
rumonha.-Scvoriano tio nesend•. -Soares 
Peisolo:-Ferrclra AI vru.-Dr. t:oclho do 
Moura. 

N. ao 
A assnmblca lc~;islntl''" provlncla lllc lli-

nu Gnrncs decreta: 
A ri. 1.• Ficn o governo provincial nulo-

r isada a despender pnt:~ v~rlln-ohras pu-
bl icas-a quadli:t do 10:000;5000 para auxi-
liar a çonslruc.:.ão de uma cnde:1 na cidade 
do llbá. 

Arl. ! .• Rcvogão-so as disposições em 
c:oolrarlo. 

Sala das setslles. 8 elo Junho do 1888.-
Sonros Peixolo.- CnndiJo do Corqueira.-
Arlslitl cs Mnln.-Jnrumcnhn.-Dr. Coelho de 
Mourn.-Tcixoir.:~ Ouarlc. 

N. 61 

A assomblea legislnliv:l provlncia. de lrti · 
nas Gcraes decrel<l: 

Arl. uoico. Fica transrerlda dn rreguezia 
do Quilombo pnr:a a freguOl•.:a ela• Dores do 
J'arahybuon. ambas oo muoicir1i0 de Barba-
r~na, u r;uendas do Severiano Josà Ferreira, 
J ~uirn Carlos Dias e Fortunaco Jow Fcr-
r 1. sob :1 denomioacào do-razenda do S. 
Dornlogos; revogadas a• disposlçôM om eon-
&rulo. 

Sala d 1s sessões, 8 do Juotho do 1888. -Dr. 
Silva ForiM.- Anloro.- Llndolllho. - Padre 
LMay<mo do Godoy.-Arlllldos M~la. - Dias 
Jo'Orles.-A. Milii.OS. 

O 8r . CampeUo:- Sr. presi-
dente, 11bedoceodo as nec63Sidades do 
município do Manhuassli, aiA ao pre-
sente tao descurado pelos poderes pu-
J>Iicos em lodo que se refere a benefi-

cios locaes, ou venho ofJorecer à casa 
alguns projoctos. que entendo de toda 
conveniencia, mesmo imprescindíveis 
para aquella importante zona dn mana. 

Um dos projectos é o seguínlo (ló). 
Comprehendo V. Ex c. •. Sr. presi-

dente, que o futuroso município d& 
:\hnhnassic, muito mais pruxímo IID 
porto do Espírito Santo do quo do mer-
cado da cOrte, tem o seu centro de con-
sumo, tem a sua corrente natUral 
para aquelle L ' ponto. 

E nem valeria para obstar a passa-
gPrn do projecto que apresento a con-
sideração do que a estrada de forro dl) 
alto Mul'iahé vaa serv ir aquella zona; 
por quanto, ú sai.lido que semelhnnte 
estrada domorar-se-ba alguns annos na 
cidade do Carangola, qno, como V. 
Exc • ,..IJe, dista da freguezia do Cara-
tinga para mais de I!IJ leguas, em 
igual distancia estando tamb~m para. 
com a rreguezia do Rio Josu Pedro. 

O outro projecto 6 o seguinte (lê). 
A rroguezia rio Caratinga, Sr. presi-

dente, grande ,>ela sua extensãn, pela 
sua producção, pela sua população, 
laboriosa e industrial, ja conta um 
eleitorado do mais de 150 cidadãos 
entre as diversas parcialidades e tem 
como ractores e elementos do snas ren-
das o arraial de Entro Fo:has e 
outros povoados, qno, por 1lemorarem a 
muitas loguas do dist;,ncia, roclami\!} 
esta pequena independencia. 

Em occasião opporlnna, para não rou-
bar a attonçào da casa, justificarei mais 
compridamente estes projectos. 

O 3. • 6 o ~eguin te (/é). 
E~te projecto consagra ~m poquen~ 

auxilio, como V. E:tc•. ouvro do sua ler-
tora, para a construcçào do uma pont& 
no rio Ooxá, ponto que servo para a 
exportação do gado quo do município 
da Jannaria amue para o mercado da 
Babia. 

Pagando o gado, que por alli transita 
em direcção á Bahia, grande impos~o. 
comprebeode-se que se davo proporcro-
nar ao prodnctor, ao boiadeiro, a facili -
dade do respectivo transporte. (Apoia-
dos ao1 Srs. Lin.lolplw, Sá e Oamillo 
p ,·ates). 

O 8r. Vlelra:-Sr. presidente, 
pedi a palavra para apresentar alguns 
projectos e são os seguintes (14). ~ 

Apresentando estes projectos, nãl) 
quero roubar o precioso tempo da casa. 

Aguardo, pois, a sua discussão pa~ 
justificai-os convenientemente. 
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S1o lidos e 1ão a im\)rimlr os segui o· 

IM projoctos: 
N. 6! 

A Usl!nll\l&a togl•laliva pro•lnclal do HI-
IIU Genes dec:reUI: 

.t.r1. uooco. Fica o I!O"~rno pro•lnclal au-
~(IN.do a despender pela •erba -obras (OU· 
.blleaa-a QU<~Uiia neaw;arla para a ooonruc· 
çio do uma ~Irada d~ rodagem que. par-
&illcio do ar"11al do Cantina~. vã á Nati•l· 
dado do Esporho Sani.O, o bem as~luo par3 a 
cootlru~o do-outra quo,partlodo do arral~l 
61 1086 Pedro, d ao porlo denominado. 
'J'ata ; reYógadu u dispo.lções ~ coo1nrto 

Sala das SII$SÕOJ, t! do Junho do l888. -
~Deito. - A. Jlarllos. - Caudldo de Cer· 
.queora. 

N" 63 
A a~bl~ lcglalaliY.a proviocbl de MI-

DJI Geraes deere&a. 
An. untco. Flea elevado à oalogt~ria de 

parocbia, 4l0m as acluaes divisai, o dlslrlclo 
de .Eo1ro Folbu,do muolclpoo do lolaohuusà; 
reYO,IfadâJ as disposiçõe$ em coo1rario. 

Sala du seuôlll, 8 de Junho do 1888. -
Campello.- A. llarlins. - C&odldo do Cer· 
quein. 

E' lida o remellida à commossão do 
poderes a seguint11 

I ndicaçtfo n. 2. 
Indicamos quo esta assembl~ legis-

lativa provincial da ~líoas Geraes re· 
prtsente aos poderes compe~otes sobre~ 
a necessidade do decretar se a divisa 
definitiva entre a província de Minas e 
a do Rio dO Janeiro, uo lugar donomi-
nado-Míracema-,a partir da barra do 
Ribeirão Santo ~ntonio até ao Poço 
Fou.~o. afim de serem reti radas as du-
'tíd'as que aetualmeote o1Ie1·ece a limi· 
U.çlo conhecida. 

Sala das sessOes, 8 Junho de t888. 
-.Cui.; Vieira, ScceriaM de fiuerl!k, 
T. Tolendal, Ferrtiro. Ãlon, Soa-
res" PeiaJolo, 7'eUtl1ira DIU~I'Ie. 

São lidos e vão a imprimir os seguin-
&es projectos: 

N. 64 
A aS&emblea legislallva provfnci~f ~~ lli-

au Gun• decrel&: 
,\ri. uuico. FICA o governo dA pro•incla 

aui.Odlado a despender pela verba - obrns 
JlubUcas 1 ~n lia de dois conloo de reis 
para -acoostnleçio de uma poole sobre o r•o 
Coú na ealrada que do arra•lll do Mango, do 
mu;:_e~o da Januarla, vai lor & provtocia 
da ; revogad.u u disposlçGes em con· 
lnrio. 

Sila d,- ~eas3e~~, 8 de Juobo do 1888. -
LI.DdOIIIbd Caal.l'oo.- F. Sa. 

N. 111 
A •-biea ltglalàLin p.roYinelal de M'l· 

- Gerul decreta: An. •Dico. B' o pnaldeole h proYiotia 
• aatorlaeo 1 1u1UI'-r ai obras das cadeas ~a 

Vll'lflda e ,_ Ov'altO com a quaolia ue 

I 11'$1 CODIOI a e.da uma, Jlf'la nrba -obns 
public;a-; revogadas as ~i5potocoea em cou-
lr•rlo. 

Sala du aessOes, 8 do Junbo de 188'3.- D-
I\. Vioui .- P&dro Teixolra.-1. lolurl:l T. oa 
Mo111.- PrnociiiCO Braz.- A. MM109. 

lU6 
A n.ssemblll3 lcgishulu pro""nohl ~o MI-

mos Geraes decrPII : 
Arl. untco. E' o pr~i~~nlc da pro•i.Jicja 

auiOrlsado a despender pel• vcrb,a -nbr4< 
publicas- do uorclnio vlgen 10 as o<eguinlllil 
qunnllas: cinco conlllS com aJ obras da ma-
l ri& de 0Jopendy, cinco çero u de Powo 
Alio, cinco com as do Pica, doi • com •• dp 
Passa Ou31ro. um com •• •la Doa Morlo do 
1!.\epeoay o um com a capella do PirAcicaba 
do mesmo munfciplo; rerogadas as disposl· 
ções em con1rario. 

Sal3 das sessOO.!, 8 de Junho do l888.- 1). 
11. Vioui.- Candido do C61'~ueira.- Padrt~ 
Teixeira.- I. Murla.- T. da llol&a.-Pno-
clsco Bru - A. Mmos. 

N. 67 
A assembtoa l~gislalira provincial de Mi-

nas Gern0:1 d .. crel •: 
A ri. unico. Fica elevado á comarca o mu-

oicipio de Calaguuos; rorogadu as dlsposl· 
ç61111 em coo1rao io. 

Sala dBJ sas36~. 8 do Junho fio 1888 -l.uiz 
Vieira.- T Toiundal.- ferreira AIYos.-
Telxeira Ouarle. - Soares Pelxoi.O.- J. 
Duln. 

N. 88 
A assoODbleA logislaliva provincial de"lli· 

nas Gora os decrol4: 
Arl. umco. Pica o governo da provlocia 

autorisado a desp11nder pela •erba -obras 
publieas- as soguinlel quanlias : !.5008000 
com as obras dn IgreJa malrlz do N. S. da 
Piedade, munlclplo il:ll..Mpolllina; t:OOQ.SOOO 
corno auxilio á caoali•acá11 d'agua po1nel 
em lloole Verde do Mar d'lles~anba, e l :OOO,S. 
com as obras da malrl& de S. Aulonlo do 
•furiaho, monlciplo do Ca&agu:ucs; revop-
du :u diJp<~SiQOea am coolnno. 

Sala das seuõos1 8 de JuobQ do 1888.- J . 
Dulra.- LuiJ Vooln.- Teixeira D114rlo.-
NoUoo. 

li. G9 
A a~mblea logislaliva provincial de Ali-

nas Geraos decr~IA: 
Arl unico. FICA o go,•oroo proriocial au-

IOriMdo " despender poln rospocl•va verbll 
u 1eguinle! qnanllu: 11:000~ com 11$ 
obras da igrejll m.:llri& de Santa RI&& de Cu-
bi• de Cai.Agunes; 1 0:01)0~ com as obras 
d:l lgr la mMrl& da cidade do S. Paulo do 
Muroah6; o l:0006000 com as obrai da malrl~ 
de N. S. do Rosuio da Limeira muolcipio· 
do S. P•ulo do Murlab6; 6endo revogadas as 
disposicões em conlrorio. 
~la aas le$SI'I(IS, 8 do Junho de t888 - J. 

Oulra.- L•1i1 Vlllira.- Tclxeln Duarle.-
:Setson. 

N. 70 
A asscmbtea leflislalin provinciAl de Mi-

ou ~es dece~&: 
Arl. unl4l0. FI~~& o governo provioclal ab-

~rlaado a despender pela verba- obrai ru-
b:tcas ou pelas sobna de ou1na Yerbas as 
quanllas 6egulnl0l: 8:000~ com 1 con-
lllrocQio da .:adea do Patalao; 4:0~ 



1.00 
cumo au1lllo i camau municipal dG lta-
Jubá para caoalluçio d'agua polaYIII; 5:0001 
nu obru da m•llri.a da cidade da Cllri:llina·l 
\ :0006000 para canallueào d'agua poi.•YII 
para a m~~:~ma cidade da Chrl1\lna; :1:0006000 

-como au1illo i camara rnonlcipHI ~a vllla 
da Pedra Brat.ca par• canmllsaç.'lo d'agua 

_J)Otavel· :1:000,5000 nu obr.u do ccmilorio da 
rreguezla do S. Caol.'lno da Vnrgom Grande; 

e o\ :0006000 nas obras da m~lriz dn cidade 
de lbjubâ; rnog'M.u as dispositOos em con-
trario. 

& ta d.u seuues, 8 de Junho de 1888.-
fraocisco Bru.- o. R. VIGIII .-Padre Tei-
uira. - Saveriaoo de Rt)jend~.-Ciaudiooor 
Nonftl - Dr ». da Roclla.-Anlonino Gen-
111 Gomes Candido.-Mnrtlus do Aodradu.-
Amorico de Manos. 

O 8r. Darbo1110. do 811 v a : 
- Sr. presidente, começo por um voto 
de louvor a uma e outra bance~da dus la 
assemblea, bem como aos nossos colle-
gtiS republicanos, pela unanimidade com 
c(UO approvarão a urgencia hontem por 
mim requerida para tratar de ncgocios 
referentes á flscalisação de impostos. 

Este procedimento •m supponho muito 
altamento sigoillcativo, não tanto como 
tUM pro v a úe dofe1·eucia pesso:1.l, mas 
principalmente como um inicio lison-
geiro, animador, do quo a asscmblea 
acha-se disposta a encetar o exame scrio 
e accurado das questões 11ue mais de 
perto arrectão os interesses da pro,·in-
cia, questões de actulidade e inadia \'eis, 
abandonando as the:;cs abstractas, es-
peculativas, que tum seu cabim.;nto em 
nm club acadomico, mas nunca em 
uma corporação administrativa ; assim 
como as questões do ordem pessoal 
ou de simples expediente, onde recipro-
camente consumimos a noss.1 aclividade 
com o mesmo afan com q_uo as fWecio-
sas ridicufas se entrellnllão com os 
solecismos da rude cosinheira. (Rifo}. 

Uma questão que, por sua natureza, 
tem muita transcendeocia li,(>Or sem du-
"Yida,a rtuo se refere á cotonisnção o à im-
migração. 

Sr. presidente., a ultima lei quo tive-
mos a esse respeito, a lei n. 3U 7 do 
ano o passado, 6 incootesta velmr·.<u t' 
producto da collaboraç.'lo commum de 
liberaos e conservadores. 

lncontestavelli lambem que em uma 
parte desta lei, a que fixou o limite do 
cr lt to concedido ao governo (ú siogu-
ta 1 ' JIItl digo, mtiS o verdade), a IDi-
ciau 1 ,, coube mais aos liboraes do que 
aos conservadores. (Apoiados). 

Um Sr. deputado:- Coubo princi-
pal monte á V. Ex c. 

O Sr. Barbosa da Silva : - Estes ape-
nas qneriào qu~: fossem tomadtiS me-
didtiS muito e milito inreriores ao que 
se acha consignado na lei, emquaoto 1 
r(UO eu, permiltir-me-ha a assemblea 

• 

quo neste momento occu~ a sua aUen-
ção com a minha bum1Lde peN~Dnali
dado, emquanto quo eu, digo, insisti 
tenazmente com os IJ1eus companheiros 
de bancada pat·a que elevasse mos o c r&-
• li to á somma. de 1,000:0008000. 

Um Sr. doputado:-)lão foi só oom os 
seus comQnnhelros de banc:\da que V. 
E~c. insisllo; procedeu do mc.~mo mod() 
p;,r cnmigo,que pertenço á bancada o~ 
posta. 

O Sr. Darbo:>a da Silva: -Sr. pr&-
:;iduntc, as3im pr.-r.edendo em rotação 
ao governo da provincia, dotando a ad-
mlnistraç:io eom tão nnlltados recursos. 
wmo 11ojn um credito do 1,000:0006000; 
ootrcruos nn ap1·cciação tlos motivos que 
puderam pnrl'ontura justific.'\r o nos.w 
prn~rlinwnto (apoin:las) ; vej:uno~ si () 
nosso proced1meuto fui uma Ingenui-
dade ... 

O Sr. Stnortano de Resende : - Foi 
dttado pelo patriotismo. 

O ::\r. U.trhos:ula Sih•a ... ou si foi tll tad() 
pelo patriot smo, como multo bem diz 
em aparto o múu illusll'll companheiro 
de tlistrícto. 

.\ c h o, Sr. pre:>idente, que o r.atrio-
tismu o s1\ o P«triotismo jusHfi.::a () 
modo 'IIIICt•ro, desiotcrCSMdo c lual,com 
que proet'lll'rão os libcracs. 

Com ciTei to, não ignorava mos quo em 
assnmpto como este da colon1saç.~o e 
immigraçào ap(l:treeera o cnse1o para 
as primeiras n tristes expericncltiS. 

E' sabido qne anLCrio1·mouto tinba 
havido neste ~entido uma primeira ten-
tativa, em 1881, por força da lei n. 
2819. em consequCJlcia da qual cele-
brou-se !!Obre tiS bases de um systema 
,·icioso um contrato para a introducção 
nesta pro,·incia de colonos das Ilhas Ca-
na rias. 

Esto r.ontrato, não obstante a sua pos-
terior rcscisào, ruswu á província cen-
tenas 1\e t'Ontos de reis. 

E ainda u ce1·to que, om eonsoquencia 
do rno.~mo contrato, nunca livemos tLm 
só irnmigranto. 

Mac;, nesta materia, em CUJO exame 
mais deve predominar a observação e a. 
experiencia do que os motivos a priori, 
muito se adiantou, a respei t1. de soas 
verdadcirtiS noções, de i 881 alé o anuo 
passado. 

Este tributo do experieneia, pago 
pela pl'ovincia, tambem o foi pelo go-
verno gorai, pelo Estado, em cuJa admi-
nistração, em um per10do rele~tivameote · 
curto,notou-so a maior vacillaçào entre 
os nossos h11me11S d'estado, os quaes ora 
annunciavão como unica possível e sal-
vadora para o õJaiz a immigração espon-
lanea, ora abandooavão este system& 
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<Ocuo utopia pelo da coloni:,.lç.iO :;ub-
vcnciooada, para de novo calurem no 
systoma primitivo. 

No anuo passado, porem, Sr. prnsi-
dou te, assim não arou tll.:cu. 

As melhores ideal!, os melhores prio-
clpios 11aredam ja ustar c11nq uistados, 
porc)ue a experiencia nturatla ja h:~ 1·ia 
produzido ne•te assumpto a cl nsl•ja ,·c! 
orientação. 

Não é uuicamonte por e:.tc motivo, 
Sr. presidente, que se JUStifica o proce-
dimento que tivemos. 

N.L 1mmouencia da crise por IJUC 
..actuahnonte estamos passando, a colo-
nisaQào a todos nós se aUgurava como 
a vai vula unica de sogumnca, como o 
meio unico salvador, sondo 11rindpio 
commum, este quo enunciO, a ambos 
os parlldos. 

Sendo, pois, para o m:us vulgar 
adrhmistrador um devc>r do honra a 
boa organisação do ~urviço, nunca 
passou em nosso espírito, nem era pos-
.sivcl, ttue,nJgum dia, interesses tão ele-
vados, que actuam lico onrrgiuamcute 
oro todas as classes, aiTcctnndo o com-
ploxu de todos ns intcros!!es, digo!, uão 
podíamos suppor true um assumptcJ !I10 
momento:.~>, posso mesmo ditoJr, o 
ponto eulrumaute da admunslração 
provcncial, podessc ser sacnficadtJ a 
mesqucnhas e inctJnfossa I' OIS con vcrneu-
cias da pohtica dP. campanar10. 

O Sr. S. de Resende: -l'ohucas, não 
apoiado; convencencias parllculares, 
i~~o pode ~er. 

O Sr. D. da Silva:-V. gxr. n:io esta 
ucn altcndendo; nf10 estou ceosu mndo a. 
nin~uem ; estou mostrando nnn~~o pro-
cedimento do anno pa.<<~aclo, •·ollaho-
rando com os conserv:tdnr••,, c>•tou 
accentuando a di;;posieão de •·•pinto em 
<JUO nos achnamos. 

Ei~. náo obstante o a11artc rnm «tne 
interrompeu-mo o meu nuhru ~ompa
nhciro do districto, explicaria a attittule 
que, com os meus Go-rcligionarios, a..-;-
surni o anuo passado Stlbc·o esta im-
portante quest.ào, cumprindo accre:.-
c.c.ntar que, alem destes moti,•os. que 
d eterminaram o nosso procedimento, 
não ignora ~amos que no partido coo-
seryador,. d'eotre os seu~ proprios 
am1gos, tenha o governo larga marg<'m 
para escolher penoal idoneo; porrtuantD, 
-comp1·ehende a casa quo, quando tc·ata-
so de confiar um serviço desta onlem a 
algnom, óindispensavel apurar-se muito 
a idoneidade das pessoas a quem se 
o confia, não só porque trata-se de um 
.serviço inteiramente noYO nd no~sa pro-
wi~ei.~ um serriço que pela t. • vez 
~ tn1cta, como lambem, e peço-vos para 

e:.te ponlf• toda aatteno;.àoJ, corno lambem 
pcl3 uatt.rt"ta lecluuc;o, <'S(lec:ial rio 
me.~rno :1-'UffiJltO, ex1ginclu no ttlf(JO de 
funcr.conarios a que o mesmo fos:.c m-
cumbcdu, alem de conhece monto~ pro-
lissconau.~. muclo prusugw JIL'>Soal. 
mu c tas rolaçilcs na provincca, ~em u 
•]uc tudas a.s leis, todo o ~yslcm:L dP. 
sBrvico se torno!o pura c suuplcsmen1e 
illn~orios. 

Ura, Sr. prrsidPntt•, ali' rsta data, Ja 
tlt•rtUT!'II li113SÍ UIO 311110, tal ,: li CS(l3\0 
•tuc• nn' separa da cl11ta ela let 11. • 
:1443. 

E, pois, nomomentoactual, é imlispen-
sa vel que a opposição se pronuncio, 
rev~laodo a sua altitude sobre esta 
questão (11pofado do .S•·. C. P•·ates); é 
preciso I{U8 a província o tamborn o go-
Teroo sacbam o que pt>nsamos sobre o 
que se tem feito e i!l"ualmeote sobre o 
que pretendemos fazer (apo•ado do Sr. 
V. Pra~s). 

Sr. presidente, este assumpto oiTcrece 
dous aspectos distinctos; um refere-se ao 
syste ma adoptado para o serviço, outro 
ao pessoal escolh1do para o mesmo 
~ervcço. 

Sr. presidente, considerando o a3· 
sumpto sob o primeiro aspecto, isto 
é, o merecimento do sysloma adop-
ttdo pelo eoverno, seria :m!Jru-
dencia da minlla parte, seria uma te-
meridade procurar desde ja estllbelccer 
uma cri tica lào minuciosa e tão rigo-
rosa quan.o o :~ssumpto 8ligo. 

Não, Sr. presidente, •tão trato ucste 
momooto de me proounciar sobro a 
conveoiencia dos meios adoptados pelo 
governo relativ:~mente a e&tA serviço. 

O assumpto é somente de observação 
pratica (apoiado do ~r. M arlms de 
Andrade). 6 e..~eocialmente admims-
trati•o, por isso que é movei e acom-
paoh:~ as circ~tms:ancias do tempo; 
razão porquo considero a lei nesto sen-
tido tanto melhor quanto mais respei-
tar a lalitudo devida à admincstração. 

No momento em que pretendermos 
inverter reciprocamente as nossu po-
sições, oo momeoto em que o governo 
quizor subslltuir-nos o nós substituir-
mos o go•eroo, no momeoto em que 
quizerrnos administrar o serv1ço, estare-
mos perdidos, apenas coose~niremos 
tudo desorgaolsar. 

Em minha humilde opioião, como 
disso, o assumpto é todo de order.~ p~t
ramente admi01stratha. 

As previsões ca.s~tistica.s da lei aão 
sempre insulficientes; ella deYe conter 
duas partes essencialmeote distinctas: 
uma que dne dar ao gonrno todos os 
recursos necessarios; oJulra qne deve 



respe.ür m mesmo goYenao tod~o a le-
SIÚIIIa !Jtilnde de~ (apoiadDJ). 

Mu, ooollideri.DdoouaumpiO debail.O 
do leO ,Milllldó upeGIO, iJIO 6, QU&DtO 1 
fdOIIeídacfellu pesaoal eacolhldo, nós t&-
mosbue pa~ noa prónunclannos, por-
que, qaanlo aopesaoal.aquemsecon11ou 
eale lfmportao&e ramo de a& I fiço, o go-
Terno da profincia apeou con~wo 
mostrar a pouca serielh~e de Tlatu 
tOIII qoe considerou o l.!llompto (apoio-
•• ' nao apoi<2do1). 

O Sr. Teixeira Dur~t: - E' uma 
quosllo aberta; assim deTe ser e Dio 
pnlitlea. 

O Sr. Barbosacà Slln:-Buespero da 
delicadeza do todos O! meoe coii81JU .... 

O Sr. Marlius de Andrade: - Nes18 
pooto,direi que oós,osrepnblicanos, es-
&amOI promptos a secundar 01 eororços 
do •nobre deplllado. 

O Sr. Bartxm da Siln: -Agradeço o 
sparto d11 V. Ele. e declaro que nesh! 
pooto os deputados repnblicanos as-
tomem ·- mesma. altitude quo a bao-
uda llbt!ral. 

O Sr. Tolendai:-Mas Di.o se pr&JDl-
gaodo. 

O Sr. Barbosa cà Siln:-<lomo dil~ 
Sr. presiden&e, espero que a delicadeza 
d01 meos oollegas de lodu u bancadas 
alo me obrigará a descer a lndifidor.li-
aaçOes. 

KtQ assomptos d811.a ordem, aue 
alo se prestw l disct~wo, cada úm 
eno~Joia o jwzo que rorma, muitas 
T8Z81 em cooseqoeooia do causas an-
li(U e complelJI: 

Nu. l consoquencia é esta: 
Nes&e ponto, os meos collegas da ban-

cada liblral e os m'lOS collegas da ban. 
cada republicana absolollmeote não 
c:onftlo oa idoneidade do pessoal a 
qoom foi incumbido o serTiço da co-
lonl~ção (apoiadot). 

O Sr. Tolondal: -Os ropublieauos 
ainda oAo decidirão Isto. 

O Sr. Barbosa da Silva:-EIIes estão 
presenw ... 

O Sr. Tolendal:-Referitio-u i ur-
genela de informações e estas a ban-
Cada coosenadora não rtcosa. 

O Sr Barbosa da Siln: - O 
nobre c ''lega que me honrou com o 
aen apa. a Sr . .Marlins do Andrade, 
e.ll pr& 110 e proteslana contra u 
mluhlll palanas, ai ellas alo rossam a 
expreulo dll Terdade. 

Sr. presidente, esta 6 a nossa altitude 
diaDie do goTeroo. 

81 Dlo oonnr refo.-oa no pessoal, 
mesmo,embora,por amigos do goTBroo, 
pois, para honra do m81mo, en allirmo 
DloCaltarem homen• babUiladosem todas 

as cla•ll,conllo0&1'811101 a ullllller qu~t 
o gonrno nlo preua at&enoJo alglll'!a 
ao servi~. aio o considera com a devidA 
Mrledaclb (apoi4do do Sr. A nlonil) 
M a•lint). 

Si o gO'fOTOO quer nm industrial 
prestigioso, rll!peilado na proTJOOia., • 
esl8 o:\o tauart; si quer um Cu611delr& 
aclivo, tambem existe; si quer am en-
genbút ,ha de encontrai-o. 

E' tal a oossa conieçlll, auribulm~ 
tamanha importaocia l e..colba do pes-
soal, que ll!tamos dn.!lOSIOI. a nlo ser 
ouvida a ooesa justa riltlamaçlo, não só 
a r~~eo~ar o mloimo auxilio a este ramo 
de eerviço, coroo mesMo a cancellal-o 
do orçamento. 

Estam011 dispostos mesmo, Sr. presi-
deols, ai assim o exigirem deoós, a votar 
uma peosão, ama aposentadoria aos 
am•gos do go>Terno, uma Tel que eUes 
nos preatem o ·~r.iço fie alo ioterTír oo 
aen1ço da colooisaçio (riso). 

Neste ponto, meus Srs., o:lo traoei-
&imos uma linlla; abriremos o maia 
real conOiolo com o goTerno o estamos 
certos de que huemos de sabir vence-
dores, oAo M porque ,\ razão e o bom 
senso esU.o de oosso l1do,como porqM, 
digo-o abstrabiodo de quaesqoer roosi-
deraçOes peill(lles, porque tem~ na re-
gilo superior do governo do pau; um 
homem bem compenetrado des&e as-
snmpto, quo sabe dar--lho a doYida im 
porlaoc~a, o grande paollsla e lncompa-
rnel m10istro da agricnltnra, Sr. con-
seliloiro Roddgo Silva. 

Sr. presidente, YO!ta.odo ainda ao as.-
sumpto do que me deaYiarlo os 
apartes com que fui Interrompido. 
coolinoo a dizer que esta qnesllo da 
OSC:01Iba de pessoal, alem das consequoo-
clas a qne allodi, nos collocou em po-
8içlo muito inferior i de oultas pro-
vioclls, quanto ao auxilio do gonrOG 
geral. 

Sori possível qoe, emqu.anto em S. 
Paulo a classe dirigente, a ela-se mni& 
inleressada neste problema, promoTe a. 
soii'çlo do mesmo com energia, com 
attividad9, coro nma abnegaolo sem 
exemplo, oôs, na ordem d011 favores • 
que rodem ser concadldos pelo 80"1'0() 
gera , &eobamns o direito de contar com 
o mll!mo retultado f 

Absolutamonte não. 
Emqnanll) o serviço de immigraçio 

em noesa proviotia o1o rnoslir-se de 
alguma Mriodade, seriedade cujo ai~l 
6 sem do Tida a eseolha do pessoal, nem 
sere11101 at&eodid"' pelo gonroo gerál e 
nem teremos direito de o ser. 

Eis o motiTo, Sr. tll'ftidoo~. porque 
assumimo• esta aUilode, da qual do-

- . 
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-uos affasLaremos 11ma liuha, porque con-
2!ideramos a 11oica conveoiento para a 
proviocia e honesta para todos nós. 

Para razer esta declaração, tnmoi o 
ensejo do requcrlmeotn que uiTereço à 
c:asa, o qualesti. concebido nos seguin-
es termos (lé). 

E'a poiatlo e som debate approvado o 
s eguinte 

Rt'lf_uerimetllo 

Requeiro. por iotermed i o do governo, 
informação dll quanto $6 tem despenrlido 
por CO!lla do credi to da lei :i·H 7 de 1887 
até á pre~en tc da ta. 

Sala das sessões, 8 de Junho de f88S. 
- Barbosa da Silva. 

I'ÃII ECF:Rt:S 

São li1os e v;io a imprimir os se-
guinte!\. 

N. 'i i 

A I .• commlssiio 1lo fazrmda, tomando em 
consideração o requo• imuu1o e mala docu-
m.~ntos, quo o Instruem. em qut- o pro-
(e.ssor ~u bl • co du •uSl l'uccào pruuari~ da 
rregu~t1a 110 Cou~;uhal, '"'"'ic•vlo de Pouso 
Alegre, podo nu1 nuuo do •icunça com TOfl-
ciolenlos par,, lralamunt~ de uudc : é do p•-
rewr 1111r $C ndOIII'l o scgllilllu a•rojccto : 

A assemhlaa lcgi•lativrt l'roTiuci:d do Mi-
nas Geracs dccrula: 

A ri. unico. Fic.n u prcaidonln rl~ proYincia 
.:~utorisado n conM!lcr nn profcs>ur publico 
do ínslrnc~ão prlmnri~ da frcguezía do Con-
gonhnl. munici1Jh1 do Pou$!1 Alc:;r~. Tri$t.io 
F•·.,nco de Gcdoy l.ei• e. um 3UJJO de llceuça 
com ordenado Jlorn lmtar •lc sna saude; 
rovogndns as diS!'O>i~illlS um •:ulllr:trlo. 

Sala dn• sessões, 8 do Junho de J888-
Campcllo. - Chnssim Ormnond. 

Jil. 7! 

A :!.• C4llllmiasnn d~ fazenda, teodo prt'-
soo te o rcquerinh!U to, de vidamente i nslru ido, 
em quo o 11roreusor publi co do lnstrocçno 
prima•·ia da rreguezin lle S. Alllouln da Ja.-
culiuga, munici11io de Ouro Fluo, pede um 
auno de liceno;.1 com ordenado para trnta-
m ento de !au1te; li de pare(;llr IJur. r 111 (a cn 
dos documento> oxh ibidos. seja nlloptn•lo o 
!IOguiote prujecto: 

A assemblo lcg'i!Jall v a provmclnJ ~.. Ali-
ou '>•·rnes decreta: 

Art. unico. fie:• o presidente d3 provinda 
autorl•ado a couceder ao professor pniJJico 
de instrucçào primaria da freçuezia de Saulo 
Antonio da Jncutlnga, mumclpio de Ouro 
Fino, um anuo do licença com ordenado 
parn tra~1r de oua Mude; revogadas n~ di;r. 
posições em comrnrio. 

Sala das 1essões. 8 do Junho de 188&.-
Campello.- Chasoim Drumoud. 

N. 73 

A ! .• COOllll!il iiO de IINlflOStaS 8 reprcsen-
laÇ(ies de cumarns municipaef, a quo roi 
presente n da do lla/ub,, relativa á locaçio 
d e , en•iços domes! cos; li do parecer quo 
se , adapto o seguinte project.o: 

A asMlmhlo• lcgislaU,•a pro\'loclnl de !li-
nas Ger.1cs, sobro r•roposla da camurn mu-
nicipal 1o ltnjub:\, rcsoh•e: 

Arl. uniw. São approvados os nrligos. 
atldltlv~ :is posturas mnnicipacs dJl ca-
mara do llajuhà, que ~ c~ta ro.iol uçii•loc~m
panhiio; revogadas ns disf'OSir,õll$ e111 cou-
lrarip. 

S.'ln da& rommiuÕ4'11, 8 d~ Junho dr 1888. 
- J. Uu1r.1 . - J'ndro Lafay~llu tlo Godoy.-
f'mnça Vianna. 

IS. 74 

A i .• romml,~no de proposta$ e r·cpr~sen
lnçiu•i de Calllllr3S IIIIIUiti jlaCS. 3 tjUO fOi 
prosemo a d 1 do Cnrangoln, addltaudo suns 
Jh'Sinrns; ~ du parecer <1110 se ndopto n in-
el uoa resol11ç.'•o: 

A assombl~' legislativa prnviuc•ai d~ Mi-
nas lier~CJ. s•Jbre JlrOI•ósla •In carnara mu-
uil:ijllll do Cnrnncoln. r-sol v~: 

Ar!. i.• S:io appro•ados Oi nrtlgos addi-
th·os á' vosturas da l!l\rnarn municipal dn 
Carnnt:ol:t, t(UO aoomll:tnhãn esln rerolu-
çiio, .1ddicionandu-se ao art. 10.• w:Jis o se-
guiu!•: 

§ Dn cada litonç.1 JI.HII ahrir cHa du ue-
goclo uns estradas ou r ora da$ r•ovoações. 
J•AJ!ar-$&-h3« ! UO.S:IGO reis. 

A ri. t • Rtw"glln-to ~' dioposiçijes mn con-
lrario. 

s~ 1.1 1l~s cornml<;õrs. 8 de I tlliho do t88ll.-
J. Uutra. -l'atlrt' l.afn)'Oil8 d\1 lÕIJllll)' -
Frnnç~ \'innna. 

N. i õ 

A cnnunis~o do JlOtlurcs. tendo examinado 
a r•forma do COIII!Irornisso da Irman-
dade de N. S. das Mercês da frugu<!Zi~ d~ 
S. Gous;~lo do Rio-nhnixo, anno dr 11:187: é 
ti~ parecer 1111r eo ndoptc a ~uguln tc re!o-
luçao: 

A a~!llmulca légblnth'n provincial de Mi-
uns Grraes resolve: 

1 rl. unico. E' nppro•~dtl 11 I'Ompromísso 
da lrrnnndndo do N. S. da• ~l~rc~• d~ frcguc-
zin do S. Gonsalo do lli11-nltaixo, anno de 
1887: rcl'ogadas as disposíçõe~ cru coutr~rlo. 

S.1ln das commissoos, 8 do Junho da !888.-
Martín• de Andrade.- Aristidl!l M3ia -F. S:i. 

E' lido, posto em disco~ssão e appru-
vado o seguiot.e: 

A' com missão de obras publicas f o 
preseolo uma representação dirigida ao 
Sr. presidente da provinoia por muitos 
rnzendeiros de s_ José do Chopotõ. em a 
qual reclamão elles a conslrucçàodeuma . 
estrada d11 rodagem, que, partindo 
daqnelle districtoo do de S. Caetano do 
Cbopotó, vá terminar na es tação de 
João Ayre! da estrada de rerro JJ. Pe-
dro li. 

E, pois torna-se necessariu, para co-
nhecer-se a necessidade daquella obra e a 
importaucia do subsidio que dele ser 
decretado para realisal-a, ler as infor-
macões do engenheiro do distri.clo, da 
commissão de parec<~r qne sa envie a 
representação ao Sr. presidente da prn-
vincia para que Pste mande a directoria 

• 
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..:as l)bra~ publicas informar o quo 1 
oam,tella ropartic.ào COD$tar a respeito. 

O quo requer. 
Sal.a das commis!OOs, 8 de Junho de 

t 88•.-F. Sá.-Va: de Lima.-Jo-
sino Araujo. · 

0 1101:14 110 IIIA 

Votação adiada 
E' approvado o rcrpteriruento do Sr. 

A. ~fad tado. cuja d lscu•são fi caril encer-
rada na ultlrua sessão. 

2. • leit"ra de prl'jeclos 

Teem 2. • lditura e são julgados oh-
jectos do deliberação os de os. i a ti3. 

I'~Yf:RSÃO DA OR IIE.II D:) DIA 

O Sr. C. Prates requer A obtem a in-
versão da ordem do dia d'amaohã, afim 
de ser discutitfo o projocto o. 1. 

O Sr. Preshlente designa p:~ra or-
dem,do dia seguintP: 

•. • discus:;ão do projecto o. t. 
l,evanta-se a sessão. 

i .' SESSÃO ORDINARIA E.\1 I) DE 
JUNRú DE 1888 

PnESIDENC IA DO Stl. StLv&S·rnE Ff: nn .l z 

SOli~IARIO:-a~r&DIRI>'TK.-Ord..,, do d ia.-
Represenlat.ao d~ província tu upn-
sfsao de PAris. - D·scuNu~ dos Sr •. T 
Duarte, Vlolli, Coelho de M~ura C 
Senn.C. ~ogucira, A. Ma rtlns o A Te i xoira: 
- Vot3çao. 

A's H e 1/ 2 horas da maobà, rei ta a 
chamada, acbào-se presentes os Srs. 
Silvestre Ferraz, Porfirio M:tehado, Lin-
d~lpho Caetano, Campal to, Vaz de 
Lt~a .. Mora~ Sales. fosioo de Araujo, 

..Anst1des Ma1a,Francisco Sá, Drumond 
Camillo Prntes. Salathi11l, Çaodido Cer: 
queira, Antonio Martins, Amcrico de 
!\f<~oUos, Sousa Rabello. Lafayotto, Al-
n ro Machado, José Theodoro. ltodri-
,::oes Horl.ôl , Chassim Drumond J o~é 
Uraodão. Dutra, Barbosa da Sih•a, An-
tero, Costa Sona, Martins de Andrade 
Sa~.ioo Barroso Junior, Olaudionor Nu: 
nes, Ramiro Martins, Viotti, Francisco 
Iku ,. A velioo Corroa, Firmiaoo Co~ta. 
1~: 1cto Murta, A otooio Teixeira. Jn-
rurneo!Ja. Teixeira Duarte, AuRnsto 
Cesa,r, Coelho de Moura. Teixeira da 
Mpt~. i oloodat, Soares Peixoto e Car-
los Nogueira. 

Deixarão de r.omparecer com causa 
p~rti~ipad.a ós Srs. Volloso, França 
Vtanna, S1lva Fori.O$, Severiaoo de Re· 
seode e Bi~s Portes. 

Faltào som causa partícípnda o~ rnais 
Srs. 

Abre-se a ses,ão. 
E' lida e approvada a. acla da ao t&-

codente. 
O Sr. t .• Secretario dá conta do se-

guinte 
F.XI' i.DIENTii! 

Officios 
IIm do ~ecrctario do CllTerno, com-

muoicaodo que o E:~:m. Sr. tk. Tice-
presii1Hute da prom.cta dcsisuou o dia 
1G de julho YiUÜ (luro (Iara se proceder 
à eteiçio de um deputado pelo L • dis-
tricto, \'isto ter sido a.nnullado o di-
ploma conroritlo ao Dr. l'rancisco de 
J'a 11 la Arnarnl.- :\ c.1sa fi ca Inteirada. 

Outro tio mesmo. remAtlPndo o re-
querimento. em IJug o alferes refor-
lnado do corpo pol icial, francisco no-
mão Pio Pereira. pede melhoramento de 
sua rofnru:a. - A 's co l• mlssuos de força 
publica o 2 .• de razenda. 

Outro do mesmo, rcmcttendo o rc-
querimeutr . em ttuo o alferes do corpo 
policial, Antonio Lopes de Oliveira, potlo 
so lhe conte para rcrurma. o tempo tle 
serviço que prestQu na extincta guarda 
urblna.-A'sm, ·mas commissõ~>• 

Outro do mesmo. remeltendo o r&-
querunento, om que o capil.io refor-
madn do corpo J>uliciat, Josú Pbitoruono 
elo Araujo, pede melho1·ameoto de re-
forma, levando-se ern conta o tempo a 
que se julga com direito.-A's m~sroas 
coro missões. 

o.u.tl'o do. me:;mo, remouen~o artigo~ 
addtllvos as posturas rnulllcipaos do 
Curvelto, propostas pela respectiva ca-
mara. 

A· f . • oommtssão ele propostas. 
Otltro do mo:;mo, rcmeuendo additi-

vo~ ás postura!! mooicipacs de S. Se-
bastião do Paraiso.propostas por aquetta 
camara.-A.' 2. • commissão de pro-
postas. 

Petiçóef 
Utua de D. Philomcna do Espiri to 

Santo Oelcrmlndo da Silveira, prores-
sora na cidade de Juiz de J.o'ora, solici-
taodo uma gratificação para aluguel de 
casa.-A · 2. • coromissào de razeuda. 

Outra de Fraucisco do Panta Gomes, 
pedindo privilugio para estabelecer uma 
empreza, sem oous para a província, 
a qual se incumba na cidade do Juiz de 
Fora dos festejoll, pompl\s funobres, etc. 
-A' coro missão de poderes. 

Entra-se na 
ORDEM DO DIA 

Rcpresentuç4Q àa província na e.cpo-
sir4o de Pm·is 

Entra em t. • discussão o projecto 

• 
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o. t ,IJUe autori,;a a despoza do \0.000!). 
para a representação da provincta na 
exposição de Paris. 

O 8r. Teixeira Duna·t e :-
Sei, Sr. presidente, !JUO sou o mais 
incomputente (tlâO apoiados) var:l ini-
ciar o debato do projecto quo se acha 
em discussão. 

O Sr. ~.til<>nio Yartios:-V. E~c. é 
semp;c co.npelente. 

O Sr. Jurumeob1:-Ja G conhecido 
pelo sou talento e illustraçào. 

O Sr. T. Ouarte:- Obrigado. 
O projecto n. 1, Sr. presidente. apre-

senta-M iltola da diR~u s<iln rodeatlo das 
maiores ~ympalllias, cnvol vendo uma 
idea das mais generosas e signiflcantlo 
que :. província dtl Mina5, por seu$ re-
presentantes, não quer ficar um passo 
atra7. de suas co-irmãs. 

() projecto, Sr. prosidonte, ti daquel-
les que, por sua natureza, raz vibrar as 
cordas do nosso palrioLi$mO, raz com 
que cresça o nosso enthnstasmo e. ao 
mesmo tempo, concorra para que dci~e
mos de lado os sentimont06 políticos 
(apo iado do S•·. F. StL) e vejamos 
nelle simplesmente um pa&~O tjue a pro-
Yincia de ~li nas tenta dar para O ruLUrO, 
para o progresso (apoiado do ,s,.. D··u-
mond). 

O Sr. Jurumcnha: -Eu Lambem não 
vejo polilica no projecto o, ootretauto, 
sou contrario a e11e. 

O Sr. '1'. Ouarte:-Assim, Sr. pre-
sidente, não trazendo p:1ra a pre-
tento lliscu$SãO sentimento algum poli· 
sico; entretanto, vejo-me roalmeotu em 
posição contrafeita, 11Jr11uo tenho de 
vota: contra elle. 

O Sr. Orumonll:-Talvez por achar 
diminuta a dotação. 

O Sr. F. Sá: -Si é por isso,podo offe-
recor um:~ emenda. o Sr. T. Duarte :-Si não fosse o 
cumprimento de nosso dever, eu ~àn 
taria coragem de levantar-mo para tm-
pogna1-o. 

O projeclo, Sr. presidente, permilta-
!le-me que o !liga. é inopportuno (não 
opoiados) ...• 

O Sr. F. Sá: -f: a primeira vantagem 
dellfl, a opportu.nidade. 

O Sr. T. Duarto •... e vem rerir dis-
posiçOes do lei vigente, que regem a 
adm111istração ua província; vem ferir 
dispn:;içOcs da lei orçamentaritl do pro-
sente exercício e, portanto, vem collo-
car em po~ição difficil o governo da pro-
víncia (apoiado do Sr.(). Nog"ei'a). 

O Sr. Orumond:-Não procede o ar-
-aumento. 

O Sr. T. Duarte:-E, Sr. presidente, 

seudo a íllu~Lre bancada lia a:;quorda 
justamonta aquella .... 

O Sr. F. Sá:-0 projecto não 6 dns ta 
ou aqnella bancada. 

U Sr. T. Ouarte:-Quanclocligo-ban-
cada osr)uerda-,é porque delta partio o 
projecto •. • 

U Sr. F. Sá: -0 projeclo ú assígnado 
por membros muito distinctos da ban-
cada conservadora.. 

O Sr. T. Duarte .... e set que ú por 
t11da ~11<~ adoptado, a,;sun como por 
muitos dos meus hoorallos companhei-
ros do banr.ada. 

E. sondo a b:~ncada liberal, como di-
7.ia, por natureza das cnu·m~. a n~ca li
sadorn nata da admintstra~ão. nolmiru. 
IJUB dolla parttsso o prescutu projecto. 
della, quo, conhecendo perreitaml~nto a 
posição. ns circumsl'\ncias e cmtoliç(iCs 
das lloanças da provinda, tem por de-
\'Cr cOrtar o mais po.~sivel dcspezas quo 
onerem os corres Jlllblicos. 

Mas, :1 nobre bJocada liberal vcstio o 
seu projecto de cMes tão vh•as e mi-
mosas, tão attrahentcs o soductoras, 
quo qualquer espíri to dt!s prnvoni!lo 
seria capaz de acompanhai-a nesta rxl-
gencia, ttue crea. sem tluvilla. mnis u~na 
dim~uiJado para a:s finança, lia ttrovtn-
cia. (ílpa•·tes). 

Eis. Sr. presidente, a raz'io por que 
lovaoto-mo para pronunciar-mu contra 
o presente projecto, 

E não 6 só por essa razf1n, mas por 
outras ainda de maio · ponlluraç.rtO. 

l!:ile projecto traz indubitavclmonto 
em sua'! dobras um pensamento rovo-
lucionario ! . . 

Eu nào entro. Sr. prestdonte, nesta 
disru.;.~ão com sentimento all(um poli-
tico o acredito IJUe a nobre han.:aUa li-
beral lambem assim o rari1. 

Mas •.. 
O Sr. C. Nogueir'l:-.-'hi ó IJIIO eu 

:Iesejo ou vir o nobre deputado. 
O Sr. 1'. Duarte: - Sim,senhor. 
O Sr. C. Prates: -Eu tlesrjl\1'1\ ouvir 

o nobre deputado sobra a i Ilegalidade 
do projecto. 

O Sr. 1'. Ooarte: -Eu atTastl'i-mo da 
ordero do mio h as coosi•JeraçOcss, por 
causa dos apartes constantes o prolon-
gados; não tenho pratica da tribuna ... 
(rufo apniad~.ç), . 

O Sr. C. PratBS: -Mas, para m1rn, o 
ponto m~í$ importante é e.~so. 

O Sr. T. Ouarte:-Diz o nobre do-
pu,ado quo me honra com o sou aparte, 
que o ponto mais importante da ques-
tão õ o ponto financeiro. . 

Voltando portanto. a e~tas constlle-
raçOes eo 'direi: a província não pode, 
peraut~ os poderes coostltuidol, perauto 
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o mando ci•ili!ado, tomar am tal com-
promis.•o, porque a pro•iacia daTe e 
aete muito e tem restricta obrigação 
de satisfazer seus debl tos. 

Sabemos que as rendas da província 
têm de solrrer grande diminuição, prin-
cipalmente depois da data de 13 de 
maio,que cortou completamente a renda 
profen ente do imposto relativo a es-
cravos. 

Ora, esta renda, que era levada em 
conta da receita organisada para a pr~r 
vincia, diminuiu extraordinariamente, 
como os oolores deputados, melhor do 
que eu, sabem. 

Logo, si nós sanccionarrnos com o 
no~o voto uma medida desta natureza, 
si autorisarmos que se onerem os co-
rres da província com este compro-
misso mais, não exprimiremos os nossos 
sentimentos de patriotismo; exprimi-
remos simplesmente os nossos senti-
mentos de vaidade, de vangloria e nada 
m•is I (Apoiados t1 tJOo apoiatks). 

O Sr. C. Pratos dá u•u aparte. 
O Sr. T. Duarte : - Eu respondo 

ao nobre deputado que eJse credito 
supplementar pode ser aborto de modo 
tes.al e a assemblea est.i nas suas at-
lrl bu içóes antorisa::do-o. 

O Sr. A. Maia:- Então, não ha ille-
aalidade. 

O Sr. T. Duarte : - Eu não im-
pugno o projecto pelo lado da illegali-
ôade, mas :<tm pelo lado da possibili-
d:lde e boo&;tidade da província para 
attrabir sobre si a responsabilidade de 
mais esse compromisso. 

Este é o vonto em que eu acho que 
o projecto não pude passar, porque, si 
a bancada liberal é a fiscalís;~dora nata 
dos ac tos do governo o si nós viemos 
aqui para regular do melhor modo pos-
sível a administração da província, oào 
só sob o ponto de vista administra-
livo, mas ainda sob o ponto de vista 
economlco e floaoceiro, entendo que e 
anti-patriotica uma lei desta natureza, 
lánto mais quanto é ce•:.> q•10 o orça-
mento não a comporta. 

O projeeto exige que abramos uma 
excepção no orçamento, isto é, que 
abramos nm credito supplementar. 

Pergunto en aos oobrAS deputados : 
onde eslà a verba correspondente a 
esse credito supplementar e quo deve 
cobril-o f 

O Sr. Orumond:-Temos a verba-
obras pnbli~-

0 Sr. F. Sã:- Eslà no projecto. 
O Sr. T. Dnarte:-Mas, não ba verba 

ueobnma que Tenha cobrir o cre· 
dito; era precisa operação de credito 

da mais alta monta para cobrir essa 
despeza. 

Demais, Sr. presideate, o projecto, 
alem de anti-palrlotico, oos rari re-
presentar perante a Europa e o mundo 
c;vi\lsado nm papel medíocre, mesmo 
ridioulo, porque a verba de 40:0 10/J. 
nelle consignada é insigoificante para 
o fim a que se destina; nào attingi-
remos os resultados qne os autores 
do projecto tiveram em vista. 

Um ~r. deputado : - V. Exe. apre-
sente uma emenda ampliativa. 

O S1. T. Duarte: - O projectC> 
eccerra a idea de tornar conhecidas na 
Europa as nossas riquezas e attrahir a 
immigração para a no~sa província. 

E' uma idea gra.odiosa e nobre, não 
ha duvida; mas, para que essa medida 
fosse adoptada, era preciso quo ros:;e o 
unico me1o de obter esse resulta.·io •. . 

O Sr. S. de Resende:-Nào é o unico 
meio, mas é um dos meios. 

O Sr. T. Ouarte:- Eo respondo ao 
nobre deputado. 

E' um melo que se torna muito one-
roso para a província e é justamente 
contra isso que eu voto; voto eontra C> 
onus que o projecto vem trazer ás fi-
nanças e compromisso" da província 

Por outro lado, Sr. presidente, a pro-
víncia de Minas ja (l bastante conhecida 
na Europa. 

O Sr. A. Maia:.-Nào õ tanto como 
V. Exc. suppOe. 

O Sr. T. Duarlo: - O seu solo, o 
seu clima o ao; suas riquezas são bas-
tante procuradas pelos immigrante~ eu-
ropeus;o que nos falta são simplesmente 
leis de colooisação, de trabalho, para 
:~cco•nmodar ao nosso solo o traba-
lhador europeu. 

O Sr. A. Maia:- :'ia Europa, do Ora-
ai! só se conhece S. Paulo. 

O Sr. C. Prates: - S. Paulo e a febre 
amarella. 

O Sr. T. Duarte : - Míl!i, Sr. pre-
sidente, como eu ia d izeodo ao Clr 
mecar, o projecto traz em seu bojo um. 
defeito iocompativel com os meus sen-
timentos monarcbicos, traz um pensa-
mento revolacionario : é incompatível 
com a n• ~sa forma de governo. 

O Sr. Orumond:- Ab ! 
O Sr. T. Duarte : - ~ão trago 

para a tela da discussão a política, 
111as elle acha-se em opposiçào com os 
meus sentimentos monarchicos, pois ba 
nelle como que um pronunciamento das 
idcas adiantadas, das ideas revolucio-
narias. 

O Sr. Dutra dá um aparte. 
O Sr. T. Dnarte:- Eu respondo ao 

nobre deputado, que me distingue com 



ANNAES 107 
Cl seu aparte, que o Sr. D. Pedro Il 
mandou levantar um barrarão, como 
bomou· particular e não como politico, 
11em como monarrha. 

D. l'cdro 11, como os nobrrs depu ta dos 
sabem, é um homem do espirito muito 
culto eadiantado, é talve~o rsriritvmaís 
c!emocratico que ha no Urasil c, como está 
de passeio na Europa, alheio a este mo-
"fimento do Brasil, embora o conhPç;. de 
perto, ~endo muito amante das grandes 
em prezas de iostrucção scientilica, etc., 
2dberio a esta ide a e fez uma corlezia 
aos paizes cul tos ; mas, isso iotliYidual-
mentc, rle seu bolso e não em nome da 
aação brasileira. 

Um Sr. deputado:- V. Exc. está 
discutindo a coroa, o que n~o é per mil-
l ido pelo regimento. 

O Sr. T. IJnarte:- Eu não C!tou dis-
c:utiodo a coroa. 

Outro Sr. deputado: - Est.\ mostrao-
do-se mais realista do que o proprio rei. 

O ~r. T. Duarte : - Estou dando as 
ratõea do meu voto. 

Entendo, Sr. presideotP, quo a pro-
"fiocia do Mi1.a~ . como parto integrante 
da nação brasileira, não pc.do o não 
deTe apresentar-se nesse comício da 
iodustria e da ci vilisação na Europa no 
momento actual, no anoo de ·1889, por-
q ue penso que ''~i nisso para nós uma 
q uebra de crenças políticas, de nossas 
ideal'. 

Eu estou apenas apreciando o projeclo, 
~uo me parece até autl-mooart:hico. 

Acredito que os nobres deputados, 
.11eus s gn3.larios. não tivereram intenção 
de confeccionai-o assim, mas acho que 
elle não â monarcbico. 

Um Sr. deputado: - Só\', Exc. foi 
q uem descobrio semelhante consa. 

O Sr. T. Duarte : - Não nego que 
elle possa trazer melhoramento publico; 
ello roi ataviado com lindas roupagens, 
do modo que eu mesmo quasi que mo 
deixei le"Var pela linguagem clnquente 
do nobre deputado pelo 20.• dislncto 
quando o fu ndamentou : mas, pns~nda a 
primeira impressão, entendi r,uc não 
cleYia dar-lhe o meu voto. 

Não nos devemos deixar levar pelas 
t>rimeiras impressões, que são sempre 
'fascioadoras. 

Um Sr. deputado :- E' que V. Exc. 
jlaasoo mal esta noite. Naturalmente 
peve algum pesadelo. 

O Sr. T Duarte:- E' engano do no-
bre deputado. 

Passei perfeitamente be:n esta noi te, 
que foi uma daqoellas em que tenho 
~ormido melb.or. 
- Sr. presidenle, por todas estas coosi-
«<el,'açoes de ordem social, entendo 

que o projecto envolve em ~i uma 
idea revolucionaria, tanto mais quando 
é certo que os outros paize4, alias 
muito ma1s adiantados do que o nosso, 
não concorrem officialmeote parn esta 
exposição. 

A propr ia província do S. Paulo, 
aquella que roi citada pelo nobre depu-
tado, não vai concorrer no caracter offi-
cial, mas apenas votou 11ma certa quan-
tia para auxiliar os expositorios paulis-
tas que qui:.erem raul-o, para auxiliar 
o transporto dos produ c tos da província. 

Mas, Sr. presidente, do modo algum 
votou aquella província essa qnanti:1 
para uma cornmis.~ão ir reprebeot~l-:l 
no caracter official, ne.~sa expo~ição de 
8!), qne vai realisar-se ern Paris. 

Eis a razão, Sr. presidente, porqud 
entendo quo neste projecto ucculta-se 
disfarçadamente um~ idea re,·oluciooa-
ria : é uma scentelha que pode mais 
tarde atear um grande incendio. 

E tanto isso é verdade, Srs., que o 
nosso governo recusou-se formalmente 
a fazer l'eprosentar o paiz onlcialmente 
nessa ex posição. 

Um s~. drputado:- Mas o nobre 
deputado sabe qual roi a razáo que elle 
deu t 

0 Sr. T. Ou arte : - A l:tzão roi poli-
tica. 

O Sr. A. Maia ; - Não, senhor ; a 
razão foi financei ra. 

O Sr. T. Duarte :- O nobre 1lopu tado 
vem ainda em meu auxilio. 

Si a razão foi finan ceira, clla por si 
~o constitue um motivo bast~nte para 
que eu ' ote contra o projccto, porque 
as lloanças da oos5a província não ~o 
tão 1tsongeiras, como parece ao nobre 
deputado. 

Mas, penso que indcpcndi'nte da ra-
tão financeira, de que ralou o nobre de-
putado, o nosso governo deu uma prova 
de patriotismo, recusando-se a ser o 
primeiro a apresentar-se officinlmeote 
nessa resta,toda de caracter republicano. 

Cornmemora-se uma data sanguino-
lenta para a monarchia i as monarcbias 
não podem concorrer a essa resta om-
cialmente. 

Um Sr. deputado: - Não aooiado ; ô 
do trabalho o da indnstria. 

O Sr. T. Duarte:- Ainda mais, Sr. 
prC!idente i vemos que dos paizes cultos 
da Europa oenbnm se apres~ota no ca-
racter official. 

Ora, sendo assim, si nOS vemos es-
LC! exemplos, qne nos devem servir de 
lições para nOs outros ; oão somos nós, 
oma pequena fracçào do continente 
sul-amer1cano, do grande imperio do 
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Brasil, que bavtlmos do tomar adiao-
teirà aos outros Estados. 

E tanto mais coodemnavel será o 
nosso procedimento quanto mais é certo 
que as nossas finanças não são lisoo-
geira~. nem oo5 autorisão a. proceder 
ilesso modo. 

O Sr. Drumood: -Então, Y. Exc, 
oiio est~ de accordo com o presidente 
da província. 

O Sr. T. Duarte: - Porque não estou de 
accordoi 

O Sr. DrumJntl: - Porque o presi-
dente da província diz em seo relatorio 
!{Ue o nstado financeiro da província é 
ltsangeiro; tanto assim que ha um saldo 
de novecentos e tantos contos. 

O Sr. T. Duarte: - Sr. presidente, 
para confi.rmar a minha argumentação, 
muito de:>pretenciosa.monte aprnse.,tada 
á consideração dos nobres depuiados e 
á atleoção da casa; para robustecer esta 
asserção, para provar a lealdade o a 
boa fé rom que a assomo esta tribuna: 
para provar a pureza dos meos senli-
me.ntos, a minha sinceridade; eu não 
terei mesmo duvida em offere()Or ao 
exame dos nobres deputados, às suas 
justas apreciações, nos dados financei -
ros que me rorão offerecidos em rela-
ção ao estado da província, dados estes 
que demoostrào cabalmente que o es-
tado de no>sas finanças não é lão lison-
geiro como suppoem os nobres depu-
tados. 

Sendo assim, Sr. presidente, é claro 
que a província nil.o está em condições 
de tomar mais sobre si esse oneroso 
encarl{o. de que cogita o projecto que 
discutamos. 

Um Sr. deputado:- Sáo dados offi-
ciaes f 

O Sr. T. Duarte: - São dados que 
me farão ofTerecidos particularm6Dte. 

Outro Sr. aeputado: - O~ dados offi-
ciaes nos são offerecidos aqui. 

O Sr. T. Duarte: -NOs poderemos fa-
zer o calculo por occasião de discutir-se 
a 1ei do orçamento; e é contra essa le:, 
Sr. presidente, que o projecto vai dar 
um golpe. 

Tive, Sr. presidente, occasião de to-
má r os segu.intes apontamentos: a me-
dia arrrcailada dos Ires exercícios an-
teriorns ao exercício corrente é de 
3,1108:200/.1100. estando nella compre-
-bandida a renda do imposto de 
éscravos, que pode alliogir a t30 contos. 

Ora, si se deduzir essa importancia 
de !30 contos, temos que será a media 
real de 3,368:2008000. 

Mas, orçada a dt!Speza em 3,474 : OOOH .• 
vê-se clarame.nte um excesso sobre a 
.-ecieita d.e 9lí: 8008000. 

Uma voz: - Ja houve alguma arre-
cadação. 

O Sr. T. Duarte:- Mas. V. Exc. sabe 
perfeitamente que nem todo o imposto 
de escravos foi arrecadado com aquella 
precisão necessaria, porque essa insti-
tuição era uma anomalia na nossa legis-
lação o nos ultimas tempos toJo que 
a ella dizia respeito era difficil e moroso. 

Alem disso, o proprio governo te111 
mandado pertJoar divadas provenion&es 
desse imposto, tem mandado suspender 
acçõe~ executivas, ele., de sorte que a 
arrecadação nesse poo to não roi real. 
(Apa1·tes). 

Estamos no meio do exercício e va-
mos dar no orçamento que esta regendo 
a arrecadação das rendas actualmenta 
um golpe de 40 contos! 

Acbo, Sr. presidente, que por este 
lado o projecto é muito vulneravel, á 
inviavel. não pode passar. 

A. assemblea, avocando seos senti-
mentos de patriotismo, nao pode vo-
tar este projecto. 

- Portanto, eu, repelindo o que ja disse. 
não tenbo por fim nesta questão inte-
resse algum polí tico, tanto mais qae 
collegas mais deoodal.los, mais va!&.v 
tes da minba ban.cada subscreverão o 
projecto e votão por elle; mas. ê opinião 
individual minha, ó o que me diz a cou-
sciencia- que o projecto não deve pas-
sar-. 

Attontas, ptJr tanto, estas considera-
coes de ordem social e economtca, de.-
claro que voto contra o projecto (muito 
bem). 

O Sr. Vlot.ti:-Sr. presidente. 
diz o adagio que mais vale tarde do que 
nunca. 

Congratulo-me, pois, com V. Exc. •• 
com a casa e com a proviocia de Minu. 
por vel-o occnpando a cadeira presi-
dencial de nossos trabalhos (muit11 bem). 

Esta min.ha congratulação se explica 
pola.altivez do vosso caracter (ar•oiador. 
+nuito bem), pela vossa independencia 
(apoiados ger·aes) e pelo vosso espirito 
de justiça (muito bem). 

l'arabens á assemblea pl'ovincial de 
Minas (muito bem). 

Sr. presidente, pela t .• vez que me 
faço ouvir neste rectnto,em uma questão 
de tal magnitude, eu faltaria a um dner 
de gratidão e de lealdade para com o 
altivo, independente o nobre eleitorado 
d.o H . • dis.tricto, que aqui me col-
locon, a despeito da má vontade de 
algoem .... 

O Sr. A. de Mattos :-Arrumou f-
beca no conselheiro Joaquim De.IJlno (ri-
iadas). · 
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O Sr. VlotLi : - Congratulando-me 

com este alllvo e independente oleilo-
rad.o, dou parabeos á minha fortuna de 
poder vir em auxilio do illuslrados col-
legas, ladS como o reproseolaolo do 20. • 
dislriclo, i. • sigol\lario do projecto 
que procura descortinar um horisonto 
novo, a quo lemos di reito; projeclO que, 
no entrel~:>lo, Sr. presidente. vi e ouvi 
com m~oa o illuslro roprcseotante do 
9.' dislrlclo combater, não so quanto à 
soa nlilidade, como lambem quanto ã. 
sua conslill!cionalidade. 

Mas, Sr. presidente, felizmente para 
nós, os argumentos do S. E1c. • forào 
taes, quo eu creio que não tizerão mossa 
em nenbu m dos collega9 desta casa. 

O Sr. T. Duarte: - 0 projeclo está 
approvado a priori. 

O Sr. Violli : - Di:~se o nobre 
representante do I) • districlo quo a 
quantia do 40:000,5000, que pretende-
mos votar para quo a província de Mi-
nas se faça representar no certameo 
da ioduslria, no cert:un'o da intelligen-
cia, o io! ufficieolo. 

A. verba foi julgada sufficienle, Sr. 
presidente, e quando não o fosse. digo 
eu, o nosso patriotismo nos levaria e 
me levar'.l a apresentar uma emenda em 
! . • discns~ão (apoiados dos .$1·s. Dl'l' -
mond e F . Sd) quando nos convencer-
mos ou me convencer da insuffi-
ciencia da verba. 

O Sr. Uarroso Junior: - Creio quo é 
mais que sufficienlo. 

O Sr. Viotti:-E nem se diga, Sr. 
presidente, que melleml\s mão criminosa 
no erario provincial. ul trapassamos os 
nossos deveres, ferindo o orçamento 
nessa parto; não, não, meus Srs; ó da 
nossa auribuição darmos estas con-
cessões, vedando assim que a adminiS-
tração de si para si o faça e depois 
venha su bmeller o a c to á nossa a ppro-
vaçào, jnstificaodo-o por um bill de 
i nàemn idade. 

O Sr. T. Duarle: -Mas, a auminis-
traçào não o faz. 

O Sr. C. Sena: - E' capaz de fazer 
alli mais. 

O Sr. Violli:- Aioda mais, Sr. pre-
sidente; preoccupou-se o espl ilo do 
nobre deputado com o receio de que o 
projeclO como que envolve uma idea 
aoli-palriotica., uma idea revolucionaria! 

Eu pude comprebeoder que o espan-
talho, que assombrou o espírito do 
nobre deputado, é o que se chamon e se 
chama entre oós-4 reoolução {t·a•a,-
ce.:a. 

E, Srs., o que foi esta revolução 
lranceza entre nós f • .. senão a porta 
para a emancipação universal, decla-

rando e definindo os direitos do homem 
contra o feudalismo? (apoiad{)s) . 

Não ''ejo, Sr. presidente. que haja idea 
revolucionaria neste projeclo: pelo con-
trario, acei tando-o tal como foi couce-
bido, eu vejo na e:tposição universal da 
Paris a revolução do progre;so do es-
pírito humano concorrendo âquello cer-
lamen, disputando cada um a gloria e o 
engraodecimoolO da sua terra (apoia-
dos). 

E' oeste sentido, Sr. presid'lnle, que 
ou não posso deixar de concorrer com 
o meu voto para quo o projeclo, que 
consigna a quota de <\0:00 •8000 para 
que a província de Minas so faça repre-
sentar na e:tposição universal de 
Paris, sej a. adoplado. 

Não temendo que o projoclo v;i ferir 
as monarcbias europeu o nem a paz. 
do B•·asil. .. 

Urn Sr. deputado:-~las vae ferir a 
nossa cohorencia polillca. 

O Sr. Viotli ... nem em uma. nerD 
em outra hypotbese, o projec:to deiuri 
do ser um incentivo para que nos una-
mos, afim do consoliJarmos as ínili-
tuições que nos regem. assim como a 
cbamaúa ''eiX>Iuçdo {l'alwc::a cousli-
tuio o htlmom e garantio os seus di-
reitos. (ll.iuilo bem). 

Si esta sllciodade, em nenhuma das 
duas hypolheses, pode ser abalada, lam-
bem não o serão aquelles priocipios de 
um povc altivo e indepondaulo qne 
hão de soiTror por csto motivo. 

Sr. presiden to, eu. h:\ pouco, ou vi, fl 
meia voz, quo a província de Minas não 
era conhecida na Europa. 
ORazão maior para quo corramos co01 
verdadeiro açodameolo para nos fazer-
mos repre3ool3r na !':tposição universal 
do Paris, onde o reioomioeral sendo o 
que em maior escala pode allrahir a at-
tençãodos visi tantes, por corloaltrahirb. 
concurrencia pela !liver~idado do mloe-
raes, pela diversidade de pedras pre-
ciosas, tacs como o lrad•cional dia-
mante bislori.:o, conhecido por e,lr<lla 
elo sul. 

E, senhores, quereis saber quaes sãG 
os meus brasocs bierarchicos 1 

Si procurardes a casa de meus ante-
passados, em vez de quadros de família. 
encontrareis mais de um represen laod~ 
as diversas exp lsições oacionaes. 

5<1o estes os meus brasões hiorar-
chicos, são estes, porque sym bOiisam o 
homem de bem, o homem do trabalho, 
fazendo-se representar nestas diiJereotes 
exposições e colhendo os diplomas e 
emoldurando-os p1ra legal-os como uma 
tradição do bomem do trabalho ao. 
seus e aos viadouros (mui/o bem). 



• 

"11.0 A.NNAES 

1 Eis, llOrque, Sr. presiJente, cu não 
'JlOSSO regatear o meu voto ao presente 
projeeto. 
· Nem rreio que o estado financeiro da 
província seja tal que eiJa .não p~a 
riOiicorrer com esta ou com amda ma10r 
at~tantía , assim como não procedem 09 
'àrgumentos do honrado representante 
pelo 9. • districto. quando nos apresen-
1011 dados que, na sua pbrase, são de 
fonte official, mas que estão em coru-
Vleto antagonismo com aqnelles que 
foram lidos diante desta augusta as-
~~emblea. 
· Acredito, Sr. presidente, que não 
'llldamos em mn de rosas; mas, acredito 
'làmbem que,em vista destes dados, não 
&erá a mingoada quantia de .\0 contos 
•ae trará o deseqnílíbrio do nosso orça-
me.nlo (apoicrdos), tratando-se, como se 
trata, lle um adiantamento eminente-
mente reproductívo. 

O Sr. B. da Silva: - Si for incon-
veniente a lei, o pre.cidento que não 
a aaocciooe. 

O Sr. A. de Mallos:-A sancção não 
11e fará esperar; o Sr. Teixeira de Sousa 
6 mineiro e amante da sua província. 
· O Sr. VioUi:-A despeza que exige 
este projcctoserá deu ma reprodncção es-
pantosa, desde qne no estrangeiro se co-
Dbeçãoos recursos da industria de Mina~. 
mna das provinoias que mais se têl'l des-
envolvido na lndostria fabril, onde os 
lnbalhos de ouro podem competir rom 
• da indostria franceza e allemã ; 
oode ba fabricas de lapidação,cujos tra-
balhos concorrem com os dos melhores 
lapidarios da Europa. 

Ew vista disto, eu, não podendo, nem 
devendo ac:eitar esses temores, não pre-
ciso eFgravatar oú esmerilhar si no 
bojo do projecto ba uma idea polilica 

·que não seja a da revolução do traba-
Jbo (apoiadcs). 

O Sr. F. Sã: - Não pode baver. 
O Sr. ViouE-Porque trata-se do pro-

gresso matt>ri~l da no~:oa cau pro-
Tiocia. 

Ponbo, p,?rtanto, de lado a quesl.ão 
1partidaria para só ver nelle um senti-
mento de patriotismo, e, discutindo-o, 
~a oada mais faço do que d.ar uma 
prova desse 1111ntimento, do desejo que 
·tenho de ter a província de Minas 
brilhar nas alturas a que tem direito 
~o seu solo, pela sua riqueza e pela 
íllastração de seus filhos. 

Tenbo concluído (apoi4dos; muito ... ). 
1' O 8r. Coelho d e Mouraz-
siDlo, Sr. presidente, ter necessidade 
'ifi levantar-me pará' combater o pro-
jacto em discussão, coofecdonal1o pelo 

1 nobre deputado, notanl membro da 
com missão de poderes,que tantas provas 
de talento deu nesta casa. 

O Sr. F. Sá:- Muito ohrigado. 
O Sr. C. de Moura:-Sinto, Sr. ·pre-

sid'lnte, tomar a palavra para pôr,me 
em an.tagonisrno com S Ex.c., que, sa-
hindo da terra da luz, traz um projecto 
oneroso, cujas vantagens não posso co-
nhecer. 

Um Sr. depntado:-0 projecto veio 
da terra da luz 1 

O Sr. C. de Moura:- Eu não es tou 
dizendo que o projecto voio da terra da 
luz. 

O que digo é que o nobre deputado 
veio da terra da luz e, si o projecto não 
tem luz, é isso mais uma razão para se 
votar contra elle. 

Peço, porem, ao nobre deputado que 
acabade .inter~omper-me com om aparte 
o obsequio de deixar-me r.ontinuar, 
porque a mioba presença n.a tribuna 
serâ muito breve. 

Sr. presidente, V. Exc. comprehende 
que eu não venho aqui votar contra o 
pl'ojecto, porque veJa neUe idea revo-
lncionari.a ou política. 

Não venho lambem combater o pro-
jacto, porque as nossas finanças não es-
tejào em condições de mandar uma corn-
miss;1o á Europa. 

Venho comoater o projecto, porque 
entendo que ou, como representante de 
um districto composto em soa qoasi 
totalidade do habitantes lavradores; 
como representante de um districto que 
luta com todas as diffir.uldades e atra-
ve~sa uma verdad ira crise, não posso 
votar q·nareota contos de reis para se 
fazor um passe•o a Paris. 

Sabe V. Exc., Sr. presidente, que eu 
estou recebendo cartas todos o.s d1as dos 
meu.s amigos : uns pedindo força para 
garantia da vida e da propriedade; 
outros pedindo escolas i outros pedindo 
estradas e providencias que allenuem o 
estado melindroso da província; e antes 
de occnpar-me destas incombencias, 
antes de satisrazer esses justos pedidos, 
não posso votar quarenta conlos de reis 
para mandar uma COn:'m!ssão 11. Paris 
representar esta provmc1a ua expo-
siçlo. 

Dizem os nobres deputados, susteu-
tadores do projecto, que por esse meio 
podemos fazer chegar a nós a coloni· 
saçlo • 

Mas, Srs., convem fazer notar al!s 
nobres deputados I)Ue lã em Paris ja 
somos mais que conhecidos. 
· A pro'fiucia de Minas Geraes é muito 
conhecida em toda a Europa. 
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O Sr. A. Maia:- Não apoiado; V. Exc. 
Dão pro1•a i~so. 

O Sr. C. de Moura:-E' e.~ta uma affir-
:aação que não precisa de prova. 

Repito ao nohro deputado e Jl<isso di-
7.er, sem medo de errar, quo a provinda 
de Minas é conhecida em P•lis, assim 
romo em toda a Europa . 

Sr. prP~ltJeote. en até não compre-
bendo ~emflbaote mcdtda, quero di1.er, 
Dãocomprehendoqoe semelhante medida 
t ivesse partido da bancada liberal, por-
que hontem nós vimos o múdo por que 
Jl6 pronunciou o illnstre deputntlo pelo 
r, , • disttlcto a respeito da qncsti\o de 
colonisação, a respeito da verba con-
adilla ao g~o l't rnu para que t·lle Ira-
lasse da imruigração. 

S. Exc. disse-uos aqui bontem que 
o governo se ba1·ra erquccido da immigra-
~o pHa tra tar de interesses outros,com-
pletamellte albrios ao ca~o. 

O Sr. n. da Stlva :-Eu oão drsse 
assim. 

O Sr. C. do Moura: -V. Ex. disse o 
oão ser-me-ha difficil a prova. ralem-
brando auuas proprias pata vras. 

E L1nto i~so ti I'Cnladr, que o nobre 
depu acto accre:centou : nós da bancada 
liberal condemnamns tudo quanto ror 
negocio de immigração, emquaot" o 
preí'idcnteda pr6nocia e o governo geral 
aio demiltireru os empregados da :mmi-
gração. 

Or~. Sr. pre~ideote. si o governo,em 
omn questão mais ~cria,ofto t~m o apoio 
da ba oca da I i bera I, si o governo não 
põ'l em pratica as ideas são da bancada 
Jiberal, como ê que hoje esta mesma 
bnncada poe de lado a ~ua \'igilancia e 
quer votar quarenta contos de reis para 
um pas:;oio a P .. ris r 

Um Sr. dPputado:-Este argumento 
prova do mais. 

O Sr. C. de Moura: - Eu não sei si o 
<\rgumcnto prova de mais ou prova de me-
nos: eu não quero saber dessas cou~:.s: 
não quero envolver-me nossa~ q urstties 
de rhetorica e de jurisprudencin , por-
que sou medico; o que quero simples· 
mente é manifestar minha opinião. 

Portanto, Sr. presidente, o que fejo 
é 9ue o estado de minha província não 
6 bsoogeiro e eu, como representanta de 
um dist rictn que está seriamcnto em-
baraçado, a l'ltar com difficuldades de-
pois da lei de f3 de 1\l ~io, não posso 
"folia r ao meu dis tricto depois de ba ver 
concorrido com o meu voto para darem-se 
quarenta contos p:ora as festa~ de Paris, 
emquanto os meus amigos atravessão 
uma verdadeira crise, crise que por sem 
do,ida oio escapa á percepção dos no-
bres deputados. 

E os meus inimi~tos o que ha \'ião 
de dizer, si eu porventura deixasse de 
lado o comprimento de meu dever, con-
corrondo para a adopção do projecto do 
nobre deputado 1 

Depois, Sr. presíd&ote, V. l~xc. com· 
prebeode perfeitamente o quo é uma 
exposição em l,aris. 

Será porventura uma exposição de 
caracter 05S'lnciatmeote democratico, 
onde pos a predominar, onde 50 possa 
encontrar do prefereocia a classe pobre, 
a classe protelaria 1 

Do r.erto quo não: a commissão que 
!à r~r ha do oncontr~ r-M com os ll tlal-
gos, com os favorecidos da fortuna , 
com os homoos ricos e esses, com ~or
te7.a, não 1•i rào para cá. 

Nús tomos outros meios de fd7. r ;. 
propaganda da~ nossas riquezas; não 
precisamos ir a Paris para dizer aos 
fidalgo~: isto aqui ê uma pedra d& ouro 
da província de Minas Geraes. 

O Sr. A. Maia dà um aparto. 
OSr.C. do Moura: -Isso quo o nnhrodo 

pulado otlz é muitll tnuito om thcnria , 
mas oa pratica ralha completamente. 

Entendo, Sr. presidente. quo o mo· 
lhor meio de propaganda que temos é 
a imp;ensa. 

Lancemos mão desse meio, tratemos 
dos interesses dos nossos districtos; 
tratemos de melhorar as questões hy-
gieuica3 da nossa província, tratemo~ 
do aformoseamento das nossas cidades; 
dotemos o interior com boas estrndas 
o boas escolas o deixemo-nos do oxpo · 
sição de Paris, por que isso nàr d:\ re-
sultado algum pratico. (Ndo apoiados 
da ba1•cada liberal). 

Um Sr. deputado: -V. ExG. está 
pessimista. 

O Sr. C. de Mr..ura : - E. tou pe~sl 
mista. porque não YÍI'O do phantMias. 

Estou convencido, Sr. presidente, 
que se fosse possível fa1.er-so nm mappa, 
para depois do acabada a exposição 
escreverem-se os nomes daquelles que 
estivessem porventura resolvidos a 
immigrar. ~101_1 convencido de que o 
mappa ficarta hu.po, porque nenhum 
viria cà. 

Não tenbo essas pbantasias de expo-
sição de Paris e, por isso, os nobres de-
putados chami'lo-me de pessimista. 

Eu , que vivo no centro da província 
e conheço as suas necesstdades, não 
posso e nem devo concorrer pa!'2. . que 
se tire do oryamento da provrocra a 
~uaotia de 40:0006000,que com certez a. 
ba de fazer muita falta. 

Voto, portaoto,cootra o projecto. 



• 

' 

1.12 A.NNAES 

. O 8r. Coat.a 8eoo : -Com~ço, 
F-r. presidente, vedindo ao nobre col-
lega, que ac.,ba de falar, liccnca para 
apresenlar mioblS ideas em opposição 
A S. Exc. 

O nosso digno companheiro dos ban-
cos acadernicos é um perfeito represen-
tante de Minas; porque, á nobreza de 
senlimeot•Js e ao acrysolado patrio-
tismo, oilo deixa de juntar certa auti-
palllla a tutlo () que e estrangeiro, o 
quo é o rn dos cara1:teristicos da nossa 
proviocia. 

Foi au.imatlo de.>ses sentimonto> quo 
S. Exc. vio urna medida inconve-
niente naquella que nos ha rlc tra7.er 
iodubilavelmente res111lad•JS muito van· 
lajosos. 

v. E:tc. sabe. Sr. presidente, que a 
republil:a franceza vai commemorar, 
com um1 festa industrial e pacifica, o 
ceutenario de sua grande revol uçào, o 
centeoario da1••ella epoca tormentosa, 
em que ella, tendo derribado a lhsti-
lba, proclamando os direitos do homem, 
despedaçada internamente pelas facç•ies 
e invadida de todos os lados pelo es-
trangeiro, soube vencer todas as diffi· 
cu Idades. 

Aquella epoca, Sr. presidente, em 
que a republica. na ph~ase poetica de 
Augusto lllrbier, com.) um granJa nl-
vio prestas a despcdaçar·SB aos ventos 
do Terror, souila ro~cooder de repeule 
seus raios desarmados, encher sou tom-
badilho de um povo de heroes e-
Comme um coup de c.mon !àcha qu.a-

(to•·ze m·me .. s, 
Et l'Ew·t•pe á l'i•oslant l'e»lra dan son 

(repos. 
O Sr. C. tle Moura:-Isso Lambem é 

propaganda f (Risadas) . 
O Sr. Costa Sena:- Nã.o deixa do ser. 
Knlrelanto, Sr. president&, V. E:tc. 

compreheode qoe não pode ser esta serie 
de ideas, que me leva a defender o 
projecto em discussão. 

Em t.• l •gar,uó~oãosomosurnanaçàr 
autoooma. que se possa fazer repre-
sentar politicameoteooeslrangeiro(mui-
to~ apoiaáos); somos uma provincia de 
um Estado mooarchico. 

Em 5! . • Jogar, eu oào comrnelleria 
nn.ilca a indel icadeza de provocar home-
nagens a urna idea, por mais nobre que 
a achasse, em uma assemble~ com-
posta em sna quasi totalidade de adver-
sarios e de um numero muito respeila-
'fSI de inimigos encarniçados dessa 
ídea (mt4ilo bem). 

Não pode por modo algum a nossa 
exposição em Paris ler um fim politico, 
com quanto seja indn.bitavel que tudo 

quanto hoje tem de livre o mundo ci-
vilisado nasceo daquella grande forja 
chamatia a Conve11.Çdo e que foi da ler-
ri vel era tem de 80 que jorrou todo & 
basalto, com qoe se conslruio o tem-
plo da moderna liberdade. (Apoiaal)s; 
rlã'> apoi<.~tlos; tn!'ilo /Jem). 

U rn dos p JU to~. Sr presidente, em 
que tocou o nosso honrado colloga e 
que é o mais i mllOrlanle ó ver si o 
projeelo pode ser vantajoso para a eco-
uomia de nossa província; o é isso o que 
me parece)ora de duvida. 

Su ppri m ido, retizrnen lo, o braço escra V() 

e estabelecicla, como está, a luta pela 
ex.istencia em todas as induslrlas, nós 
devemos por todos os modos attrallir 
para a nossa patria o maior numero 
possivP.I tle immigrautes. n'lo só para 
os trabalhos agriCillas, como para crear 
mil pequenas industrias, cujo desen-
volvimento rcrcõltltá por força em be-
neficio da riqueza publica. 

Para esse fim, as exposiçO~s consti-
tuem o melhor meio de propaganda. 

Exponhamos aos olhos dos íodus-
triaes eQropeos os nossos minerios de 
Jorro, os nossos excellentes marmores, 
o graphito, o mangane.t, o amiantho; a~ 
nossas plaotasapplicaveis á con~tru co;ão. 
â marccocria. a medicina ·e á lintn-
•·aria, o teremos foi to mar~ pela immi-
graçáo do quo os agentes. quo escre-
vem ruemorias on faze•n di~cursos a. 
campooezes, que uada Jeern, e a ope-
rados da~ cidades, naluralmeolo in-
credulos e dc>cc,nfindos. 

O Sr. T. Duarte: - Olhào para tudo 
isso como boi pa ra o palacio (risaátu). 

O Sr. Costa Sena: - Está enganado. 
meo coUega; o industrial europeu ha. 
de olhar com interesse para a nossa 
exposição, porque elle cntt•nde mui to 
mais du plantas a de miueraes do que 
V. Exc. e do que eu v·tsadas). 

Os trabalhadores de ferro do sul da 
França, supptautados pelos a.llos fornos. 
bem podem, à vista de nossos ricos 
'llioerios de ferro, vir plantar em nossa 
província as suas .rorjas catalãs, que 
muito nos convirião. 

E si a exposição de Berlim, que foi 
muito restricta e em que despendemos 
apenas quinhentos mil rbis, ja v:ü 
dando resultado, como o alleslào os 
pedidos frequentes de amostras mi-
neraes, procuradas pela scieocia 0 11 
pela induslria; ê evidente que a de 
Paris, concebida sobre um plano muito 
mais vasto, ha de nos trazer mui to 
mais coosideraveis vanlagens. 

São estas, Sr presidente, as poucas 
considerações que ,i oba a fazer, em 
resposta ao nosso boorado collega, que 



A.NNAR:s 1.13 

com tanta gentileza COU\'idou-rue a 
vir á tribnna derender o meo modo de 
pensar. 

Tenho concluído. (.\fuilo bem; muito 
bem). 

O 8a•. Carlos Nogu e iru:-
Sr. presidente, ao erguer-mo pela pri-
meira vez ne.•ta tri lmua na preseuto 
sessão, raço minhas as sinceras c ou-
thusiasticas palavras, que em seus 
labios deposi tou o meu nobre collefla. 
illustt·e representao to do H .' districL11, 
o Sr. Viotti, tlando-se parabons o dirí-
gindo cordiaes prolraças e resLPjadns 
congratulações, nem só á nossa gloriosa 
província, como Lambem a esta !Ilus-
trada assemblea, por ver V Exc. diri-
gindo nossos destinos, nossas lide;; par-
lamentares. 

Uma vo7.: - E muito dignamente. 
O Sr. C. Nogueira: - " oço tlc um 

nome invejavel o quo nesta 'casa tem 
~:'lnqnistado tantos títulos, que o rc· 
commendãoà syro pathia publica, V. Exc. 
nessa cadeira, Sr preshlontc, em· 
bora meu ad vel'~ario pohtico, lll de 
merecer semprl' meus respe~ tos e pro-
fundo acat.amento, ernquanto, como es-
peramos eu e os meus collcgas da ban-
cada conservaLiora, exercer a severa 
missão do magistrado isento Llo calor 
partidario e rõr a garantia de nossos 
direi tos (muilo bem). 

Feita.'! es tas ligeiras consideraçOes, 
Sr. presidente, quo aqui dei 'tO exaradas 
como arrhas, como amostra da home-
nagem prestada ao caracter de V. Exc., 
permitia-me esta illustrada nssernbloa 
qU'l, servindo-mo dos ostylos vezes 
tantas empregados nesta .-.asa, venha 
tambem, a meu turno, do cimo d'esta 
tribuna, encontrar-me com o pujante e 
semrro grandio~o eleitorado conser-
vador do 15. • districto, para. abrindo-
lhe meu coração, d'elle arrancar uma 
sonorosa nota da mais extensiva gra-
t idão, do mais descompassado agrado-
cimento a aquelles bombridosos amigos, 
<'Ue. fechando seus olhos sobre a ut-
s•goillcancia de minha pessoa ( não 
apoiadoJge,·au),erma de merocimentiiS 
justiOcati vos a tão elevada posição (mro 
apoiados geroes ) .•• 

O Sr. C. Cerqueira:- V. Ex c. não está 
se estreando; ja é de sobra conhecido 
nesta casa : tern todos o • mereoi-
meotos; alias, não estaria mais aqui o 
até por um outro districto e de modo 
mui honroso. 

O Sr: 9 Nogoeira :-Agradeço, po-
oboradtss•mo, a gentill'za do meu nobre 
eollega pelo 8. • districto e, tomando a 
ultima pbrase do aparte com que bon-

rou-mc,digo a esta illustrensscmbiPa qne 
meu reconhecuncnto, sem limites, a tão 
dP-s1ntcressados amigos tauto mais 
sobe de ponto quando consitlcm que. 
desconhecitlo nesse clistric to do minha 
província. fui graciosamente COO \'i•lado 
para representai-o uo presente bicnnio. 

Assim, pois, o nobre elci tiii'31IO ela 
W." t:il'cums~ripçào cerrou sAus uiitos 
por sobre a ausoncia do meus meritos 
[ll'S:;oacs para abril-os á l>eniflnidade, 
ljiiC o caractcrisa, para confcnr-me 
um asseotn no rociutu do parlamento 
1111neiro. :;irra-mo isso do lcnHl\'U às 
al{rnras da polí tica e de ra\'llfiiVCI 
acrJn ioscencia a m•m procedimento uo 
b11mn•o preLeri to; sirv:t-1ne ainl.la isso 
de incentivo para. promover, quanto 
estiver na medida de minhas rorça •. o 
bcm·cstar e o desen\'oll•i ucnto daquella 
importante 1.0na, iurulizmonte t:iu mal 
llcnoliciad a! ... 

() Sr. C. Cdrqucira: - \'. l·:~c. é 
muito digno ( apoíados ge1·aes ). 

t) Sr. C. :'\'ogueira : - ~ll1itn ohri-
gado. ~ 

Agl)ra. Sr. presirlento. vou ex-
plicar á V. E~c. a ra t;•o da. mmha pre-
sença na tnhnna. 

llontcm, qn·•ndo V. l~x ,:. aununciava 
a o,·clem do rlia. não o~ta \'3 1na1< pre-
sente c por isso sorprende<HnA hoje 
o ver atirado :i tela das tliscu o;.:,)u.~ o 
projocto dA n.• 1, quo autorl~;, n go-
vorr•o a :thrir um creLIIto Sli PI•ienlCIIl'r 
até 40 :00 •8000 pua ' I uo nossa pn -
vinci3 sej:~ lambem ropresentaLia 0:1. 

c~posiç.ão universal do Paris , tJUO se 
e!Toctuarà em principias de 89. 

Ora, Sr. presidente, ou, que vajo 
nOS$a tão cara ~l i nas lutar em seu in-
terior com tantas o Lào palpitantes uo-
cessidades; ou, quo venho lã qua~i {(Uo 
de sous cenllns, que liz um percurso 
do centenares do legoas pt!los nossos 
sertões, 9ue \'i rios invadiavcis, ca-
miuhos •ntrnnsita\'Ois, quo n cada 
passo mostram ao viajor dcscuidoso 
abysmos sobro abysmos: eu, que notei 
cid:~tles importantes vendo arredar-se de 
si O CO IUIOCrCiO por ralta de ponto~ 6 
meios raccis do transportes; não posso 
doiur de, culendendo representar 
molbor os interesses de nossa estre-
mecida provior.ia, votar contra esse cre-
dito. quo, oh3randll·a dia a dia, não 
consulta (a meu ver) o que ella t~rn Je 
mais necessidade. 

O Sr. J. Murta:-Esta é que ó a ver-
dado e V. E:tc. , a;sim procedendo, ro-
vola-se um bnm mineiro. 

I O Sr. A. Maia : - Não apoiado; pelo 
projecto é quo se vão augmentar os · 
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ore lii03 da pro,iocia, rorque 6carà 
melhor coohecid.a. 

O Sr. C. de Moura: -Ora, não é com 
exposição que se ba de conhecer Minas; 
um~ tratar primeiro de nossas neces-
sidades cà de dentro, porque eu não 
l1ei de levar para meu districto mlnerios 
e discursos (apoiados e não apoiados). 

O Sr. C. Nugueira:-EntretaolO, Sr. 
presidente, medaodo eu as muitas ne-
cessidades, as faltas de tudo e por todo 
que tanto se salientam em nossa llo 
cara Jllinas ; reJlresentaote do povo, 
d'oode sahi e para onde bel de voltar, 
prestaodo-lbo estrictas contas como 
seu delegado que sou; vendo esse pobre 
povo mourejar areado, assoberbado com 
tantos impostos e, qu.ando estende mào 
sopplicaote à província, sobre ver in-
deferida sua petição solicitando umami-
galba do muito que se disperdiça, ainda 
vé sobre si o motejo e o riso sarcastico; 
eu, por todos es~es princípios, oào 
p'ude :ieiur de acompanhar com meus 
apartes o nobre deputado, o Sr. T. 
Duarte, e nessa occasião, levadt por ' 
um impulso de patriotismo, pedi A V. 
Exe. a palavra, Inscrevendo-me iolllln-
_peetinmente no presente debate; ln-
&em~tivamente, sim, Sr. presidente, 
sem ter-mu dado a um detido e 
accnrado estudo sobre a materia do 
projeclO ora em discussão, projecto esse 
que faz bonra a Seu illustre antor, 
com quem ali:~{~ muito sympatbiso; 
projecto esse que, oa lioba dos mais 
bellos que teem cabido oo tapete de 
nossas di~cussoes, occupa nm dos 
primeiros pontos, mas que i.ofelízmente 
nào pode presentemente concentrar em 
si o meu iosigoíllcaote voto, nem só 
pelas razOes expeodldas, como por 
outras, qu11 apresento à casa. 

Felizmente, Sr. prB$ideote, não serei 
en o uoico que me oppooba à bellissima 
(em tbese) rdea do nosso di.stiocto col-
lega signatarlo do mesmo projecto, 
põrqoe, a meu lado, vejo lambem 
JDtellageocias de bem alto qu.ilate. 

O Sr. R. ~rtins : -Apoiado; V. 
Exc. tem companheiros que muito o 
honram lDpoiudos). 

Um 5r. deputado:-A. causa é que 
' m'•· 

O Sr. C. de Moura:-Nào apoiado; é 
uma das mais sympatbicas; defende os 
interesses de Manas. 

Uma voz: -NOs lambem entendemos, 
~ com bem b~ razõ~, .qu.e com o pro-
J8Clo ne mu1to ma1s elevar-se nossa 
provincla no cootelto des estrangeiros, 
que o~o a conbecem (apoiados). 

O Sr. C. Nogueira:-Sr. presidente, 1 
•u me reservo para em 2. • discussão 

entrar em mais minnciosoe argumentos'" 
mesmo porque quero fazer um estn:l~ 
mais circnmstaociado, e sO eotào po-
d~rei externar com mai:; franca coo-
sciencia e scieucia as cooslderaçooa, as 
pouderações que actnalmeote me im-
pre~sionào. 

EotretaolO, devo desde ja aeceotnar 
que, representante de um distrielO in-
teiramente agrícola e que luta presen-
temente com uma das maia terrível& 
cris.os, qual talvez n~ tenha surgido D(). 
horisonte de nossa vida polilica, não 
posso, oão devo, oão me é posslvel, si 
eu quizor ser geoni.no interprete de 
meus committentes, tOOperar por forma. 
alguma a que se abrào as arcas do nosso 
tbesouro e delle se arranque, se saque 
a nAo peq oeoa q uaotia de 6ó: 0006 rs., 
aOm de ser prodigaUsada em um pas-
'lBio, em uma divsrsão à Enropa, a 
Paris, quaot.io os nossos abandonado$ 
patrícios, quando os nossos bons mi-
neiros cà llcào chorando p r falta do es-
tradas e de remedios a Laotos outros 
males!!! (Mt,ilo bem; apoiadissimo). 

Um Sr. deputado:-Perdão; o pro-
Jacto uão rala em passe1o: V. Exc. está 
mterprotando mal. 

O Sr. C. Nogueira:- Será defeito de 
comprehoosào. 

E, depois, qnaodo digo que isto nada 
mais traduz de que um passeio a 
Paris .•..• 

Uma voz:- Uma mera vaidade. 
O Sr. C. Nogueira ... enuncio fran-

camente o meu modo de pensar e creio 
quo uso das regalias quo me confere esta 
tribuoa--exlcl'fla'' livremetlle minha 
opini4o-o. assim como sol sempre 
respeitar a de meus i Ilustrados collegas, 
poço-lbes um pouco de beoevoleocia para 
minhas despreteociosas considerações, 
que. si algum defeito encerrào, é de 
quPrer eu muito à nossa província. 

Não son desses economistas estur-
rados. que aferrolbão todo oo cofre 
avarento. 

Sei que a província deve despeode~ 
mas despender reproductivameote, si 
assim me posso exprimir. 

Mas, Sr. presidente. onde oslào as 
n otagens que a província pode auferir 
des.~e dispeodio de 40:0006000 para a 
exposição de Paris r ! 

V. Exc. comprebende perfeitamente, 
Sr. presidente, qne, p11ra essa noiver-
sal exposição, amoirão todas asiS partes 
do globo, e as mesmas adiantadas 
nações bào de am à porfia dispotar a 
palma sobre qoal apresente os mais 
vistosos, ricos e d.eslnmbraotes pro-
duetos. 

• 
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Ora, Sr. presidente. tudo isto não 

uncorre a que fiquem entenebrecidos, 
Clb!curecidos os productos mineiros? e 
Dão serà melhor que zelemos os era-
ditos ue nossa provincin. n:io conspi-
rando a 9ue represento o lia um pa rael 
menos dagno 1! (apotaúos; tHfo apoia-
dos). 

Não se !:;L prrciso um supremo es-
rorço de intelligencia para demonstrar. 
para convencer A província de Minas 
~ue seus productos nàu podem ri\"a-
Jtsar com os dessas adiantadissimas 
naçOes, quer_ da Europa, quer da Asia, 
as quacs nao coosent~ao um passo 
adiante nos diversos ramos do industria. 
. Por conseguinte. Sr. presidente, seo-

tt~d~ estoar e.m meu coração o sangue 
ma::aearo, eu venho, emb<>ra nota dis,;o-
naote no harmonioso concerto que lhe 
teu bymoos ... 

Um Sr. deputado:- Não apoiado; 
não está só. 

O Sr. O. Nnguei ra .. . eu venho, Sr. 
presidente, lavrar meu protesto contra 
o projecto e declarar alto o ·hum som 
quevuto contra clle; porque. ustreme-
undo, como todos ''ós deveis estremecer. 
esta hcroica província . • . 

O Sr, C. s~oa :-~ão estA provando 
nada que estremece. 

O Sr. C. l\ogueira : - Ora, eu estou 
apenas, como disse, manifestando o 
modo pelo quaJ encaro a questà.o; a 
provioci:l q ne me julgue; represento 
aqui um elei torado essencialmente dado 
á l;11·oura, it iodustria pastoril; e nem 
V. Exc. em seu discurso produziu ar-
gumento algum que mo convecesse 
do contrario. 

Entendo, Sr. presidente, que nós. 
que estremecemos a legenda 11a Minas, 
devemos cortar toda e quai!Juor vasa, 
por onde venha e lia rcprescn1ar perante 
o. es trangeiro nm papel menos digno de 
sa, occupar o inflauo lugar até no meio 
de suas co-Irmãs (apoiall11S; fltio nrJoia-
á os). 

Porlanto. si 40:000,5. rs. anal dão 
para o custeio da viagPm e para um in-
decente pavilhão, onde llquem nos~os 
produclos; si, ao eovez de altrahirmos 
para Minas a corrente immigatoria, vamos 
provocar o r so. a galbofa e o signal de 
compaixão do estrangeiro (não ap·.ia-
dos), deixemos essas ideas e acu-
damos aos nossos patrícios, q11e incessan-
temente gritão por pontes c estradas e 
reclamão per tantos outros melhora-
mentos, a que a província se faz surda 
(opoiados). 

Eis, Sr. presidente, as razões por que 
'YOl~ coo!ra . o projecto, julgando ter I 
~ssam satasftllo as exigencias ae minha 

cooscieocia c interpretado os senti-
mentos do meus illustres commillentes. 

(.lf u ito bem; muito bem). 

O 8r. Antonio Mn•·tlns (nàco 
lemos o seu discurso). 

O Sr. Ant.ooio Telxch·n ~ 
- Sr. presidente, ao ver a idea patricr 
tica que deu ortgem a este projecto,que 
devo levar o nome de Manas alem dos 
mares, por certo devia ser eu o pri-
meiro a curvar-me reverent • pP.Iante 
idea tão luminosa e de tanto alcance 
para a nossa província ! 

Por emquaoto,a propag1oda tem sido 
apenas particular . 

E' conhecido de todos o bem qun tem 
fei to alem das ondas do oceano athlao-
ta co :i uossa província o padre Miguel 
l laria Sipolis, tornando a nossa nora e 
insectologia conhecidas nos paizes euro-
peos. 

O director da Escola de minas lambem 
tem procurado descortinar, diante das 
populações dessa grande parte do 
mundo chamada Europa, as oo!sas ri-
quezas mlncrac~. 

1 or conseguintll, ate ao :>resente, a 
propaganda tem 5ido parti cu lar ; e a 
província só numa pPquena escala ja 
so fez representar di ante das poteocias 
europeas, manifestando as riquezas que 
tem em seu solo. 

Vendo :1 extensão de ·nossa proviocia, 
a riqueza do SPus terrenos, o brilb.ao-
tismo de sua flora, Í! certo quo este pro-
jecto ti digno da minha attenção. 
(Apoiados). 

~las, Srs., sinto profundameote, in-
vocando essa mesma liberdade que ~P 
diz ter-se originado da revolução frao-
ceza, haver de manifestar meu pensa-
mento contrario ao prnjecto em questão. 
(A pa•·tes). 

F.m nome dessa mesma li bordado, eu 
peço aos meus collegas quo não me as-
sistào com apartes e ooçào-me, porque 
é com dor no coração que sou obrigado 
a não vot:~r pela passsagem do presente 
projecto. 

O Sr. C. Sena : - Parece que os pa-
dres estão implicados na revolução 
franceza. 

O Sr. A. Teixeira :- Si fosse unica-
monto o centenario de uma revoluçãO' 
política, si fosse unicamente oll!n re-
bellião, oa qual somente se acuasse al-
çada a bandeira tricolor,estaria pr\lmpto, 
sem ser repub.licano de convicção, a 
dar meu voto a favor do projecto, por-
quo este voto tinha por fim manifestar 
a riqueza de minha província, a qual 
estremeço da coração. 
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M.as. essa revolução na ordem poli-
1iea tem em s1 lambem uma questão 
religiosa : por con~oguioto, como cl~
rigo eatholico, não sendo oecessano 
preso~o.temeoto meu voto para a o~teo
taçio das rirt uezas de nosso solo. u de 
meu dever recolher-me á minha obscu-
ridade, julgando 'tOO, em. o!'me ~essa 
mesma revol ução, tenha dLrOLto o hbor-
dado para :1ssim proceder. (Mu ito lmn). 

Nioguem mais pec\iodo a palavra, 
~o cerra-se a discussão e 6 a pprovado o 
projccto. 

O Sr. F. Sá requer e obtem dispensa 
de interstLCIO, aJhn de quo o prOJCClo 
seja co!liignado na ordem do dia de 
segonda- f.:i~a, depoi~ _de examinado 
pela respectiva comm1ssao. 

O Sr. Presidente designa para ordem 
do dia H : 

1.• PA 11TE 

Até uma hora da tarde : 
Expediente, apresentação de projec-

109, iodic.1çOes. requerimentos o pare-
~res de commissões. 

~ • I'AOTE 

, i . • leitura de projectos impressos. 
t.• discussão do projocto de vosturas 

da eamua mooicipal de l tajobá o dos 
projectos ns. U , 7, 8. 2 a 63. pala or-

·dem do sua apresentação, e 2. • do de 
o. t. 

Levanlti-SO a sessão. 

... --·----
{)BSERVAÇOES FEITAS PELO SR. 

A. CESAI\ NA SESSÃO DE 7 DE 
JI1NIIO. 
O Sr. Augulilt.o Ceear: -

Sr. pres1dente, sem preceder ele 1?-gas 
considerações a apresentação dos pro-
jectos, que voa ter a lloora de offcrccer 
á consideração da casa, por não ser 
oecasiào a mais opportooa e mesmo 
por não querer roubar o tempo i1 as-
llOn blea, aguartlo a discussão dos 
lll&smos para eotào demonstrar a sua 
·u.lilitJade e a necessidade l!e sua con-
-.ersào em lei. 

- Os projcctos offerecidos pelo Sr. de-
fOl<do foram os de os. ~9 . 110, :St 
e 5~. ja publicados no Liberal Mi-
Miro de U do corrente. 

--=:•••www -

ACTA DO DIA H DE JU:-IHO DE t838 

PnE:HtlESCLA oo Sn. S I LVEiTRE FERRAZ I 
Ao mei<rdia,feita acbamada, achào-se 

presentes o; Srs. Si I l'estrn Ferraz, Por-
li rio Machado, Lindolpho Caetano, Drn-
mond, Aristides Maia, Ant~ro, C. Prales, 
F. Si, C. Cerquoira. S. llabello,,\ otooio 
MarttDS, Rodrigues Horta, Dutra, Chas-
sim Drumood, José Draudào, Campollo. 
V a-, de Lima, Salathicl, AlvaroMacbõ\dO, 
José Theodoro, Cusla Sana, Motae& 
Sales, Lafayeue, A. de Mauo~. Josiuo, 
narbusa da Silva e Violli, faltando com 
participaç.ão os Srs. llias Fortes, Silva 
Fortes, Severiano de 1\eseodo, França 
Vianna, Leonel de Resende, e sem ella 
os mais Srs. deputados. 

O Sn. 1.• S.:r.nt:1'AIIIIl d:'t conta do se· 
guio te 

Ex•••w•t:sn: 
Ofllcios do sec,·eltwio do gr.~:en1o 

Um, remeltendo por copia o acto dd 7 
de Novembro proximo passado. corri-
giol.lo o engano h wido nu au towapho 
da lei o. 35i 0 sobro a insti LUit,;aO de 
fei ras do gado. -A' t.• cowmissão de 
fazenda. 

Outro, remcuenxlo copia do 3\'iso do 
ministcrio do imperio do t O do Outubro 
do anno passado, em relação :1 rerrc-
seotaçào desta asscmble;. no Sf'otil.lo de 
alterar-se a reda:çflO do arl. I . • do re-
l(ulamento annexo ao decreto o. !JUS e 
do diploma a que se refere o art. 97 do 
di to regulamento, de modo que não 
pos.•a occorrer duvida qnanto fi hahili-
taçào dos engenheiros do mina:~ para n 
exercício da pr(lfissâo de engenheiro 
civil.- A casa fica inteirada. 

Outro, remctteodo representações da 
camara e do delegado liuerario do 1\io 
:"~ovo, pedindo a creação dn um exter-
nato oaquella cidade. -A' commis:~ão 
de iostrucçào publica. 

Outro, remettendo o requerimento, em 
que o ex.-procurador da camara do 1\io 
Novo, Moysús lleorique da Silva, pede 
alli vi o do alcance de 1 678,S!l5!l. - A· 
cemrulssão do fazenda monicl~•l. 

Outro, remetteodo o requenmento, em 
que o chefe d~ secção, José l!eroardes 
de Paula Aroe1ra, tledo se lho mande 
contar o tempo em quo servi o na the-
souraria de fazenda, para sua aposenta-
doria. - A 's com missões de poderes e 
2. • do fazenda. 

Outro, romellEindo o requerimento. 
em que o capitão Josó Pinto Peooa-firme 
Ramos pede privilegio por 30 aonos. 
sem garantia de juros, para uma linha 
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ferl'ca da estação •le Cungonhas ao ar-
raial do mesmo nome. - .\'s commi~
~Oes do poderes c obras publica<~. 

p , opo~ta 

Uma da camar:~ m nn icirr~ t do Patrn-
cioio, contrn1ln a•l rl it~mcntos às re~ pec
t ivas po~ t u,·as. - .\ ' ~ .· commi!sào tle 
propost..s. 

Não havcnoln nn'llllN le!;al , o Sr. Pre-
sidente rteclara •tuA não In sess<io c Jà 
para o dia l i a segumle 

OROE~I DO DI.\ 

1. • r .\lln: 

Até urna hora da t:mle : 
E:tpedionte, apresentação de projer.-

tos, indicações, rPIJuerimcntos e pare-
ceres do commis.uus. 

2.• luilura de projectm imprcs•os. 
'1 . • discu~s;h doi projcr.tl) tio po>turas 

da camat·a muniviP<tl •lo llajub:i o dos 
projectns ns. I~'• · 2 a 53. t'Ola ordem de 
sua at~resentação . o 2.• do do n. 1. 

-- w- ·- .. .. -

8.• St<:'iS.\ 0 OII DlN:\RIA. Ell 1't DE 
JU~IIO UE 1888 

P11 11$11lt::o:caA no S<~. StLV~Tttt: Ft:nnAz 
SU MMA RIO: - ~s••Eoi ~:NTR - Jur~m~uao. 

r.: uml'riuh•utM M Sr. Uispn.- Ob.;cn •,,-
~õo• do Sr . C. Ccrlfll~i r~. - E~lr~·l!l oh: 
rerro do S:~puc~h y. - Discurso dn Sr. 
Violll. - RI'Ciamação. - Oblerraçües do 
Sr . Firmi~IUI - lbnco n:;ricul~. - 0!}-
servn~ off) Sr. C. l)rumonol. - RI'CI3-
mações.- Oh• •rv3çôes tff)l Srs A. ~!a
chado e U. d1 Silu.-Rer~re•ruta•;õeJ Obsorvaçu•; tio~ Sr3. t,ar:tyNifl n c . t•rn-
tes. -n~cl~n:nç:'ui.-Ohsorv~çõe< d<l> Sro. 
C. Prates, l•rc~lolouto o 11. lbrai us.-
Pr-•jcclos.-llisrur;n• thli Srs. l'orlirlo 
!obchndo n Jnl'llmr nha.- Collc<:torln do 
CM:tugr. ln.- E~tr:1d:L t.oo tloltlinn.-Dis-
cn•·~n o rr•r•~o•rímeu111 •l o ~ r. A. Ma l:1 -
Discurso; dos Sr$. S. Ptll,oto, C. Cor-
quei ra, r.:. Sen11 . U. da Sílvn, T.DnMlc. 
Orumoud , C. Pr~les. r.:oclhn do ~loura. 
-Atllamcm o. 

A.'s H horas e 40 minutos lia manhã, 
aehào·se presentes os S111.Si I vestro Ferraz, 
Porllrio Machado, l.inllolpho Caetano, 
Drumontl, Aristide.'l Maia, Antero. C. 
l,rates, F. Sá, C. Cerqneira, S. f\abollo, 
Antonio Martins, ll•lrtn, Outra, Chas~im 
Drumood, Jo~é Brandão, Campello, Vaz 
de Lima, Salltbicl, Alvaro Macha<io, 
José Theodoro, C. Sena, Na varro. La.-
fayeue, A. . de Mauos, Josino, Viotti, 
-Barbosa da Silva, Martins de Andrade. 
Bamiro Martins, Gomes Candido, Fer-

roira Alves, Francisco Uraz, Velloso. 
Tolentlal. Luiz Vieira, Teixeira da 
Motta, 1-'tmcota, .\ . Cflsar, Av~ltno Cor-
rea. Clatulionor Nunes, Antonio Tei -
xeira, C:uupolina, Soares I'OI:toin. ~lu rta, 
Fi nni:tnD Custa. Cnclho da ~l onm, C:tr-
los Noguríra, Moreira ria ll o•~h :t, Tei-
xeira Uuarto, Jurumenh:a, Aulero l~lo
rencio c ~rl '""· faltando com partici · 
1>a~ão os Srs. Otas Fnrte_q, Silva f ortes. 
Leonel dn llf'SenoJe, Frau~a Vianna, Se-
vcriano Lia llesende e Sabiuo Uarroso. 

A brc -~n a sessão. 
São lidas c approvada1 a :h:La da an-

tecedente o a da reuuii•n de hl')ntcm. 
O Sr. 1. • SocrcLario dà coula !.lo so-

guluto 
t;X I'EUIESTt: 

0 /{icios 
Um do secretario do governo. remei-

tendo a íoformaç.'lo para a fixação da 
força policial par~ o excrcicin tlc 1889. 
-A· com missão de força pnhlic:t. 

Outro llo mPsrno,reruellcnLlO urna re-
prosonlaçfw da ca rnara 111nnici pai da 
Uagagom Cttntra atlcsannexaçf•o•la rrcgnc-
7.ia ,t 'Agua Suja.-A· commlssão de es-
tatística. 

Outro do mesmo, remcuendo o re-
querimento, em que Jofto Anwnío Gon-
sa ll·c.~ Pereira petle o pagamento, a que 
se julga com direito, da cwt<crvaç;io 
da estr:ula do Oarhacet.a ~ J ui r. de 
I.' ora.- ,, • ~. • commis,ão elo fnzenda. 

Oul t'O tiO mostno, rcmettun•IO o re-
quorhnouto. em que o L>r. Manoel Luiz 
VlciraoGnido de Sousa Nogueira pedem 
privill'gio para uma estrada do ferro 
da povoação de S. Scba.,ti:'to fl estação 
do mPsrno nome, oa estrnda Lcopol-
dina.-:\ ':; cnmmi~sue:; de poderes e 
de ponte.~ e eslrarlas. 

Outro rio me~mo, remrttondo o reque-
rimonto,em 11110 O.Catharln~ l.all•mand 
pede paganwuto de I :i ·IOMOO. dovido 
a seu mari•lo, o enl{ot llltelrO Manoel 
Antonio t.alamaud,pPla planta tia cadea 
do Juiz de f ora.- :\' 't .• commissã.o de 
fazenda. 

Outros do mPsmo, em numero du 1':! , 
cn,·iantlo propo~tas de orçamento das 
camaras municip~es de Aras,uahy, Vi-
ço~a. Queluz, Varginha, Piranga, Saola 
Luzia, ~lacl1ado , t;nrvcllo, Santa Bar-
bara, Sele Lagoas Catag-uazM e Lima 
Ouarte.-A' commjs~ão de fazenda mu-
nicipal. 

Outro do inspector gorai da immi-
gração em Minas, cnmmunicando quo 
nos i 2 proxímos dias devem ch~gar ao 
Juiz de Fura cem ramilias procedentes 
dos Açores. 

A casa fica inteirada. 
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Peliç4 s 

Uma de Antonio Rodrignes de Sousa 
~outra de Manoel Lopes da Silva, pe-
dindo transrerencia de sots {azendas 
do município de Barbacena para o de 
S. Jusé d:EI-Rey.-A' commissão de 
estatística. 

Ju,·amento 
Acbando-so na ante-sala o Sr. José 

Dento Nogn~ira, cuj•ts poderes ja se 
acbào Vt!nlicados, é o mesmo Sr. rece-
bido com as formalidades 4o regimento, 
presta juramento e toma assento. 
Cump1·imentos ao Erom. Diocesano 

O 8r. Candldo Cerque lra.: 
-Tendo chegado a esta capital, Sr. 
presidente,Sua Ex c•. Rdm. •o Sr. O. An· 
tonio Maria Correa de Sâ o Benevi-
des. t.ignissimo prelado mariannense, e 
sendo de es tylo. quando coincidem 
as sessões d'esta assemblea com as vi-
sitas pastoraes a esta cidade, no-
mear-se uma commissão, quo, por pa.rte 
da representação provincial, saude 
6 felicite o príncipe da lgrl!ja ; pa-
rece-me, Sr. presidente, quo inter-
preto fielmente o sentimento religioso 
dos mens nobr~ collegas para com um 
poder legitimamente cons tituído, qual 
o poder ecclesiastico, propondo e es-
perando que esta assemblea nomêe 
uma commissão para desempenhar tão 
sagrado dever, tanto mais quanto o 
nosso virtuoso prelado ó um cidadão 
distincto, cavalheiro dtl fina e primo-
rosa educação e beoemerito servidor 
do paiz (apoiados). 
E o que ainda o torna mais recommeo-

davel à admiração e ao re~peito de todos 
nOs é, Srs., que na pessoa de S. Exc. 
acham-se encarnados os mesmos senti-
mentos que predominavão no espíri to 
do seo immortal predecessor, o Ex.m• 
Sr. Conde da Cooceição, O. A otooio 
Ferreira Viçoso, ou saut:osa memoria. 

Espero, pois, que v. Exc., tomando 
em consideração o meo pedido, digne-se 
de nomear a commissào proposta. 
(Muito bem). 

O requerimento é approvado unani-
memente. 

O Sr. Presidente nomea para e~ta 
commiHSão os Srs. C. Cerqueira,J. Theo-
doro 6 C. Nogueira. 

f:STRADA DE FBIIIIO DO SAI'UCAilY 

O 8r. VlouJ:-Sr. presidente 
tenho motivos para confiar, como con: 
tio, na admioistraç.'io do Sr. Teixeira 
de Sousa. 

Fui, entretanto, forç.ado a pedir a 
palavra para rv.er cheg.tr ao conheci-
monto do S. Exc. factos anormaes, em· 
relação aos estudos tlllll fazem nn vi;L 
fllrrr!:t. Sapucahy. 

Como V. Exc. sahc, chegou :10 mctr 
conhecimento e naLuralmente ao conhe-
cimento de V. Ele., por intermedio de 
seus amigos de ltajubá, 'lue a turm~ 
que expl01·a as proxirnidac es daquelht 
cidade temem vistadesviarde:ta alinha. 

Ora. a Cilhllle de JlajnM o ponto for-
çatlu, isto ê, tem a seu fa vor o que de-
termina a lei. 

Entrctnnto, Sr. presidente, o jorn;ll 
da l oc.~ lidado, O Itaj ubd, mn artigo 
de fundo, chama a nossa altcnçào 
para esse assumplo, exprimindo-se nos 
seguinte:! termos: 

Vlo-f'e rrea 8npucoh!' 

lln pouco noticiamos, tomados do rMis vivo 
jubilo, quo uos primeiros diH do 11roxlmo 
mcz do Julho seria ncs t., cidndo batida n 
~~tucn, quo daria termo ;is OXIIIOrnçõos o tm-
çndns dos ongnnheiros f!1l1 serviço da r•rlmeim 
srcçào da mesma estrada. 

O nosso coração o o do todo5 os nossos 
concidnd~os so e~taslnram alegremente, sen-
tindo qur In ser uma realidade o grandioso 
commeulmrnto,ganho pela inqucbrnnt.1ve! de-
diratin do !Ilustre mineiro, Dr. Silvemo Fer-
raz Juni•·r. e de t.lntos sinceros o de.licado~ 
auxilinrcs 'Jllll teve e com os quao!S tem ge-
nerosamente reJmrtido ;u suu ~;lorins. 

Pulsou-no~ oulão. vivnmcnt~. n Obra do 
mais ncendr.1do orgulho do Jlntriotn, des-
llnnd .. nos nossos ol ho~ os IIIIIOOt<!ll esrorçus 
da popui.1Çiao desta cidndo parn <Jnn olln, 
algum •lia, ouvisse dentr•• do seus muros o 
sibilo da locomotiva, <lUO som pro 111dicar.i a 
lioa ••indo do pro,resso c da c:: vilis.1çio. 

Não nos foi in3.iJTerento o pro••eitoso neto 
do grandP mecting popular. rt.11l<.1do noma 
cidade~ 13de Abril do armo 11aSS.1do,crn 11110:\ 
sua acto m~receu a transeripçào nos milhares 
do folhetos que os concessiounrios .la estrada 
do rcrro do Sapucahy dístribnirnrn largn-
mcnto, com ror~rcncia hfltn ioourosn da acei-
tação liiiC nosta cidade to vo o projcclo do urna 
estrndn do rorro no vallo do Sn1mcnhy. 

Ainda soam aos nossos ouvidos as ,,a lnvr~~:~ 
quo em delirante cnthusiasrno cchoarnm 
nesta cidade, nos pomposos feslrjos com 11ue 
a popul3~ão inteira recebeu, em Detem-
bro, o Sr. Maylask•• c dignos engenheiros 
Drs. Mourão o Viveiros, que 11leram as pri-
mei r as t'Cplora~ões. 

Hoje, porem. u povo sente-se npprebensivo 
prlo ruturo desta cidade, quo sondo ponto 
obril(ntorlo, 110r lei provincial , par.\ uma os-
u~;lo dn rstrnda de ferro, anuuncio.-so que, 
con•rn o in teresso gornt o aspiração legitima 
dn cidade, n linha fcrrea passnrd forn 11:1 
mesma. 

- Corro-nos por ls;o o dever do vir pro-
testar contra essa nova clirecçào da linha, 
que não podo fer approvada, por ir de en-
contro ao pensamento da lei, aniquilando-se, 
si viogu a O:tploraçàoda turmadeongenbelros 
em suviço nas proximidades dn cidade, o 
seu Oore:;ehueoto, a soa vida e o seu (oturo, 
5ern principio algum do utilidade publica quo 
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4 atermioc um tratado que cahiu no justo 
4esagndo do uma população laboriosa, que 
l ol a 'lue mais auxiliou" grandio~ ídea. 

t'el zmoute, o povo não acehou em mudez 
e tom resignação do cordo1 r0 $Pnoolhnutc des-
~preço aos seus direitos; r. sem n1Tens.1 ao ta-
lento, e11udos e competoncl~ do< dignos on-
fi!Dhci ros, que, sob 11 dirccçno do Ur. Feio, 
exploram traçado tão lncon••oniNIIO o pre-
judicial a tsta cidade, digna du loodas as al-
tenções e melhoramentos, araha de prow>tar 
eloqucotemcnto. 

Ceotcnares de assignaturas de cidadão' de 
~ as classes de nossa toeíedadr, na mor 
pa r te, accironistas da estrada do Sapucah)', 
cobrem uma reprcsem.,çil·• porno lar cnde-
r~da :i li lustrada di o cctoria ti • cornroanhia e 
a o sou lledicado reprcscntnnto nesta pro-
'Yiocia, 1•nra 11ue, sem pcl'da do ICOIJlO, seja 
repa rado o mal, IJUO equivale nm tnr o com-
mcrcío o a índustria dMta cldadr, si a li oba 
rcrrea so arrastar do seu perlmetro para ser, 
c:aotra a vontade geral c sem proYeilo algum 
de ordem pubHca,marcadu O> latào em lugar 
IJUC, eno vez de um beneflcio,seni a nota mais 
e loquenle de que a lei pro,iocial não roi cnm-
J)rlda para ~6 viugu o proveito individual. 

La YTamos aqui o nosso protesto e não ces-
saremos de, rru outros artigos. damoostrar 
que, cio o amor do campnnario, mas. os in -
teresses. da vid~ d,a proprin em preza n outras 
rUoCS 101 ll~rl30 ti:S: Hiln5 dCVoJIII (nzor RII3U-
dOU3r n ex ploração qnn toca ao wn trrmo, 
para, em observancin a loi o no hem Jl•lbhro. 
l!llt a Jltoha trnçadn CIICIIIIliuhada n Slt.l ua-
luraJ o legal dlrccçào. 

l'rosegul remos. 

&nc.ltl assam, Sr. prcsidcntl', dá-se 
um facto anormal, porque, como V. Ex c. 
sabe, o ponto de ltarlida tia Minas e 
Rio c nas l)roximitladcs da eslação dt 
Pouso Alio. 

Ora, l><trli tu.lo es ta línlta das proxi-
midades de Pouso .\I lo o pcrcot•t·eodo 
diversas t:idades ;tlé ao ponto terminal 
que limita a provinciatlc .\Iinus coma de 
S. Paulo, hem v4• \' . Exc. que seria um 
mal muito grandP •lesviar-sc o traç,ado 
primiti,·o de duas citl:ules irnporlantes, 
como sejào Chrislina e llajubà, prejndi-
c:tndo-so assim os iulcrc:;srs tlarJucllas 
tocalídades. 

Vejo, Sr. presídeutc, 11ue isto vai fe-
rir de perto a lei e o contrato. 1)111' es-
tabelecerão o lrapdo da lwha fl•rrca 
Sapucahy. 

Enlrelanlo, assim se procede. In I ve1. 
por um capricho, que cu peço líccuca 
para chamar de tolo, como o r1uc se 
deo oa MioaseRio,oaqual,ern ''1?7.!lep•·o-
curar-seallender aos iiiiCrcsscs das lnca-
l id ~des e, ao mesmo tl'mpo, cvilar 
as díslaocias, p•·oc•!tlco-sc de modo 
inteiramente contrario. 

Foi assim, Sr. presidenlc,que a mal-
fadada Minas e Rio, esse c.c'ncro roedor 
do ~ra rio publico, des••tnpenhou-se elas 
obngações que lhe forào impO!.Ias, so-
pbismaodo o contrato em qoasi todas as 
suas partes e deixando os centros popu-
Josos á margem. 

E, como V. Exc. sabe, gato e:;caldado 
d'agua fria lcm medu. 

.\ s lropel ias, os rlíspenlinos e a 
mobsen ancia das clau ~ula!< 11·~~"t' 
coutrnlo me pozcrão de sobre-a vis\ I 
•:om cmprozns desln ordem, principnl-
mcuto si cllas lt!m a sua se• lo un lugl:t-
lrrr:•. 

O Sr .. \ . de .\lattns:- El>c udadn p~J,, 
conselheiro Joaquim Del li no. 

O Sr. Vio111: - Fosse por este 1m por 
aqnelll•; ? que sei ,: que tr:ll~ -sr de u~a 
companlua tuglt•za e uma COinpanlua 
inglcza enlrc uús, como lodos sabem, 
conslitne um l!:sl:!dO no Esl~ll o. 

O Sr. A. de ~!altos:-Tinha o seu di-
I'I'Cio•· o ct diroctor e•·a ellc. 

O SI'. Violli:-Podia não ser; Cl nobn· 
deputado sabe que eu nesla questào, 
como crn todas, tomo a respousabili-
c.lnde de meus netos; não receio cu(reo-
tar-me com o Sr. conselheiro Joaquim 
Dcllino ou quem qum· que seja. 

Como dizia. romos dl' desillusão cn1 
IIC.~illu são; apcuas passou tt es trada do• 
ferro Minas a Rio em Pas:m Quatro, 
flOI'IJUt' u:'an tivcriw outro melo, n:'1o 
IIOllcràO desviai-a tl'ahí, forejudicandO-SC 
povoações importanles, c01110 C::ph•ary. 
Pouso .<\l lo, 1\io Verde, clc: não ob-
stantes as censuras em lermos, 'IIHl lizc-
mo:.constantrmcuJe na Ga ;ela de Pouso 
Alio. 

Agora, para mim houve srmp1·c um 
rcsponsa \'e i; P. é pn rn frisar estll pontu 
que ou fJuero razer rhcgnr no conltel'i-
meuto do V. Ex.:. c da cas:t CJtml ass•J 
rcsponsa ,·el. 

O Sr. A. de i\lallos:-En nponlo 1! 
Sr. Joaquim OcJiino. 

O Sr. Violl i:-como I' s.~hido. th·emn~ 
alli un1 engí'n lteiro, o r. Or. 1\hrand:t 
A ~e,·et!O. 

Era rngenheiro li~rnl. .\nnullou-~·· 
I'OIIl(lll'llllllt'IIIC, [llli'QII C Jiuha 11111 ~1'1 1 
irmf10, medico ria Cllllrroza, ~li!' ganha,·a 
a imignificante qu;~11t ia llc 1,:0\lOl)OOH 
rnl'nsaes I 

Vo7.1's:-Oh ! Oh 1 (Apat·tes). 
O Sr. Viotli:-Parecc inc•·ivrll 
Eu ,·ou demonslra•·: a .\tinas e 1\hJ 

tiuha 4 mil lrabalhadore.~ r csles l>aga-
\'ãO mcusnllnl'ull', t'alla um, 15000 ;ul 
medico ! 

Ora, lw•·guuto: comu e1 !1ngr11hrir•1 
!isca I hn v in de ter a inrlcpenllcncia IH'-
cessaria, desde que tinha seu irm:'"' 
como medico, gaobanclo 1•s1a insignifi-
cante quantia 1! 

Nào 11uero levat• minhas CCIISII-
ras ao I>Onlo de dizer que o ac tual rn-
g~nhei ro liscal da Sapuc~h>: proc~a 
dl'ste modo, porque nem liet 111 tem tr-
miio medico ua companhia, n !JUI' me 
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parece ó quo deve tomar conhoclrncnlo 
destes diversos traçntlos, para. quo uão 
!'C estabole~a uma luta entre a compa-
nhia o esta a.ssemblca. 

E roi para corrobor:1r es te mt~n mor! o 
<le !lOusa r quu socco1Ti-me do :utigo do 
Itai••bd, <JUC pedi pcnuissào para ler. 

Em vista, pois, llestas considerações, 
fica lavra lo o meu p~otesto o chamo 
a allenção do governo para o proce-
dimento daquellas turmas, bem como 
para o seniço, quo deve correr por 
conta do engenheiro fiscal, si é que elle 
tiscali~. ( .lluilo bem) 

Reclamação 

O 8r. Firrnlano (pela o•·dem): 
-Sr. presidente, sab~ndo qu'l e:dste 
ua secretaria desta assemble •, no re-
specllvo archivo, um projecto do pos-
tura~ da camara municipal da Concei-
ção, ja approvado nesta casa em 2. • 
discu~o. peço á V. E~c. que se digne 
fazel-o voltar à com missão de propostas, 
afim de q•te, examinando-o, dê stu pa-
recer para quo possa ser approvado em 
ultima discussão. 

O Sr. Presidente:- Vou dar para or· 
dem do dia e quaodo entrar em discus-
são V . . Ex c. requererá que và â com-
missão. 

O Sr. Firmiano:- E1tou satisfeito. 
Banco aoricola 

O 8r. Cbaa~thn Drurnond.: 
-Sr. presidente, em uma das sessões 
passadas, tive a bonra de produzir 
neste recinto algumas considerações re-
lativas â creação de um banco agrícola, 
que venha em auxilio dos nossos la-
vradores, de modo a livrai-os da crise 
que naturalmente os aiTectarà, si esta 
illuslrada assemblea não tom:u ur-
gentes providencias, tendentes & re-
movei-a. 

Sr. presidente, eu não pretendo t\e-
ter-me nesta tribuna, porqnanto tuda 
demora que partir de minha parte 
irá prejudicar a realisação da medida, 
que, repilo, é urgente e inadiavel. 

Qnando, a proposito desta maioria, 
ti v~ a bonra de occupar a allençào da 
casa, não pude ter opportunidade para 
&presentar o requerimento escripto, que 
hoje trago. 

O requerimento é concebido nos se-
guintes termos (té). 

Sr. presidente, eu devo fazer O\llar 
que, em t886, esla illustrada assem-
bica creoo um banco agrícola para o 
mesmo fim que lenbo em vista. 

1 Mas, esse banco, Srs., depois de ser 
cootrat~do com o distincto cidad.lo. 
commembdor Carlos Aodrado , por 
circumstancias de que ainda não tenho 
pleno o;onbe~imento, não chegou a ter 
oiTecti vidade. 

Espero, pois, q no a illustrada com-
missão, que V. E:tc. so dignar nomear 
para o fim alluditlo, tendo em vista as 
disposições ja decretallas na creação 
daquello banco, apro'/Oite aquellas que 
aprovei tavuis forem e apresento, com 
urgencia, um projecto que srja compa-
th·el com o estado da nosn actual h-
voura. 

Tenho ainda de lazer um peqneDI) 
pPdido á mesa. 

1\ecebi, ba pour.o, um officio do H-
lustrado prCJiJente da c.1mara muni-
cipal do Sab •rã, informando-me ·que 
enviou a esta assembloa, por intermedio 
do governo da provincia, o novo codigo 
do posturas daquella chiado ; igual-
monte enviou uma representação, na 
qual pede certas quotas para obras 
publicas. 

Peço a V. Exc. tJil8 haja de informar 
si o presidente da p:·ovincia ja remeuem 
á casa estas propostas. 

O Sr. • oares Peixoto:-0 nobre de-
putado recebeu, ha pouco, o officio e 
q uor que o presidente da província j& 
tenba mandado as propostas? 

O Sr. Presidcote:- informo ao nobre 
deputado que esses artigos de posturas 
ainda não chegaram á mesa. 

O Sr. C. Drumond:-Nesse caso, e11 
mando á mesa o officio que recebi ba 
dous ou Ires ()las e oào agora, como 
disse o nobre deputado pelo P. • dis-
tricto. 

'fendo eu recebido esse officio ba. 
dons ou tres dias, era natural que s_ 
F.xc., o Sr. presidente, tivesse recebido 
essas posturas e de então para eã ja 
as devia tor enviado a esta as.sembJea_ 

Sr. presidente, eu noto que esta ín-
stituição está sendo tratada com UID 
menoscabo profundamente deploravel. 
um desprezo, que dà mau exemplo. 
exemplo que o presidente da província 
não devia dar. 

Tenbo observado que estas remessas 
de documentos para a assemblea são 
por demais morosas e esta demora de-
nota o pouco caso, a pouca importancia 
quo o presidente da província liga a. 
esla assemblea. (Apoiados). 

E' apoiado e sem debate approvado o 
seguinte 

1\UOUERIMSKTO 

Requeiro que se consulte a assemblea 
Ri consente qu.e se nomêe uma com-
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missão especial de cinco membros plra, 
allendeodo as circumslaocias nspeciaes 
por que passa a lavoura, e.c vi da lei 
u. 33tí3 de 13 de Maio 1>. p., rormular, 
com urgoncia, um projeclo de creação 
de um 8a11cO Agri.: 1la, •JUC lenha 
por fim o emproslimo do dinhuiro aos 
lavradores d"esla província do Mmas 
Goraos. soiJ hypotbec;\ do 1mmoveis, a 
juro razoarP.I e a longo prazo. 

Sala das ~essões, 12 de Junho de 1888. 
-C. lJrumotul. 

O Sr. Presidente oomea para membros 
d"esla commissão os Srs. C. Orumood, 
Campello. O. da Silva, Violli e A. 
Maia. 

o Sr. A.h1aa•o l'lochodo 
(não lemos o seu discu rso). 

O Sr. Borbo8a da SU"a.-
Sr. presidente, tenho a honra de man-
dar :i mesa. para quo lenha destino con-
venicolo, um offic1o da camara munici-
pal do l'i languy, pcd•ndo urgenr.ia na 
approva{:àO du proejcto do posturas que 
clla em Agosto do anno pass:tdo re-
melleu a esta casa. 

A' commissão de proi,)OSlas. 
Rep•esenlaç<ies 

O St·. Lafl'"ayet.Lc:-Sr. presi-
dente, tenho a honra do envia r à mesa 
duas repre~entações. uma dos eleitores 
da cidade da Bagagem, outra dos clei· 
toros ll!\ rreguezia de Agua Suja, pe-
dindo que esta ultima seja desmembrada 
do termo do Carmo, continuando, como 
d'antes, a pertencer á cidade da Ba-
gagem. 

PasSI)-as ás mãos de V. Ex c. • para 
que as raça chegar ao destino conve-
niente. 

O Sr. Jurumeuba:- Por es~a rorma, 
fi ca Rupprimido o lermo do Carmo. 

O Sr. LafJayelte:-l:lliO discuti re mos 
em tempo, si preciso ror. 

A' commissão de eslatisllca. 
O Sr. c . PrnLC8 (não temos 

o seu discur..o). 
O Sr. Pre&lde nte (não temos 

.as suas obsernçOes). 
O Sr. Ramlro Afort.Ins 

.(não temos o seu discurso). 

.Ap1·es1mloção de p1·ojeclos 

O Sr. Porftrlo Moc h .odo: 
-Sr. presidente, ' eoho submoller á 
consideração da casa um projecto, que, 
espero, lera uma sorle a mais lisoo· 
.ae1ra possível, por qu.anto. em uma das 
sessões passadas, esta mesma assemblea 

f 
jttlgou que esle prOJeclo consullava, 
como consulta ainda, os interesses mais 
vilaPs de um dos mais hnporlantcs mu-
nicípios da r>rovincia. 

V. Ex c. •, que la o Las vezes Iom re-
preJontaflo nesta casa a nos~a pro-
vlucía, ha de cCJUvi r comigo em •tUe, 
si ba unire oós lccalidad\1 quo menos 
tenha merecido os ra vores do g •veroo, 
quo nenhuma aueoç.i.o lho tenh1 io-
spirndo, é sem duvida alguma o mu-
mcipio do Ara1ã (apoi•ulos). 

V. Exc. • sab.J, Sr. pre:sidenle. como 
conhecedor proruudo das c••US3S de 
nos;.1 província, que ó o município do 
Araxá muito Importao tu. por todas as 
SU3S con tiçMs oalnraos: entretanto, 
quom por ahi passar ha llo ~outir-~e ne-
cessariamente coolristado, em vista do 
grande alrazo que ool'I-~P. naquella 
zona, principalmente no Araxã. 

Buscando-se a causa thsto. Sr. pre-
sidente, vai-se a encontrar na ralla de 
communicações com os tlomn•s pontos 
da província, pois que o Araxá ó um 
verdadeiro canto do mu•ltiO, oudc só 
vai quem lem nccessí• lallo de onlco-
der-so com pessoas d'ahi. 

O Ara xá vive de seus proprios recur-
sos, abandonado a si unicamente. 

Eu, pois, apreseutaudo C$10 projccto, 
espero rOhtOver a causa desses males, 
porque, por '.llle, se collocará o Araxá 
em communicação com gra111lo parto da 
província do Goiaz, Parncati1, Patos e 
muitos ou tros pontos do 1li. ' Ji~triclo 
e com a estrada de rerro mogyann. cujo 
ponto terminal acha-se a 12 ou 14 le-
guas daquella cidade. 

O projecto é o seguinte (lê). 
Aproveitando-me da opporlnnidade, 

ar,resoulo um outro proje.:to, ao qual, 
para justificai-o, faço extensivas aspa-
lavras que venho de prorerir na parte 
relativa ao :.bandono e pouca auonção 
do governo para com o 15. • dislricto, 
que tào generosamente aqui man-
dou-mo como seu representante. 

Ainda um projeclo (lê). 
São lidos e vão a impnmir os seguin-

tes proj~clos : 

X. 7G 

A assornble.1 legislativa provincial de Ml-
nas Gcraos decreta: 

Art. t.o Fic.1 o presidonlo tiA província 
autorisatlo a despender a qurtntia do ~:0005. 
pela vorba-obras pnblicas- com os cottcortos 
e melhoramentos do theatro de Sabar.i. 

Art. ! .• Rovogão-se as dlsposlçóc.s em 
coolrario. 

Sala das sessões, I! de Junb~ dr 1888. -
Vu de Lima.-Lio.dolpbo Caolano.- f'. Sá • -c. Prates.-T. th Moua.- Chasslrn Oru-
mond. · 
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N. 17 

A asscmbl~a legislaciva provincial de Mi-w Geracs decrela: 
Are. t. • •'ir.a, desde ja, o governo pro-

vincial aUiorlsado a aubYonclonar, pala 
!~l~~::lnSirucção publica -,coma quanlla de 
~. annualmenle, paga em prosla-
ções mensaeo, a escola nocl\lrna, parlicular 
e gralullll, de adulcos, ereada a dou' annos 
na cidade da Dlamanlina o provida pelo 
prorOSS<•r Aolooio dos SaoiOs Mvurào. 

Arl. t .• Picão revogadas as disposições 
em coocrarlo. 

Sala das sessões. I! de Junho do 1888.-
Aivuo da MAU,, Macbado.-P. Si.-C. Pra-
tes.- C. Sena.-Anl• ro.- Ramiro Marlins. 
-Auguslo Velloso.-Lindolpho Caetano. 

N. 78 
A assemblea legisla li v a provsnci31 de Mi-

aas Geraes decrela: 
lU I. t .• Fica o governo provi nela! an-

IOrisado a mandar proceder, despendendo, 
pela verba-obras publicas-do orçamenlo 
do 1889. alá á quanua em quo e.slão orçados, 
de16:63~1!0, aos cooeer10s o aberlura da 
parte nova da eslrada enlre Diamantina e o 
arraial do Rio Vermelho, rr.uoiciplo do 
Seuo, paSSllndo pelo Currallnho, razenda do 
Colla o Guarll~s. ficando lncluidali na quan-
lia' acima as despezas ct•m os ponlllhües em 
toda a exlenaào da es1racla o com a pome 
sobre o rio Ajunla-Ajunla a encro a Dia-
mano in& e Curralinho. 

Arl. t • Picão revogadas as disposições 
em coocrario. 

Sala das sessôe3, 12 de Jnuho de 1888.-
Aivare da Mana Machado.- C. Prues.-P. 
Sá.- Drumood.-Antero. 

N. 79 
A assembloa leglslalin provincial de Mi-

nas Goraos decreca: 
A ri t .• Fica elevada á calegorla da vllla, 

com o nome de Espirilo Sanco do Pontal, a 
frea'uelia da Maluca, do termo da Campa-
nb.a, comprebeodendo a freguezla do C•rmo 
da Escaramuça e o dislriclo da Pouca Massa 
e crudos IOdN os omcios de jusciça: reYo-
cadas as disposições em coolrario. 

Sala daJ se~ões, I! de Junho de 1888.-
Avalino Correa.-Augl1SIO Cnar.-l~roaclo 
llurla.-AugusiO 'fclloso.- T. da Mona. 

N. 8? 

.~ assemblea legislativa provincial do Mi-
nas Geraes decreta: 

A11. unico. Fica Lranrorlda do S. Ca&-
uno do Japonl para a povoação de S. Sebas-
tião da Manga a cadeira mix~ de lnJCrucçào 
primaria. 

.Sala das OleSSC}es, I! de Junho do 1888.-
Lmdolpho Caelano.- F. 53.-PorOrlo Ma-
.:bado. - Orull)ood. - Cb~sim Drumond.-
Anconio lobrloos. - Campello. - Padre L. GodOJ. 

N. 81 

A usemblea legislaliva provioelal do MI-nas Ge•aea decreu: 
A ri. ! .• Fica o governo da proYincia au-

tori sado a d1111pender pela \'erba-obru po-
bllcaJ.:-o& q uao lia de 1!:000,000 para con-
scrucçao de uma ponle sobre o rio Quebrr-
~DJ0!1 oo lugar denominado-Porco da Ma-
rm •arques. 

Arl. t .• Revogão-se as disposições em 
conlrario. 

Sala du sessôes, l i de Junho do 18f.8.-
Por0rio Macbado.-AugusiO Cesar,-Aolo-
nio Muclns.-Drumond.- Lindol pho Cae-
lano. 

N. 8~ 
A a~Semhiea legislaciva provincial do Mi-

nas Gcraos decrela: 
Arl. 1.• Fica o goYerno da provlnciã au-

10rl$ado a dc.vender pela verba -obras pu-
blicas-as qoaolias seguintes: 

§ l.• Para o calçaonenw e aformos«llmeolo 
do largo da malriz da cilhdo do Uberaba 
a quancia da 3:0J06()'>:l. 

!l t .• Para a conslruccão do matadouro 
publico na mesma cidade ! :0006(1'10. 

8 3.• Para a cortslrucção de urna poolo 
sobro o cor rego que acra v essa a rua de S. 
Mifuel naquolla mesma cidadn t : 0001000 

n . t .• Rovogão-se as disposições em coo-
lrario. 

Sala das sessões, f! de Junho do 1888.-
PorOrio Macba to.-Auguslo Cosa r.- Dru-
mond.- Lindolpbo C.A•Iano.- Nelson. 

N. 83 
A assembloa leglslalíva provincial do MI-

nas Geraes decrola : 
Arl. 1.• Fica o governo da provlncia au-

lorisado n dospouder 110la verba-obras pu-
blicas ou sobras de quaesqunr oulraJ verbas 
-a. quanlla$ seguínles : 

11 t .• Para conslrucção d~ uma ponco so-
bre o ribeirão Paranabiba, na escrada que de 
Paracau\ vai a S. Francisco das Chagas, a 
quaolia de '1:4006(100. 

§ ! . • Para coneerlos na igrej;a malriz da 
rreguezla do S. Pranci•co das Chagas a quan-
lla de 800~0. 

Arl. :t.• Rovogão-se as disposições eou 
coolrarlo. 

Sala das sos:!Ões, l i do Junho de 1888.-
PorO rio .Maohado.-J urumeoha.-Lwdolpho 
Caolar.o.-J. Dntra.- AuguSio Cesar.-Dru-
mond. 

O 8r. ..Jua·uoae obo : - Sr. 
presidente, de dia para dia, mais a 
mais vou-me convencendo da iocoove-
nieocia da l9i C. de Oliveira em angmeo-
tar a representação da província; e 6 
devido principalmente a esta represen-
tação que eu vejo o principio da actual 
sessão mais ou menos este r li isado; esse 
augmeoto trouxe, quando muito, a con-
veo:'lucia de exbibir-se no seio d8$ta 
assemblea grande numero de seus fi-
Lhos illostrados e talentosos. 

No meio de tudo isto e de certas dif-
ficuldades, Que vão pouco a pouco ;;ur-
gindo; oo meio do descontentamento dos 
proprios partidos; no interesse (apar-
tts) de ver si por algum modn sou 
util ao meu dislricto e á pro,india, 
tenho buscado me entender com elles, 
aOm de barmoniosamênte conseguir,sem 
difllcnldade, certas medidas geralmente 
aproveitaveis. 

Tenbo o prazer de aonuuciar qae os 
líberaes do f!. • districto nlo podiào 
mandar ao seio desta assemblea mem_ 
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llros mais distinclos, talentosos e illus-
lrados do que os meus dons companhei-
ros (apoiado~). 

O Sr. A. Maia: - V. Exc. Lambem. 
Um Sr. deputado:-Elles dizem outro 

tanto de V. Exc. 
· O Sr. Jorumenha: -E' generosidade 
goe mostrão. 

E' assim qutt, em confiança e particn· 
l armento com e.~ tes dignos rollegas. 
Jenho podido chegar a accordo, nii·1 só 
quanto a medidas de instrucção, como 
d e estalislica,as qnaes ttlm cansado aqu1 
n m certo encapellamento. 

Não foi JtOSSivel, é preciso dizer a ver-
dado, entrarmos em accordo qoaoto à 
elevação de certa~ Ireguezias f1 catcgo· 
r ia de villas. 

Um distincto collega, não obstante um 
~e: los conhecer a justiça que assiste ao 
meu pedido e das propostas que vou 
apresentar, entendeu mais conveniente 
ou vir primeiramente seus amigos para j 
então tentarmos um accordo. 

Porem, qoanto a este projecto. espero 
ogue o meu distincto collega será o pri • 
meiro a concordar com elle ; espero o 
parecer que .ha de dar de. c?mhinação 
com seus am1gos para ver SI am(Ja neste 
j>Onto no~ harmonisaremos. 

Eu ja disse nesta casa que observo 
<tom desprazer certa toodeucia, em uma 
~outra bancada,tle se opporom às ju~tas 
aspiraçOe'! de certas localidades com re-
lação a medidas de estalistica. 

Entretanto, não coruprehendo como, 
quando q~alquer.tocalidade esta nos ter· 
rcos da le1, em v1sta do seu desenvolvi-
mento material o moral, possào suas j ns· 
las aspirações ter a opposiçào dos ool•res 
deputados. 

O Sr. Josino:-Ma.q, ba localidades 
.que não estão nos termos da lei. 

O Sr. Jurumeuha:-Si o governo hoje 
é dos conservadortJs e pode nomear es· 
erivàes conservadores, aruan hfL pode ser 
dos liberacs e 6 governo poderá nomear 
liberaes. 

Não é justo, pois, que o~ nnlJrcs de· 
pulado; estejão a p~ocede~ de 1110do .tf~o 
partidario, P.orqoe 1sto nao . se conCilia 
.cóm os senllmentos patnot1cos dos re-
presentantes da província. 

Insistindo ainda no meu modo de pa· 
recer e não tendo es•a repugoaocia ás 
medidas de estatistica, quando são jus-
las, continuo a corresponder ás justas 
aspirações de certas localidades, a pre· 
sentando projectos neste senlido. 

E' assim que o primeiro projecto que 
'fOU offerecer refere-se á S. Rita do Rio 
Claro e é o seguinte (lé). 

Não é a ocea.~ião opportuna para dis· 
cutirmos o presenteprojecto; entretanto. 
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desejando sempro qne os meus illuslra-
dos collegas teuhão pleno conhecimento-
da justiça que assiste ás minhas medidas, 
V. Ex c. me permillirá duas palavra~ . 

~esta cas&, até o anuo passado, te\'e 
o meu districto um repreS1'ntanto illus-
trado. que pessoalmente oilo me ti a!Tei-
çoado por motivos justos o ponderosos. 

Este di~tin cto mineiro, tratando mais 
e principalmente de mcd das politicas 
(npolados e ?ltlo apoiados), de com'>ioa-
ção com a sua parcialidade . ... 

O Sr. Josmo :-E' uma iojusti\·a que 
V. Ex c. rn a r.sse digno ex-reprcsen· 
1ontr,quc roi um t'xemplo do ma i~ puro 
patriotismo. 

O Sr. J n ru menha: -Nilo nrgo que 
fosse patriola; mas, 1 ou mostrar quo no 
meio do todo esse patriotismo. de todo 
e~se zelo o solicitude que patenteou 
nesta asselll blea , escaparão-lhe mui tos 
pontos, dos 'JU3CS deixou de tomar co-
ullccimento e zelar, acarrelaodo gr;n·r.s 
inconvenientes para o dislrir.to. cnmo 
passo a demonstrnr e espero quo V. Ex c. 
ha de concordar. 

O Sr . .losino:- loconvonieocia para os 
conservadores talvrz. 

O Sr. Jurumuuba:-Nào é para os 
consenadores;:stoc um modo elo V.Exc. 
querer falar c pP.rturbar· mo. 

Eu não estou possuido de animosi-
dade contra quem quer quo seja; 
pelo contra ri r., de:;Pjo manifrstur sem 
odiosidadc e sem ofTensa o mru modo 
de pen~ar. 

Não quero entrar em retallacucs, ne111 
mesmo em e:otplicação alguma prssoal ; 
si falo e refiro-me a um dep1: tatln du 
12 .• districto, é porque foi elle o rcrre· 
seolaote d'este districto. 

O Sr. Drumond : - E moi tu digno . 
O Sr. Jurumenba :-Para o IJ<Jbre 

deputado. Nada tenho que dizer presen· 
temente sobre istCJ e, quando tiver que 
fazel-o. terei toda a franqueza. 

A freguezia de Santa Rita do Rio 
Claro, aueodão bem VV. EExcs. para 
não interromperem a mioba palavra 
sem o menor fu odameoto ..• 

O Sr. Drumond dã um aparte . 
O Sr. Jurumeoha .•. quan~o a certas 

medidas "de estatislica ; si vou bem 
ou mal, VV. EF.xcs. me hão de respon-
der depois. 

O Sr. Josino: - Mal, debaixo d(l ponto 
de vista em qne V. Ex.c. se colloca. 

O Sr. Jurumenha: - Não é debaixo 
do ponto de vista em que me colloco ; é 
debaixo do ponto de vista em que 
V. E.'\C. se ba de coJJocar daqui a pouco, 
pois não se pode ralar conlra a verdade 
quando ella se mostra clara e lummosa. 
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A freguezia de Santa Rita do Rio 
Claro dista da ie Cabo Verde 8 a 9 le· 
gu~. 

Ao iltuslrado deputado, o Sr. Na-
u rro, faço um appello para quo, si na 
minha ex-posição rran.ca e leal encontrar 
alguma cousa de dissonante na mani-
festação da ver.dade, advirta·me, que me 
submeLlerei a qualquer contrariedade 
que opl\(lnba-me. 

A rreguezia de Santa Rita do Rio 
Claro di~ta. como disse. 8 a 9 lagoas da 
dt~ Cabo Verde e fica juatamente sepa-
rada por uma interrupção do terreno d11 
2 ou 3 legua.s do município do Musam-
biobo. 

Ua lei geral e, quando não houvesse, 
bastaria o bom senso de cada um llo nós, 
tratandu-se de medidas de estatística, 
que impõe o dever de observar a con-
tinuidade dos terrenos, a annexação das 
freguezias, etc. 

fsto, porem, não é somente medida 
de bom senso, é disposição de lei geral 
e, tloalmopto, do nosso regimento, que 
todas as rreguezias que compoom um 
termo devem estar unidas entre si e a 
sede do município. 

Isso em nada desabona o &'l-depu-
tado. 

Um Sr. deputado : - A culpa Á do 
Sr. c-pilão Navarro. 

O Sr. Jurumeuba: - O Sr. capitão 
Na varro. me11 distincto e particular 
amigo, occupou, é verdade, uma cadeira 
nesta casa, ruas não foi oeste ultimo 
biennío, e o ract<> m.ar,erial do Sr. capi-
tão Navarro ter estado nesta casa não 
tira a responsabilldade de um outro seu 
companheiro de districto, relativamente 
ás medidas de estatística. 

Nessas conjlições, Sr. presidente a 
freguezia de Santa Rita do Rio Claro, 
pertencente a9 ~ Verde, foi comple-
tamente ae~~~da da s~de p~la crea-
ção do mo.piéiP.j!! de Musambjqbo. 
. Será po~iv.el. 3r. preJJidente, admil-

t•Me qtie cootinue esse estado de cou-
sastl 

O Sr. Drumond : - E os amigos de 
v . Exe. o que fi~~rão 1 

O Sr. Ju~eoba : - Esr,e aparte do 
nobro dJP.\}1~6 ~o pode aprn eitar á 
dlscussao. 

O Sr. Drnmond: - Oh I como não t 
O Sr. Jurll~enha :- Si bontem, ,por 

eumpJo, os-meus .amigos procederão de 
aceorao ~m. os amigos do nobre depu-
tado IObre 'uma med!da de estatiSIIca 
rticootaecend<rse hoje que elles cabiri.Ó 
ea um erro palmar, em um erro de. 
pal.alalqria, iseó iíiO é razio para que 
dft"NPte oiiiJi.Ur no mesmo absurdo, 
bQMindo 8011eD&&I-o. 

Um Sr. deputado : - E porque V-
Etc. não dis~ que errou o seu compa-
nheiro de districto f 

O Sr. Jurumoaha : - A quo compa-
nheiro de districto V. Etc. se refere f 

O mesmo Sr. deputado : - Ao Sr. 
Josà Carlos. 

O Sr. Juromenba:- Sr. presidente. 
eu seria o primeiro a censurar o digoiJ 
representant6 do 1!. • llistricto. si por-
ventura elle tivesse pisao conbecimeot() 
do objecto de que se trata. 

O Sr. padre José Carlos, meu dis-
tincto collega o particnlar amigo, mi)Ç(J 
intelligente o talentoso, como sabeDl 
VV. E.E1cs., não pode ser trazido para 
exemplo, porque elle não está perfeita-
monto a par disso, 

Um Sr. deputado : - No entretanto. 
V. E1c. quer re•poosabilisar sO e uni-
camente o Sr. Or. Americo, procedoadc. 
assim com toda a injustiça. 

O Sr. Jurumenha: - V. Exc. não tent 
razão, porq ue eu não estou ataco1ndc. 
ao Sr. l..lr. Dr. Americo. 

Si 9_uizosse fazdl-o . não me raltaria 
occas1ao. 

Um Sr. deputado: - Não ó capu. 
O Sr. Jorumenba: - Si os nobres de-

putados têm o oireito de dereuder os 
seus amigos com justiça, não podeot 
lambem negar-me o di rei todeaccusal-os 
com justiça. 

E' bom que não desafiem-me. 
Vozes: - Desafiamos. 
O S1·. Juru.menha: - Eu poderia dizer 

muita cousa, si assim o entendessa 
con•enlento nesta hora. • 

Temos muito tempo e tomarei not<l 
do compromisso (apartes diversos e 
repelidos). 

O Sr. iurumenba: - O~ nobres de-
pul:~dos, Sr. p:-esidente, não quereaa 
tralar com lealdade e cortezia ao bu ... 
milde orador que rala. 

V. Exc. bem vê que eu uiio p~IJ 
continuar por esta forma, sendo ín-
~~rrompido a cada passo por constanteS ~ 
apartes. 

Eu não comprebendo esse modo de 
proceder dos nobres depulados;SS lbcS.. 
não me deixam falar I 

No entretanto, eu sou um daquelles 
que pouco ou qaasi nada. interrom-
pem os seos collegas. 

Sr. presidente, um drstincto collega, 
pertencente á b1ncada libera.l, diss&-me 
que estes apartes erão devidos prin-
cipalmente, não an objecto das mmbas 
ideas, mas ao metal de minha voz e. 
ainda mais, ao modo desdenhoso por.., 
que eu costuman Calar.. 

Entretanto, deliberei, meo:~ Srs .• 
falar muito mansa e docemento. 



medindo as pala\•ras e o pensamento r 
com todo o cuidado, no intuito do não 
otrender a susceptibilidade clelícadis· 
sima da bancada liber.tl. 

V. Exc., Sr. presidente, \'eja: não me 
ralta calma o serenidade e não me ralla 
voz para poder manirestar o que 
sinto. 

Entretanto, os nobres deputados. 
não sei si ,por antipathia que votào á 
minha pessoa (ndo ap?iados), não sei 
si por caipo··ismo rneo ou si por ca· 
pricho premeditado, não me deixão 
ralar. 

SS. Exccs. deveriào proceder de ou· 
tro modo, si não em attenção a mim, 
ao menos em atteuçào ao presidente 
da casa! 

O Sr A. de Mattos: - E mesmo em 
atlencção á sua idade (riso). 

O Sr. Jurumenba: -A minha idade 
não é ante.dilu via na, como a de V. Ex c. 

Mas, si não sou cre cido ern annos, 
tenho ao menos o bom senso preciso 
para ditar e dirigir todos os meos 
actos na Yida publica com o preciso 
di:~cernimento e lucidez. 

Sr. presidente, eu não pretendia 
demorar-me por tão longo tempo na 
tribuna; pretendia apenas dizer duas 
palavras. 

Entretanto, sou interrompido de 
modo a perder até o fio de meo dis· 
curso. 

Um Sr. deputado :-lsso é por sym· 
patbia. 

O Sr. Drumond: - Si é por sympa· 
thia, eu retribuo a mesma aos nobres 
deputados e principalmante ao illustro 
lead~w ou ebere da bancada opposta, 
quo é justamente um dos que mais 
me interrompem. 

O Sr. Drumond : - Isso é injustiça 
do v. Exc. 

O Sr. Jurumenba: - V. Ex c., Sr. 
presidente, á ,·ista de tantos apartes, 
penso que não pode chamar-me á or· 
dem, pedindo que me restrinja á ma· 
teria, desde que V. Exc. mesmo não 
podo manter-me a palavra. 

Eu ja disse nesta casa, Sr. presidente, 
que, não só por conveniencia, por tem· 
paramento, como pela educação q o e re· 
cebi, não havia possibilidade de ofi'en-
der a nenhum dos 1.1eos collegas, nem 
tampouco a pessoa estranha a este 
recinto, porque sempre reprovei que 
nesta casa, prevalecendo-se das im· 
munidades da tribuna, se aocusasse 
acremente a quem nella não tem as· 
sento e nem pode defenüer-se. 

Um Sr. deputado:-Porque não quer. 
O Sr. Juromenba:~Eu estou falando 

em lbese, porque D1o ha possibilidade, 

mcos Srs., de olTender eu a qualquer 
pessoa e muito menos a pcisoa ostra.. 
nh1 a esta casa; portanto, niill tem ra-
zão o nobre deputado pelo U . • dis-
tricto em suppor quo ha 10/t ''lln tade 
do minha parte ou dOllcjo do rorir a 
alguom. 

Eu estou mostrando quo, si uma me-
dida do ostatistica foi inconvcnioute. 
medida adoptada pelos deputados que 
aqui lÍVOràO nsenlO OID úllUOS ~ rllO
riores, por es~a facto hojo a assem-
bica não esta inbibida de corrigir esses 
erros. 

O <1ue estou diz3ndo nio é um1 ia-
Yerdade. 

Abi está o illustre deputado pel<» 
12.• districto, que sabe perreitamenttt 
que os limites e terrenos de sua rro· 
guezia estão de permeio entre S. Ri t:L 
e CJIJO Verde. 

O'ail i o rundamento e a existencia 
deste projecto, que tende, ao mesmo 
tempo, a razer cessar estes :tbusos. 
ost:.s ille~alidades, corno a r.,7.er justiça 
à freguem de S. Rita do l\ io Claro. 
que ostà nas condições de ser olovada 
à vllla. 

Muito pro.,osi talmente, Sr. presi-
dente, eu não quiz propor a creação de 
villa com fOro, receio~o da opposição 
da b1ncada liberal, que so tem mani-
festado contraria a estas medida;;, .nais 
pela creaçào de logares de oOlcios de 
JUstiça do que por outra cansa; d'~nde 
se evidencia o prnposito e capracho 
partidarios (apoiados ela bancada COil-
servado•·a; apartes da bancada li be-
,.al). 

.l.lem de tudo isto, os habitantes de 
S. Rita do Rio Claro, em ropresenta.-
çOes constantes dirigida! a osta as~em
blea, t6m ped1do a sua pass?-gern p;tra 
o município de Passos: e . rsto é . ds 
justiça. não someotepelopedrdo _unanrma 
da população daquella rreguez1a, como 
pela conveaiencia de aug.m~ntar·se 
um dos municipios da pro,•rnc•a, que. 
n~o obstante a sua uberda.de, a su~ 
riqueza e desenvolvimento material. 
tom sido aqui todos os annos retalha~o. 
aciJando·se hoje ape.nas,. por assun 
dizer, com duas rreguezras. 

Refiro-me ao municipio do Passo3. 
Portanto, Srs., parece que c~llll 

projecto está mais ou monos funda.~ 
meotado. 

O 2. • projecto, lambem de esratislica, 
rerore.se a uma rreguezi& pertencenla 
ao município de S. Sebastião do Pa-
raíso, á fregnezra do Atterrado . . 

Era meu intento, Sr. presrdenle,. 
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elenr oa ses..~o de hoje a categoria 
do vílla, m:ts sem roro, a r, eguezra de 
Dores do Atterrado, e isto não somente 
por pedido unanimo da população 
daquella localidade. como priocipal-
meoto pela distancia em que se acha 
aquella freguezia, quer de S. Sebastião 
dn Paraiso. quer de Passos, quer do 
Sacramento e municípios que a cir-
comdào. 

Dores do Allerrado, cQJPO ja live oc-
c:.síi.iot do manifestar a esTa assemblea, 
está nas conlliçôes de ser ele,•ada á 
villa, não sú pelo merecimeulo de seus 
babítaotes, pela sua riqueza e desen-
volvimento moral e material, como 
por muitas outras circumstancias. 

Entretanto, ainda Je accordo com o 
meu illustrado collega,o Sr. Or. Josino, 
assim como com o não menos dístincto 
Sr. Sales Navarro, deixei de propor a 
creação de villa para não lotar debalde 
nesta !ríbuna; o presrntt!mente trato do 
apresentar um projecto, que refere-se 
sll e oxclu~ivamente à pas~agem d;, fre-
gu~zia do Dores. qo_ Allerra,do para~ o 
municiJ.I IO de Pn~os. 

Devu mars ou menos desde ja, Sr. 
presidente, justificar o fundamento que 
me leva a pedir a esta casa a t1 ansre-
reoría a quo a Iludo. 

O município de S. Sebastião do Pa-
raíso, todos 5abem. 6 uma vasta pro-
víncia, tem de comprimento 20 e tan-
tas leguas ::obro muitas de largura. 

Nestas coodiçOes, não ba quem não 
comprehend~ a impossibilidade !la ju$-
tiça artivamente tocar em todos os re-
cantos do município. 

E' impossível dcsen\'olver-se com a 
precisa aclividade a 3Cçào da justiça. 

D'abi a convooíeocia de não se coo-
ser,·ar como termo urna verdadeira pro-
vincia pela sua extensão. 

O meu nobre amigo e cnllega,oSr. Dr. 
Josíno, na parte da elevação da fregue-
zía do Dores do Atterradu à villa, não 
pOde entrar em accordo harmoni<.·O 
com o orador que ora tos rata; e não 
pO•te razel-o, meus Srs., quero soppor, 
mals por pedido dos habitantes de 
S Sebastião do Paraiso; entendendo o 
nol•re collega que esta exigencia do roro 
(!e "'· Sebastião do Paraíso tem 'o quo 
quer que seja de justiça. 

Mas, Sr. presidente, V. E1c. sabe quo 
não ha município cujo fOro 6que ~a
tisfeito com o desenvolvimento do qual-
quer territorio. 

O Sr. T. Ouarte:-Oe certo; pela ga-
naocia. 

O Sr. Jurumenba: - Trata-se, por 
assim dizer, de materia de interesse. 
• O munícipio do S. Sebastião do Pa-

• 

rai~o tem seis rreguezias e dous dís-
trictos; 1\ uma pro,·incia I 

Tem as rrrgurzias da Pratinba, dos 
Peixotos, das Posses, de Dores do At-
terrado. de Garimpo das Canoas e de 
S. Sebastião do Paraíso ! 

E' até uma iodeceocía ! 
Nl.'stas condições, desde que os mu-

niciptos líruitrophes,como ê o do Passos, 
estão depauperados, :etalhados, com-
pondo-se do uma s duas rregurzias, 
parece que a paixão p:.rtidaría não deve 
cegar os membros desta casa a ponto t!o 
negarem uma organisação do cstatistíca 
mais conforme ao dirtlito e à justiça. 

Eu disso ao meu nobre collega, o Sr. 
Dr. Josino, que, tendo presentemente 
Passos .!.penas duas fregoezias, porque 
a da Ventania estâ retalbada, perten-
cendo metade an munipío do Carmo, 
eu ac1ntaría, como uma esmola, qual-
quer das freguezías quo S. E:tc. quí-
zesse me ceder para incorporar ao mu-
nicípio de Passos ; a peior dollas que 
r osso. 
N~ar-se isto, querer-se conse!lva•·-

S. Sebastião do Para:so como urna pro-
víncia, quando o município de P~sos 
t'm apsnas duas freguezias, ó uma in-
usr ira clarnoro~a ! 

Alem de tudo isto, Sr. pre~ideote, o 
eu ma dirijo presentemente de prere-
rcncía á bancada liberal, o meu dí!;-
tíncto collega e amigo. o Sr. Or. Josíno, 
nesta parto ate manifesta ser político 
novo e mao político. 

O Sr. Josioo: - ~ão apoiado; quer 
mo iutrif:(ar com o dísLricto 1 

O Sr. Jurumcnha:- Eu ma explico. 
O Sr. Josino:-Eu me explicarei da 

tribuna. 
O Sr. Jurumenha :-E' o quo desejo. 
:> Sr. Josíuo :- ~à o dou a parte[;. 
O Sr. Jurumenha: - Eu espero em 

Deus quo chegarei a om accordo com o 
nobre depu lado ; V. Ex c. õ do um co-
ra~ão boníssimo, de uma alma ~rao
,\iosa e toda inclinada para a justiça. 

O Sr. Jo.sioo: - ~fas isto não está em 
discussão. 

O Sr. Jurnmenba:- V. Exc . . '110 in-
terrompe e ou sou obrigado a llle fazer 
justiça. 

Disse, Sr. presidente, que o meo no-
bre collcga, o Sr. Josioo, mostrava não 
estar versado nas manobras políticas 
desta casa o nté nos manejos das conve-
niencías partidarías do dístricto. 

O Sr. Josino: - Não tenho a e:<pe-
riencía de V. Ex c. 

O Sr. Jurnmet.ba: - Isto mostra que 
o nobre deputado é tão bondoso que 
aioda està revestio.lo da angelica pureza, 
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~a canditlez d'alma dos seus primeiros 
c1ias. 

A freguezia de S. Sebastifto do Pa-
raiso, chamo a allenção dos nobres de-
pulados, que me classi Ocào de flnorio. 
para ver quo eu tenho ra1.à0 ... 

0 Sr. F. AI VilS: - Isto ó com O Sr. 
Americo de ~.allos. 

O Sr. i•trumeoha : - A quem eu 
muito venero e respeito. 

O município de S. Sebastião do Pa-
raiso. onde exis te o baluarte conser-
vador, como o de Passos, tem apenas 
28 liberaes alistados, polo quo se veem 
18 a 25 votos na chapa liberal. 

A freguezia de Passos tem alistados 
de 70 a 80 liberaes ; os cheft•s li beraes 
têm procurado proteger o mu niclpio de 
S. St~b.tsliào do Para1so com detrimento 
do de Passos (ncio a poiudo elo Sr. 
J o&m ·) e é aqui que vem ao caso a 
minha explicação. 

O meo distiocto collega, um dos pa-
ladinos do partido liberal, não davo das-
aucoder aos direitos de 80 elailores, 
entre ellcs cidadàos di tincto:!, como os 
Srs. Dr. G.tldioo, vigario Cinciuato, 
cbefe proemiuen(l) ele seo partido, major 
Cassiaoo Torquato da Silveira, igual-
mente distiocto, o prestimoso cidadão 
Miguel Joaquim Pereira e outros. para at-
leoder exclusil•amcolc ao pequeno e bu· 
moopalbico l!leilorado do mun1cipio vi-
sioho o isto (quem sabe!) talvez le-
vado pl'los seoumeotos de cordialid:.de 
e para :~alisfazer os impulsos do seo co-
ração pela.~ exigeocias e pedidos de um 
seo parente e amigo, que é escrivão em 
S. Sebastião, fazendo ao mesmo tempo 
a ma i:< clamorosa injustiça ao elei torado 
de Passos. 

O Sr. Josino: - V. Kxc. aLô eslà fa-
lando fora da N-dem, attribuiodo-me 
essa intenção. Repillo a insinuação. 

O Sr. Jurumeoba:-Pois ou retiro 
as minhas palavras ; não quero que 
V. Exc. do modo algum diga quo cst:'l 
descontente commigo. 

O Sr. Josioo: -Acei to. 
O Sr. Jurumeoha ; -Neste caso, direi 

qo.e V. Exc. vai m.al na distribuição da 
j ustiça com rei ção á orgaoisação da_ es-
&atistica da comarca de Passos, v1sto 
que S. Sebastião tem seis optimas fre-
guezias e o muoi•ipio de Pc1ssos tem 
apenas duas o parte da Ventania. 

O Sr. Josioo: -lia de so fazer justiça; 
é a conclusão. Eu promeuo. 

O Sr. Jurumeoba : -Ora, tendo S. 
Sebaslião do Paraíso um pequeno elei-
torado liberal e a cid.ada de Passos um 
eleitorado liberal vasto o numero~. 
Dão comprebeodo porq no V. Ex c. se 
TCII ta tão risonho para o pequeno ou-

mero, deixando em abandono uma vasl:.r 
pbalaoge! 

O Sr. Josioo; - Não ba tal abandono. 
O Sr. Jnrumenha :-Em malcri:~ de 

e.~talistlca, V. Exc. conhece pfrfdila-
mouto os zelos que uim as lor.nlilladrs 
de cen:nrom-se de certas ~:aranlia~. :~lim 
de quo as suas fregurzils o terr~s oào 
sejào todos os dias desmembrada~. 

Sr. tlresidenlc, vejo V. Etc. r.om o 
regimento na mão e anenlu par:\ num : 
parere qoB me qu.er cham~r ú ordem otr 
oh~Pn-ar quo a hora está finda ; mas 
V.Exc .. quo tem siflo tão bondoso para 
com tortos n prinr:iJl• lmenlo pnra cn•n-
migo. tent \'is to qno a nohro hnncada 
libural uàu me tem permillido falar 
(ndn apoiaclos da bancada lihe•·al); 
port:Lnto, não me tem s1do possi,·el ex-
ternar francamente ll ruro peu~alllento o 
JUSltficar os meos projectos. 

\'. Ex c. preto ode fazer alguma ob~t~r
vação; ou alleoderei, mas permilla-rno 
ao menos a lei tu ra dus mPos prr•jcctos. 

O Sr. Presidente: - Com efTeito, devo 
ad verti r ao nobre dopo lado ~ no :t hora 
para apresentação de proJeClos e,qtá 
terminada. 

O Sr. J uromenha: - Eu lerei os pro-
JCCtos e pe<il) permis..'<ào para apresentar 
um re.Jue~imPDlO, si é possi vel sPguir 
em rumo certo e continuado. (Ilha-
das). 

O Sr. P•esideote: - 0 nobre depu-
lado terá a palavra para apresentar 
req uerlmenlo, na ordcrn da ioscripç:'lo. 

O Sr. Juru meoha:- Eu allcndn a 
V. lhe., não só pelo seo me•·· r imo:llo. 
como porque é meo proposi to ~··r artni o 
mais doei I po!'!i vel. 

São lidos o do a imprimir os se. 
guintes projectos : 

N. 8\ 

A nsscmhlca lcgrslati\•a provincial de l li-
nas Gorncs decrct.> ; 

Arl . 1.• f'ic., clevadn :\ ca tcgorln de vill3 
$Cm r~ ro a rrego~ti3 do SantA 11113 dn 1\lo 
Claro. de:~rnrmbrada do municlpio de Cabo 
Verde. 

Art. ! .• A no~a \'ill:~ s~ dtmnminar:i d~ 
- NO\'a 1\esende- e li e<~ ri ~nnexada ao muni-
ti pio do PusAS. 

Arl. 3.• ll evngão-se as disposi~õe• em 
conlrarlo. 
Sal~ das sossi•es, l\! do Junho de 1888.-

Jurumcnha.- Soaros Pciloto.-Anl[n:<to Ce-
Mr. - PorRrio ~fachado. - Dr. c;oolhn •I~ 
Moura. 

N. 85 
A aueml•lca legislativa provincial de Yi-

nas GeraM deerelll : 
Art. 1.• Fic.1 transferida a fregnetia do 

Allcrrado para o mnulcipio de l'a so>. dl."$· 
membrada do dr S. Scbutião do J>:tr:ti~. 

Art. ! .• 1\evl\gão-se .15 dlsJlllsirücs om 
contrario. 
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g,,(a das sessocs. lí! do Junho dtl 1888.-
Jurnmonlm.-Su~ rC3 Pclxoto.-Augusto Cc-
sar. - PorOrio llachado. - Dr. Coelho do 
lloura. 

N. 86 

A assembtM legislai! v a (troviuci.al do Mi.-
rHu Gorncs decreta: 

Art. 1.• Fiun crMdn, no município do 
Manllurusslt, umn nova ,,arochla com o uome 
do Saulo Antonio do }!aulmn~su. 

A ri . :t. · A uo,·:t (ta t'Ochin ~e compnrã, 
tendo flOrserlo o arrai:ll do Sanl•l Autonio 
do Manbun:SSO, do dislricto do mcsmu nome 
o do di.Lrloto do Pokr·arw, com as ac1uacs di-
v i:ta.;. 

Art. 3.• llevogão-se as disposições em 
coutruio. 

Sala da• sessões, I~ de Junho du 1888.-
.Autooio Marlius.-Fra.uclsco Xavlor 1\odri-
b"UCS Campello. - LlnJolpho Cnotaoo.-Josti 
Maria Br:utdao -llarbosn dn Sil,·n.-1•'. Na-
••arro do Moraes Sales.-Jurumouhn.1 

N. 8i 

A asscmblea Jeglslath•a (Jroviucinl li•• MI-
nas Gcr:tos tlecrotn : 

Art. unico. Fica cru.1dn umn an la do so~o 
ma.cuJiuo na povoa~'lio do Snru., C.:ln1·a, rre-
g uo,.ia do Tom~O$, .muuicipio do ::arangolo; 
t C\'Oi:(atl•s as dtS)IOStçüos em contrario. 

Satn das scs·o~s. 12 do Junho du 1888.-
Candido l:erquoi•·n.-Aristitles Maia.-J. Uort.a. 
- Drumontl.- Campollo. - Jurumenh;, . -
Soares l'clXOtO. 

N. 88 
A :mcnthlun h•gisln&iv:l provincial do MI-

nas Gcracs decr(lta; 
Art uuico. l'ic.1 o prc.;itlcnto da jlroviu-

cin antori:;.1do n dll${lcndur pela \'Crba- obras 
Jlllblicas - ns SCJ;Uiotc• quantias: 8:0 ,Q,5!JU0 
com a conslrucçao do lltnn ponte sobre o rio 
Gravtttã na estrada r(uo '' ai da cidade de ~li
uas Novu ,,,,ra a d•• Amssualty, e5:00·•!500~) 
<.0111 a construcçâo de uma pon te sohre o ri-
liomio Cal ltan nn cidadtl do Arassuahy; re-
vogadaHs di·p~sições em contr~rio. 

S~la das $CSSóll$, Jl! de Junho do 1888.-J. 
C. M. Mnrta.-J. ll~oto Nogueim.-T. da 
&IOLta.-1'.1úr~ 1'elxoira. - Couogo Plmentn.-
0 . R. Vloul.-1'. Tolcndai.-Padro Pirminno. 

N. 89 
A n;sembloa legislativa provincial de Mi-

n:u Gemes docrctn: 
Aot. i.' Fica u 11rll.Sidonte da p oyincia 

:uuorisntlo a desuender i!Cia vorhn-uuri\S fhl · 
blicas ou pol•s sobt·as de qua lquer outr& 
vnrbn tloJutuN o proximo oxercicio : 

§ l .• Para auxilio :i construcçào do llma 
cadea na rreguezia d<t Jacutinga, 5:0 'O,SOOO. 

§ ~-· P .. ra coocor.tos da igreja matr•rz de 
S. Jo<õ dos Dotclbos, I :000,5000. 

§ 3.• Para coucortos da Igreja matriz da 
fro!!.uezia de Santn Riln d.o Rio é laro 
~:w'•6. 00. ' 

§ oi • Para a f.1ctura de uma pont.una sede 
d:. rreguezia do l'ratinba. sobro o rio quo 
atravessa o p~voado, !:000,5000. 

§ IS.• Para auxtliar as obras da i(; reja ma-
~riz na rreguazia de ·Monte Sião, :!:uOOóCOO 

§ 6.• Para nu gmonto e ccmccr1os da ca-
'(!cn de Passos, 10:1160,5000. 

§ 7.• Parn.augmonto o concertos na ca-
deado S. Sobasti•o do Paraiso, 6.:00060()0. 

Arl 1.• n ovogão-sa ns dtsposições em 
contrario. 

Sala das sessões, 12 do Junho do !888.-
Jurumeuha.-Padro 'feix.cira.-soarcs Pei-
xoto.-Augusto Cesar.- .Porllrio blacllad.o.-
Coelho do Moura. 

llSTIIAllA 1111 F&RBO DA ~EO,OLDINA 

Collectort'n de S cmta Lu> ia do Cat"0 11!fOltr 

O 8 •·· J'i.ristldet~ Mai a : -
Sr. presidente, tive, nas duas ultimas 
sessOes. grande prazer, veorlo passar 
dons requerimeoros apresentados pelo• 
nosso d isliocto col leg:~. representao te 
do !S.• clis tricto, o Sr. Barbosa da Silva. 

Ti v e :;r:wl 'l pr:1zer, porque este fa·:to 
veio prO\'ár cabalmente que a bancada 
conservadora está prompta a ~o llahorar' 
comnosco na obra 1o engranrlecimenlo 
o da prosperidadl\ de nossa prc.ovincia. 

O reqtierímeoto que venho apresentar 
b.oje 1! d:gno da mesma sorle, pois 
Yersa sobre materia importante, que. 
a!Tect.a os interesses de grande parte 
da zona careeira da provinr,ia de Minas. 

Sabe V. Exc. , Sr. presidente, que, 
depois de muitos e repelidos abuso~ 
commettidos pelas estradas de ferro, 
apresentou-se n>Jsta casa, em 18R3. 11m 
projecto de lei quo impedisse a con-
tinuação desses abusos e fizesse com 
que as companhias de estradas de ferro 
entrassem em u1n regimcn mais con-
sentaneo com os inleresse.~ provinciaes. 

Fez-se fusão da estrada dll ferro da Leo-
polditla com a União Mineira e esta 
fusão roi approvada peln gnvorno pro-
vincial mediante as condições estabe· 
lecidas no contrato de 12 de agosto de 
1884, feito em virtude da llli 3172 de 
outubro de l883. 

Aquclla fusão, Sr. presidente, tornom 
indispensaveis certas clausulas, certas 
condições, • a quo o relatorio do Sr. 
Chaves refere-se nas seguintes pala-
vras (lê): 

c As condições especiaes em que se 
acham a linha de Ubit á Serraria, em 
relação á liuoa de Ubà a Porto Novo, a 
i. • gozaodo de garantia de j aros, a 2. • 
não, a i. • mais curta de dezznas d~t 
kilometros, fizerão surgir duvidas de QUI! 
não fllsse prejudicar a rend1 da União 
Mineira e, por conseguinte, a da pro-
vincia, o trecho uão subvencionado da. 
Leopoldioa. 

« Deste deslocamento de movi meoto 
resultaria que as condições da pro-
viocia, longe de melhorarem, peiora-
rião. ., 

ll 'alti a necessidade das condiçÕ6!5 
estabelecidas na clausula 23,quo diz (lê): 

c § 2. • As tarifas para a estação da. 

I 
Serraria serão calculadas sobre as mes-
mas bases que para o Porto Novo, dtJ 
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modo qne para o mesmo numero de 
ki lometros a tarira seja a mesma. 

• ~ ~. • Nos despachos ele verão ser lan-
çadas as declarações- Via Se•···aria-
ou-Via; Po•to NQPI-,segundua di-
recç.ão que aprou rer ao e.1Jpeáil r dar 
ás suas merca1lorias. '? 

Com cffeíto, Sr. presidente, a estação 
ubaeos& dista da côrte, pelo Porto 
Novo, 4:J.J kilometros, oela Serraria 
3ti7. 

A estação tlo Rio llrauco, por Po•to 
Novo, dista 4üã kilometros e pela Ser-
raria :179. 

Conseguiutemente, não se cumprindo 
aquellas condições, as cargas do 1\io 
Branco, Vic;osa, Ponte Nova, Saude, etc. 
vêm a pagar o rrete relativo :~ iO ki-
lometros mais do que deveriam pagar, 
si rosse observada a clausula t.lo § ~.· , 
QllO dá ao exped1l0r o direi to do re-
metter as snas cargas por onde mais 
lhe convenha. 

Entretanto, al~ hoje não roi cum-
prida esta clausula ! 

Eu desejo saber quaes os motivos, 
•tuaes as mzôes poderosas que itupe-
diram a c{)mpanhia de cumprir o seu 
contrato e porque o presidente da pro-
víncia não a tem reilo entrar no ca-
rui nho do seu dever. 

Quanto :·( equ1paraçã.o das tarifas, 
sabe V. Exc., Sr. presidente, que,apezar 
de ser o contrato de 1884, só a 1 do 
jane:ro do corren te anno é que foi con-
seguida o ainda incompletamente. 

A asscmblea precisa AAber quaos os 
motivos que tem impedido o cumpri-
mento do contrato e o meu requeri-
mento cresce de importaocia !JOje, 
pois consta, por algumas noticias pu-
blicadas em di versos jtlruaes, que a 
estrada da Leopo!dioa vai ser vendida 
a uma companhia inglijza e V. Exc. 
sabe o quanto sãu poderosos em nosso 
pai~ os i nglezes. 

E' preciso saber si os inglezes es-
tarão dispostos a sujeitar·se á todas as 
coodiçôe.> do contraiu estabelecido ou 
si virão a negar em seu r a vor a iuercia 
do governo, q ne até hoje nào chamou 
a companhia ao cumprunento de ~cu 
~o trato. 

Ba ja 4 anno:; que roi elle feito o a Lá 
hoje não roi crmprido ! 

O Sr. Amcrico de Mallos:-Depois 
virão as razões do bronze. 

O Sr. A. Maia:.:....Sr. presidente, os 
boatos quo correm so' re a venda da 
~mpaobia são o rundamento da ultima 
parte do meu requ'lrimento. 

.Desejo,saber qual seja a opinião do 
..gove~no, si a provinc.ia foi ouvida, si 
ba DISSO vaotag11os e quaes as coove-

nienclas desta venda, porque, como 
Y. Ex.~. sabe, a.:nda boje, no UbeJ'l'l 
Jlf·l ,lei•·o. veio transcripta a noticir. lle 
q no a l)rov incia llc Minas recebo a pena~ 
mil contos do reis, q•t:~n•ln a tlivida da 
companhia para com ella é de tinasi l» 
mil cautos. 

O Sr. Soares l'eixoto:-lsto é apenas 
noticia de gazeta. 

O Sr A. Maia:-E1t quero saber si o 
t;overuo !oi ouvido. 

O Sr. SQares Pcixoto:-L.so é um 
- consla-.que não tem:.mininu impor-
lancia. 

O Sr. A.. ~laia: -í~ lll lo~ o o uasu, Sr. 
presideu te, po~o ser q no 1.1 ~~1vo~no pre-
cise de m~dida~ dup~ntlontcs d•l poder 
ltlgislativo provincial para ar.1utolar O> 
interesses da provi ncia a o tfiilll mq ue-
rimento, apezar de pa•·tir da b1ncada 
Clpposicionista, ir á pro v oca r prllllOStas 
govcrnarnentaes que nos tramruilllsem. 

O Sr. Carl tH Alve·llil 1110 a1Jarte. 
O Sr. A. Maia:-Srs., não vejo. oào 

vejo vantagem alguma na I'Cnda de 
todas a$ nossas propriodadcrs aos iu-
glczes. 

O Sr. Soares Pcixoto :-~las , si nOs 
uão temo3 capitalis tas ... . 

O Sr. ,\ . .llaia:- Enten<lo que a l>ro-
vincia Lle .lliuas, nas contliçu~s em que 
se acha . hlJU o direito e o 1l.cver de 
aclutolar a mais impo•·tanto de suas 
estradas do r~rro. passanJo-a para o 
domiuio provincial. 

N.io po,Jemus continuar com o sys-
tema t.le garantia do jnros. tlOO tão maos 
resullatlos tom dado uesta província. 
confirmando cabalmente a assdrçào de 
Caumós quando iliz quo a garantia de 
juros é uma snbvP.nç~o de jacto con-
tinuo, cuja torneira esta sempre nas 
mãos da companhia. 

g· verdade, Sr. presidente. quo a 
propriedade. das estradas de rerro pela 
província tem iui:On venientes que não 
desconheço ; m1s, em admioi:;tração 
nunca ó possivol auingir o bem abso-
luto. 

Deve· se procurar o ma:l menor, a uti-
lidade do ma1or numPrO. 

O syJtOnlllt!llt;:tranli:L de juro~ tem 
produzido no nosso paiz CIHISCI(IICncias 
desastros:~s; não ê sornenlo css:L a ttUB 
me referi; tem produzido lambem a rn-
doleocia das companhias, quo, longe do 
procurarem augme1ttar as suas rendas, 
longe do procuraram dllSco ,·o! ver. a. 
prorlu ~ç;lo nas zonns quo atravessao, 
tnem-se fiado de mais nagamntin de ju-
ros . 

E, num paiz como o nosso, em que, 
dizem, a iudoleucia é tJatural ;~os Cida-
dãos, isso il um grande mal e me llíl-
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roce quu ti tempo de acabar-se com se-
melhante systema. · 

O Sr. n. da Silva:-Emtheso, V. Exc. 
tem toda razão. 

O Sr. Jurumenha:-Mas,nn pratic.1 ... 
O Sr. A. Atai a : -Parece-me que a 

província podia ler uma rl'dO de estra-
das de rerro :;em estes lnconvcnicnt.cs, 
que se diz resultarem do raclo de ser o 
~L1do ou as províncias proprietarios 
de laesestrad.as. 

As objccções que tenho v1sto fei tas â 
prnpriert:ulc do Estado ou das provín-
cias roa·ào resumidas por uma com-
mi:;.~ão da inquerito nomuada pelo go-
verno italiano, que apresentou o sen 
rclatoa·io em 1881, c sãoasseguiules (lê). 

ct .• o Estado é mais apto para taxar 
a industria e menos responsa,•cl do que 
uma companhia particular; c, port:ullo, 
nas estradas do E.~r..,d o nào se podem 
esperar tarifas menos clc,·ndns. 

c 2. • i\ exploração pelo Estado é mais 
cara do que a explornç;io pelos particu-
lares. 

• :J.• As considca·nçõcs polí ticas des-
moralisào a administraçf1o ... 
· O rclatorio da commissf10 it.al iana, 

Sr. presidente, diz Arthnr lladlry, ê a 
obra mais completa que se tem publi-
cado sobre este assumplo; e estes iocou-
vcnieutes que clla apr~cuta não tl!m 
Jogar em nosso paiz, como ti facil de 
provar-~o. 

No nosso paiz não ha cs!!a lentleucia, 
que :L commissào italiana apont.a, Jlara 
o Estado ld:mr o contribuinte. 

No governo constitucional, tal como 
nOs o lemos, ha grande opposiçào sem-
Jlre que trata-se do lançamento de im-
postos; e ú Estado mesmo não tem es:>a 
tendencia que Jhe allribue a coanmissão 
italiana. 

Quanto [I 2.• parte, tambt m oào ha 
razão para se applicar ;i qucstào de es-
tradas de rerro, porque sabe V. Exc. 
que a questão de estradas de ferro está 
tão precisamente determinada, qu 
pode-se hoje pre\'Cr, q11asi sem discre-
panela de um viotern, o custo, não (• 
da constru~.ão,como da exploraçào. 

Quanto :is consideraç.ões de ordem 
pol iliL'a desmoralisarem a adminis-
tra~ • '· eslr facto, que alias se podia 
dar onll'e nós, lambem não se tem ílado· 
ahi tomos o exemplo na estrada d~ 
ferro de Pedro 2. •, cuja administraç;io 
nada tem de política. 

Dosde que o governo tenha boas in-
t~nçOcs! d~de que entregue a admi-
JliStraçao das estradas a pessoas habili-
tadas, não podemos receia r a desmora-
lisação da adminislraçào. (.!lpa,·tes). 

Quando me vierem as informações 
que solicito, discutiremos mais larga-
mente o assumpto. 

O meu requerimento é o seguinte (lê). 
Sr. [lresldeutc, s;io 1<1ntas :1s rcclama-

rõcs quo lodos os mous rolloga~ dll 
bancada tem 1le apresentar da tribuna, 
quo cu nào posso deixar de aprovcit.ar a. 
occasi~11 para apresentar um outro re-
quorimenw. 

Este requerimento rdrre-se ã colle-
ctoria do S- Luzia du Carangola, cujo 
collcctor é um negociante raflldo, qne, 
fui iuformarlo. p~t ali~ por· morto no. 
pa·aça rio Rio da Jaooia·o. 

(Nuo apviados da bancada conse,·-
vadora). 

O S1·. Jurumcnha:- !!: consPrvador. 
com certeza. 

O Sr. C. Prates:- \" . Ex c. suspeita 
que c r·onser''l!lcr pelos signacs quo o 
orador deu I (Risadas). 

O Sr. Jurumcnha:-Suspcito quo ó 
conservador pelo morto por rpte se pro-
cede em relaç;io•aos conservadores. 

O Sr. A. Maia:- Nomeado pam aq uolla 
collccloria,cssc indivitluo tom com mel-
tido os maiores abus.>s no !ançamen111 
do imposto sobro industrias c profis-
sões, com o fim unico de fabricar elei-
tores pllosplio•·os, cousa que hoje estâ. 
muito em moda. ( Apa•·tes). 

l'or asso, Sr. presidente, aprl'scnto um 
rcq uerimento, pedindo ao governo co-
pia do lançamento de impllstos de indus-
trias c profissões em S. Ln7.ia do Ca-
rangola, no qual ttlm-sc dado abusos 
revoltantes, com o fim do incluírem-se 
no alistamento elei toral homens sem 
eira, nem beira, indi\'iduos que absolu-
tamente não estão nos termos da lei, 
t.anto qur a Rela(:<io do districto ja uma 
vez mandou e i i minai-os. (A p<wles). 

NZlo tenho esperanç.t de ver appro-
va•lo 11 num requerimento, Sr. prcsi-
!lcntc, poi:LS manifestações qut' ohscno 
em aparl!!s da banc.,rla ronscrvatlora; 
mas, cnmpro um dcvrl'llennnciando os 
aiJUSOS. (ConLinuào os apartes). 

A accusaç~io que agora formulo con-
tra o collcctor de S. Luzia rloCarangola 
ja foi fcila no Liberal M inei1·o c até 
hoje n;io teve resposta. 

O Sr. Candido Ccrqucia·a 1li1 um 
aparte. 

O Sr. A. Maia:-Aicm disso,os factos 
provfto a ,·eracidade !lr,.<;.~a :wcusa~·ão. 

O Sr. Soares Peixoto:-lsso do Libe-
,·al M ineiro se•· org;io de accns.1{'ôes c 
muito antigo e n:io tem valor nrnhum. 
(Apartes). . 

O Sr. Drumoud:-E o unico org:io 
pelo qual respiramos. 
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São lidos os seguinte~ 
Req!'edmenlos 

Requeiro que, por intermcdio do go-
vtrno pro,• i ocial, seja remuuida a esta 
asscmblea copia do ullnno lançamento 
do imposto tle intlustnas e pron~$•1es 
feito pelo r.ollector da citlado tle Santa 
Luzia do Cara'lgola. 

Sala da:. ses~ões. i~ de Junho de 
'1888.- Ar istiáes Mata. 

Rrqueiro que inform.: o lloverno prcr 
~incial : 

1.• Quacs os motivos porque não tem 
sido wmprida a clausula 2:.1.· ~ ~ - · do 
contrato de f2 do agosto de •1 88~. ce-
lebrado com a companhia "strada de 
ferro Lcopoldina. 

2 .• Si tem sido applicadas as multas 
convencionadas: e si a impurtancia 
dll$ta~ ja chega a viole contos de re•s. 

3 . • Si o governo tem conheci~Je~lo 
da projectada venda da parte m•netra 
dessa estrada do ferro o qnnl a impor-
tancin da venda e Hlas conlliÇt)P!I . 

Sala da~ sessões, U do Junho de 
t 88H.-.4r·is/ides Maia. 

Apuiado e posto em discm~ão o i .•. 
o Sr. S. Pei~o to pede a palavra. 

Oe,endc. a discus~ão llcar adiada. o 
Sr. Orumoud requfr urgencia para 
a continuação. 

Esto requerimento é a pprov:tdo. 
O S1. Presidente:-Tem a palana o 

Sr. S. l'eixoto. 

O 8r. 8oore"' P e lxoto:-
Sinto, Sr. presidente, que tenha de pe-
di r a palavra oeste momento para dis-
cutir uma questão puramente politica, 
relativa ao meu dtstricto, qn!'stão toda 
fil ha do capricho do meu nobre collega 
de distrir.lo, o Or. A Mala . 

(Nilo apoiados da batacada lilm·aQ. 
Sinto-o, por quo V. E:~:c. snhc per-

leitnmente qne as qucstOes políticas 
neste recinto não ltim absoluta mente o 
menor ''ator (apoiados e ta/loopotados), 
41orque qnasi sempre partem as accusa-
ções polilicas da bancada liberal, sem 
.serem acompanhadas das pro,·as pro-
mcuid:.s; e.•sas accusaçOcs, JJO rlao to, a 
meu ver, não têm o valnr quo lhes 
querem emprestn. (Apa r tes) . 

O Sr. Ornmood :-Torão para a pro-
'fincia. 

O Sr. Soares Peixoto:-Não estou 
tratando da provineia, trato do meu 
modo de ver, ralo com a minba res-
ponsabilidade somente e. pronun-
ciando-me assim. parece-me qn& repre-

sento Oelmenle os sen tim~nto..• do lli~
trirtu QUI' mil elegr.o: si, porem. não 
estiver de accordo com os meus com-
mitlrnlr~. com os meus co-rol i~iMrin~. 
pc1llr-lhos-h•lqne m'n relevem. rnas :t 
rcspons~lli lidafle d~s npiniMs ó u nicil e 
exclusivamente minha. (rtpoinrl1,s e 
apartes)· 

A intenção do meu nobro rulle11a. r e· 
pro.•entanto pelo 8. • distncln. ~o raur o 
requerimento ora em dtscu •ão, fo1i !'X-
r.ln•iç;unrntc opposicionist:t, e. em 
gemi, outrn fim nào têm aqui os rP-
quorlmrnto~: I' cstr~nhei •1110 o noiJre 
/,•ntlc,· tia ha1:c:ula liberal , saherulo per-
feit~montn CJ llO Õ do rrgiiiiOlllll C pra:H: 
li C~ ta cnsa llcarem os rc•lllllri mantos 
adiados para sabbado, tl csdo 11uo sobre 
elles algum deput~do poç~ a paiHra. 
,·ies~B preparar esta armntlilha. re•plP· 
rcntlo urgencia para ~ua discussão im-
mrdiata. obrigando-me a tratar de rarln" 
de •1 110 não linha conhecimRntn • Strl,ru 
ns !Jnacs pedi a palan:1 para. •l~cl~•·o 
rranc:unente, nc r a dls•:usssão a1liada 
para sabbatlo, dia em quo dcfcndcri;t 
cal•almente o collector do C a raol:'ola. 
( AilCIJ'/t'S). 

n Sr. Orumond:-A .:a~a ;~ode re-
solver o contrario: é do rcgin.ento. 

O Sr. Soares Peixoto:-SPi que os 
rflqnorime:llos d • bancada libeml. do 
partido quo esta em oppo~içào. ''eem 
sCillllre revPstidos Josse caracte• e .; 
por isso quo, tratando-se do um reque-
rimento qne fere um runcdon:~rír1 pu-
blico, eu tomei a palavra parn dt•feo -
del-o c discutit· o rcqucrimrut.o p stc-
riormPnte. com perfeito conli···lmcnto 
dos factos. (Apoiados). 

As palavras do nobre dopnt1•lo pelo 
8. • dis tricto, ao fundamentar o ~eu n:-
que•·imentn, ofTendem seriamPntu n 
collcctor do Carangola ; pois S. E~c. in-
sulta-o. chamando-o de oPgociantll 
fa!lido fraudulentam ente. ( A]lol,ulos " 
?lllO OJlOÍarlos). 

O Sr. A. Maia:- Xão, senhor, uão 
clisse-fallido frandulontamcnte-; disse 
-nrgocianle fallido. 

O Sr. 5nares PeL<oto:-Aceitando a. 
explica\àO dada pelo meu nohre collega. 
ainda as~im, ha ofTen~a em suas pala-
vras, pois S. Exc. evidentemenhJ 1eve 
intenção de feri l-o quando chnmou-o de 
negociante fallido e, de mais a mais, que 
passa por morto na praça do ltio de 
Janeiro. (M 1úlo bem). 

Sr. pre.~idente, compreheodo que o 
partido liberal do dislricto e especial-
meote o partido liberal do Carangola 
deve estar magoado com a rlemisS:•o do 
ex ·collector daqnella localidade, que ti 
um membro distinclo desse parttdo; e 
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dahi provem a opposiç;io ao actual col-
tector, homem alias houesti~sirno o iu-
capât de qualquer acto menos licrto. 
(Apllradot e apurtes). 

o Sr. Candruo c~rqueira: -Não es-
tranhei que fosso domlttido, porque 
ada partiuo go~crua com as s1:as 
ideas e 0-4 seus awrgos. o Sr. Soares l'~txuto : -Sem du 1 iua; 
ú essfl um direito, tanto do partido con-
:;ervader quando nu p~der, como do li-
beral, na mesma pesrçao. 

lnft·lizmeotu, a Ou:ô$3 edu.:açãu a e~se 
respeitn ó pessima e os paruuus não 
túm outro proceder. . 

Estamos em um 11arz rcg11.lo polu sys-
tema cuostituciooal reprtl; entativo e 
uâo compreheuclOIUOS [ICrftJII<tWtJUIO a3 
normas desse governo, nãu couhtJccmos 
qual o nosso dever no poder, a~sun 
como de•conhccewos o nosso JlaiJél na 
oppositãu. ( .11 "i'o ile111). 

Si unr ou outro parltdo, quando no 
poder, se compenetrasse de quu su .Jel'ia 
•1uor~r o bem da nação, . o:; eruvt·~gados 
pnblrco~ . os funccrouanus quu hJssem 
1.elosos no cumprimento d~s~us d~vtres 
não de1•erião ser dcwiltidv~. oxcopçào 
feita dos empregados de conliaoça un-
mediat.'\, como presidentes de pro,·iucia 
etc., quu devem ser sullsllutdos. 
(Apoiados). 

tnrehzmcnte, porem, tal não acontece. 
Quando os liberaes ustão no pouer, 

demiuem desde o emprugado mais alta-
mente collocado até os do mlima cate-
goriii ; portanLo, não podem e. trauhar 
que o parti1o conservador quando ou 
poder proceda da mesma Corma.(Apoia-
do3). 

Si nó~. conservadores, temos alguma 
cansa a estranhar, é qua ainda. exlstào. 
como acontece nesta capital e etu outras 

J,ecaltdades, empregados de immediata 
confiança do governo o quo, entretanto, 
pertencem á política diversa. {Apal'/os). 

V. Exc. sabe que mesmo na ~ecre
uria do governo ha empregados li-
beracs. (A partes). 

O Sr. Cand1do Cerqo :ra:- - Oemit-
tio-n'os. 

O Sr. Soares Peixoto:-Todos os dias 
parle da blncada liberal a accusação do 
que o partido consen·ador lem domittido 
os liberaes e feito oomeaçOes unica-
menLo de conservadores; não ba lal; o 
partido conservador não merece abso-
'lutam6nte semelhante censora, porque, 
como os nobres depu lados sabem e não 
(lOdom negar, tem havido nomea~es de 
liberacs feitas pela actnal ~iLuação 
(apat·l~>s) e nesse sonltdo tenho sempre 
protestado em apartes, como V. Exc, 
aão desconhece. (Apoiados e ap<wles). 

Cil:trei, 11nrn corroborar es$a minha 
affi rmaç.'tO, duas uome~çoes de liheraes 
fur tas pela actual situação: a do juiz de 
drrerto da ~omarca da Ponte Nova o a. 
de promotor do Rio Novo. (A 1>a1·tes 
P''olonoactos). 

Sr. presidente, não posso deixar de 
considerar polilico o requerimento que 
ora se discute, e nem oulro intento 
tove o seo autor ao apresentai-o. 

Si o intuito do S. l!:sc. russo unica-
mente obter as iurormaç!les pctlída:~, 
uão devia ter leito com quo o oradcr 
que occup:. a attençiio da casa fosso 
oiJrigado a discutir esse requerimento 
hoje. sem poder apresentar razt)es si-
nito de ord.:!lll politica para rcuatcr as 
accus.'\~es, e sim de1•ia deixar quo a 
llistoss;"to fo~se adiada para tempo 
opportuuo c. então, seriào winistradas 
as inlormoçOes pelo oradur. {llpal'lo.ç). 

Os nobres det>ntados comprehcndem 
qu.:, tratando-se do 11111 requerimento 
relatii'O a negocios do 8. • districto, 
o orador quo vos fala 1lar-se-ha pressa 
Clll l'ir a tribuna para drscutll·o o do-
fender os funccional'ios quo por esse 
meio forem accos:rdos. 

Ueclaro que uo sabbado hei do com-
parecer para discutir cabalmente. 
tanto quanto cnuber em minhas forças . 
o requerinv·ulo do nobre deputado, re-
lativo ao 8. • districto. 

:'lão quero do modo algum que os 
nobres deputadoe lancem mão dess01. 
arma, accusando sem ttJr rc~pns la, 
isto qnanlo ao 8. • dlstricto. nem latn-
IJOU CO quero scrvir-111e della r-om inLuito 
de não se conhecerem os factos quo por 
lá se dão. 

Mas. oào posso me coorurmar com a 
ar111adilba que para esta úiscuss5o ar-
ranjnu o nobre leoder da bancad;.r. 
opposta. ( tlpoiados). 

O Sr. Orumond : - Eu não arranjei 
armad.ilha; usei de um direito quo ma 
confere o regimento. 

O Sr. Soares P~:ixoto:-E'dircito esse 
contra o qual se tem manifestado grande 
parte do~ seos companheiros de bancada. 
pois requerimentns do urgeocia têm 
aqui cr.hldo com volo do lodas as ban-
cadas. 

O Sr. Drumond : - Isso li caso diffa-
reole; a assomblea podo aceitar ou ne-
gar a urgencia, mas oão tolher-me o 
direito de t'e<ruorel-a. 

O Sr. Soares Peixoto:- Me parece. 
Sr. pre:;idecte, mao o precedente; 
pois, a requerer-se urgoncia e ser con-
cedida para discussão do todos os 
requerimentos que forem aqui apre-
sentados, levaremos todo o tempo das 
sessOt'J em discussões puramente po; 
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1 iticas e os illll·rf'<;$C~ da pr'l\'IOcta 
ficarão comphtlalll~lllC rle~c11r:ulns. 

F.s~e~ rt•qucrimrnto~ devem ser 
adiados para serem th.cnlidu.,; :lOS sah· 
bados, na rorma do regünento; o isso 
cu espera v a qnc acOIItCCL•ssc ao liiJ o ora 
se tllscnte. porque, st•111lo ollo purn-
meotc pn\itico c rJc h(JIIO~t~ão, a sua 
discus~fto \'ai 1'11111 cut trn lllii' levar 
tOdO ll tCIIJ r o llr IJIIC d ÍS(lUillU~. (.I jl<lllt•S). 

Um St. dcputatlo - 11a~ u noi,re 
ocputatln ~ahe qne au:s ~:!Lthallos não 
b3 srs~au. 

O Sr. Soares l'ei:toto:-.\mll:t no s:.h-
ba1n passado hon,·e scs·iio para disca-
t ir-so o prOJN: I.> n. I suhro o rrctltlo rle 
quaron t:l c:n11tos, para IlM ruzor repre-
sentar na c~positàn llllll'••rs:lltlr l'nris . 

Outro St·. tiPpulado:- )la,; por•1uc 
iovrrtr•o-Fe a ordem do tlia. 

OSr S•1ares Peixoto:-Fot u1uaccordo 
havid • entre os uollrcs deputados lille-
racs e o~ •:onsorvaJorc:;, p tra o fim ole 
se cliscnltr n \\Jlar u Jll'••iccto 11. I, au-
lcs do uma• f.1ladas renas, •tuo, se-
gundo tlll' rr•n•la, devem ltrinciJ!t:u· a I 3 
ou H d'•l~tn, c nfao JIUI'liiiO til'e:;~cm 
r.c rte1.1 tlr • 111~· 11àu coucorrcriamos ;i. 
sossàn 111!>!>1' li i:t. 

Um Sr. deputado: - :'lào sei qual o 
fUIIIbnh:ttln til) lac,; rcn~'· 

O Sr S >;m<s Pcixolv:- O que ú ,·cr-
tlade t\ '111!! nos consta q uc ,·amos ler 
alguns d1as fP.riados. 

O Sr . .\. ~larltns:- Eu oào sei como 
a asscmlilcn se lla fie justificar disso 
pernnto a Ot>inião pull li~n. 

O Sr. L111drolp lao (2. ' sec,·cttu•i•,):-
b so corre por cout.a ui\ cad:t deputado. 

O Sr. l'orlirio ~tachado (J. • scct·e-
tario):-Cada um fi respou~:ll'cl pelo 
I} 119 (az. ( fl a Ol<ii'OS aparlC$). 

O Sr. Soares Peixoto: -Sr. presi-
deotc, oa.~ lul3!' parlamentares .:abe 
iocon·estavel \'aotagcm ã opposi('âo 
-a oscolha do terreno 010 IIUO de\·em ser 
travafl.t~ as discussões-. 

Assim,a ban.:ada li l.toral,que h11jc esta 
em oppusiçào ao governo, tem em sco 
favor essa vaot.agem uos debates; 
S. S. Ex c:.. são os q uc ma reão o terrcoo 
em quo os conservador~s. sustentaculos 
desse goveroo, do~ vem comparecer para 
as discussões, ora sobro negocias da 
província e dos difftJrent~s tlislrictos, 
o ra sobre actos do gMorno geral. 

S. S. E:<cs. são {(llll r .• ·l.Cm I'CIIIIlll'i -
mcotos do opposiç:io, ve.oro, mais ou 
menos, preparados sobre a maioria ja 
escolhida de anLemfto, c nús govorois-
tas oào lemos sinào quo acompauhal·os 
DC;Ssas discussões impruficua.s o cste-
nlls. (Apoiadosc não apotados). 

MutLas vezes, os ret1uerimentos ruo · 

dão-se em l«•lq~r~ mma~ proxima-
mente rccelmlo~ t•, m• ••nl.lnto. ~obro 
CIJCS f) Urrem l llll' ~l' pt•ça a p~l.t\'fil O 
se furtll'('àO as utrotm •• (t'ws l •r•dula~. 1~10 
lltlrl( 11 0 SOIIIII::i gun•ruo. 

Ora, St·s .• sct11lo is>rJ nma inconlcs-
La,·ol vuutal(rm hiw do ll c~rnlpar-me 
Slllito satisfaço t•ompletnllll'nlo, rontcs-
lando plenamente c ~nm IH'Ov:ls a accu-
saçáo fe1ta pelo 11100 o•llt•ga 1111 tlislricto 
:ul collertor tlr S. Luzaa tlu t:ar:1ngula. 
humeu1 alli recollhccitlll ftlmo honc;:lu 
e ~t·rw: hito tlfl d~swlp:tr-mr. pt.r 1s<o 
quo, tlecl:tru rom fmmlll•'7.1, nãu mo 
ar h:• 1·a 11rcparatltJ parn 6t:t di.;rn,;•àtl, 
dosconl tcrumlo o r:tCLIJ tio rJ n~ ti accu-
sado o wlh'rtor 110 (;aranHrtla, ne-
gando-o, ~ IILrct:ttll", ,·isto panu· a accu· 
saÇàO tiO /.1/Jt• tl l .I/ ÍMI''O. 

Creio, Sr. lll l' -itlrnl~. ' IIIC fut" mais 
rranco que c ttMsi,•cl. 

O Sr. Canullo Prales t1:1 um aparte. 
O Sr. So:ucs l't!t:toto:-Ucsrnllti'-mo 

o nobre dcpul:t•lo; ab>olutamcnt•• não 
es tou em to lt(IO>Il;ârJ aus meos nntigos, 
Lauto ma1s 'lu.:wto trata-se 110 nm 
r:aso ronuit"; dcmai~. cu ospt!t':tvrLtluo 
fos)u rcjci1:ula a nrgo•nt'ia. 1 1111~. llllla 
\'ilZ 11CIICÍII:t , li lo' tlf• ~al:tl' ~t1hrc um 
facto \'Indo .1!1 llll'i.~n ronlll'rint!lnl•) por 
um canalmab t(IIC su-;pcitn. 

Um Sr. dcputadn:-V. E~r., mc::rno 
~em estar pr~par:ttlll, lt'lll r.tl:to iO hem. 

li ~r. Soares Pc1:mto: -E' b•tndade 
do no!Jrc deputado. 

Sr. prc.sitlcnt•·, cu j;. rlcclarrl! com a 
rranq uozn f!IIC 111~. c.Hac trri:~a 11110 (J 

pedido do inf•ll'lll:tCt)es tiO 11111tru tiO(lU-
tado tem para mim 11111 ,·it:Ht cl•l ori-
gem; a origem se01lo suspeita, 11 accu-
saç.'to quo d'~hi pro\'em não pude ter 
valor. 

Poderia ter-me lim11ado a nesse 
sentido fazer o meo protesto, espe-
rando melhores infurmaçl1es para sobre 
o facto me pr01111ncia•·: cntrotauiO. es-
tondi·mc tMis do que tlo.~r.pva. lc\'aclo 
as 1nai~ da• \'•!ZCS pelos repetidos 
apartes. (tlpoitulos c llfltll'lrs). 

Sou ohrigaalo :~inda :1 fazer algumas 
consi•loraçô~. pdo truc peço desc•1lpa 
aos moos tlluslres collcRas. 

Em primeiro logar,m uatos membros da 
bancada cons1 nadara tem votado pela 
adopçào do rct1uerimeotos apresentados 
por membros do partido hberal : om se-
gundo to~:ar, nfto estamns obrigado~ 
o nem devemos aceitar outros rPquo-
rimentos. aJlroposi to dt)s IJIIIles os no-
bres deputa os diriflem as maís _ac~es 
censuras, ja ao pres1dento da prO\'IDCI~, 
ja ao go,·eroo geral.( Aparte,). 

O; nobres de pulados com seus apartes 
não me le,·ào parao terreooqullf]Uercm; 
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estou apenas analysando o procedimento 
do parlldo liberal. (Apart11s prolonga-
dos). 

Como ia dizendo, 011 conservadores 
darião triste nota de si, si concorressem 
para a discussão de certos requeri-
mentos atrabiliarios ... 

Vozes da bancada liberal : - Não 
apoiadu; a p3lavra não ó a mais propria. 

O Sr. Soares Peixoto ... pois bem; 
direi-chammPjaotes . .. 

O Sr.Drumood:- Coriscantes-é me-
lhor. 

O Sr. Soares Peixoto .. . coriscantes, 
para satisrazer aos nobres deputados ; 
estão satiHreitos 1 

Si os conservadores assim procedes-
sem, procederiào mal, mostrariào que 
não erão snstentaculo de governo; por-
que esses requerimentos, em geral, 
não são mais do que o ensejo para gra-
ves e injustas censuras, acompanhadas 
muitas vezes de insultos aos minis tros, 
aos presidentes de província, autorida-
des ,>oliciaes, emllm, ao governo do 
partido contrario. 

E taot'l é esta a verdade, que 'v . Ex c. 
tem visto que os requerimentos, que 
aqui t~m s1do apresentados sem esse 
acompanhamento de oiTensas e injurias, 
têm passado com os votos da bancada 
conservadora; ba poucos dias, forão 
approvados dons do Sr. Dr. B. da Sil\'a 
e ainda hoje um do Sr. Dr. A. Maia. 

Requerimentos des ta ordem estamos 
promvtos a votar; mas, aqoelles que só 
têm por fim provocar celeuma, aze-
dume nas discussões, esses não terão o 
nosso w1to. 

Concluindo, Sr. presidente, raço um 
appello aos meus nobres eoll'-'gas, em 
niJmo da província que representamos, 
em nome de su.as palpitantes nece...o;si-
dades, para que liguemo-aos e traba-
lhemos só tendo em vista o bem pu-
blico (apoiados); deixemos as retalla-
ç~es. que .nenhum fructo trazem á pro-
vtncla, de1xemos as qoestõo~ de cot-
Jectores e sohdelegat\os, as recrimina-
ções .•. 

O Sr. A. Maia:-A moralidade é a 
primeira condição do governo. 

O Sr. Soares Peixoto ... que só servem 
prra perturbar a ortlem de nossos !Ta-
l• lhos, sem nenhum t'esullado proll-
cuu para. a causa publica. 

E, d~pois, Sr. presidan te, V. Ex c. 
sabe quo no terreno das retaliações os 
dons partidos jogão com armas 
iguaes; ahi o partido eon:~en·ado r está 
lào bem escudado como o liberal; si 
hllJe o governo tem commettido actos 
.censuravei:s na opinião dos nobres de-
putados libcraes o mesmo na de ai-

gnns conservadores, tambem o par-
tido liberal, quando governo, os pra-
ticou igualmente. 

Por conseguinte, nesta mataria um 
não leva vantagem ao outro. 

Assim, pois, termiuo, decl:lraudo que 
o collector de Santa Luzia do Caran-
gola ó um bomem distinctissimo e ho-
ne~to e que, depois que me ' ierem as 
inrormaçOes qne tenciono pedir do ca-
ranl$ola, provarei a minha asseveração. 

S1rvão :ambem as minhas palavras 
de protesto coot1~ o acto do nobre 
leader da maioria. que, vendo-nos em. 
minoria, prevaleceo-se dessa circ~>m
slancia e propoz urBenr.ia para a 
discussão deste requcnmonto,tomando, 
portanto, do sorpresa o tlradur que ora 
'I'OS fala e, por conseguinte, expondo-o 
a um desar. (Muito bem). 

O S r. Ca n d l do Cer-
que lro:- Sr. presidente. tenho de 
tomar parte na discussão do reque-
rimento olferecido pelo nosso distincto 
amigo e COm!lan!lelrO,O Sr. Dr.A. Maia, 
com referAncia ao collector de Santa 
Luzia do Carangola, onde resido. 

Esse collector, s~. presidente, é o ci-
dadão llilario A agosto Machado. 

Ha muito poucos mezes.constando-ms 
que esse collector, no a c to de fa-
zer o lançamento para o pagamento do 
imposto de industrias e profissões,oelle 
incluio grande numero de indivíduos 
que nào cxerciào índustria,· oPm pro-
llssão aiRuma que estivesse capitulada 
nas tabellas da directuria do fazenda, 
requeri ao me~mo collcctor uma cer-
tidão de tal lançamento correspondente 
ao presente exercíCio. 

De prompto, o collector llilario Au-
gusto Machado deferio o meu requeri-
menLJ e disse-me que não podia dar a 
C'lrtidào lmmediatameote, porque ainda 
não tinha concluído o lançamento. 

Decorrerão cerca de 20 dias e, pro-
curando eo a certidão, disse-me o col-
lector que ainda não podia dal-a. por-
que o escrivão da eollectoria achava-se 
nesta capital, onde tinha vindo, por io-
cumbcncis sua, recolher os saldos da 
collectoria do Carangola ao'> corres 
provinciacs, porem que, logo quo o es-
crivflo vollasse,a remetteria pelo correio. 

EntretAnto. Sr. presidente, ía es tou 
aqui ha cerca de 25 dins, a petiçflo foi 
f e i ta h a mais de dous mezes e até hoje 
semelhante certidão não me veio ás 
mãos. 

Em todo caso, o que posso affirmar á 
casa e que passa cc.mn certo qoe o col-
lector do Caraogola tem feito lança-
mento de industnas e p•·oflssOes a lo-
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di viduos •1n0 nno têm a~ iudn~lri~s. 
nem as prufis.•Ocs capitul;ula'l, e troho 
Otl \'ido mr;.mo tli\'er•ns in1Jiviolull.<, 
quo n:oo tem esta industria, nrm pro. 
llssioo, tlízHcm quo c~tào pagarulu os 
respectivos impoo!ll~. 

)lem se tli~a quo HIU ~usrw11n wfc-
riudo-mc ~o ::ir. llolariu \ugu;.loo )la-
cbado, 1-"Jrque o uoio n pontu •JIIC lhl> 
sepur1 c a politir:J , nla~ sou sou nmogo 
particular. o..lrlll) não lcnhu uh~oluta
menie ' ltll•i ~a alguma c queria crrtlfi-
~-ar-mc tln intcir.·:r.a, tl:t lirmPza de suas 
in tonçr)c~; e por i~m 11.-. o rrq• t•rionPIIIn 
para 011 anullrrn:or 11 juizo quu f.o(ll a 
seu respei to ou ontfoo uuulnr· uc upi-
nião. 

&;ta é que é a ,·crtladc. 
Propala-sc c r.n ou''' alguns rlu·fes 

consCr\'nolorcs dizerem que tin h~o do 
alistar ~;.lO auuo ~crca de 1 O clt•i to-
res no Cuangola o •1 u•1 para rssu lau-
ça \'à O m:io do•!'l'a falsrd:ulr. 

O Sr. Violli cJ;·, um aparte. 
O Sr. C. t:c rquci ra:- lla rio lhe< !' lis-

tar al•;u rn1 cuus~. nito irão rt•ntru•lu 
trutas a h~ga;. cn~nta~. 

cl que,. certo i· •11111 ou,·i bto :t al-
guns cl11>fl'l- con~cn:ulnrc~. entre t>lh s 
os :-;rs .. \ll'i!lc:; Frrnall t!Cs n och~L c (;o. 
minianu " ODI'ZC ; . 

Ora, cu nãu couloP\'O scuão dous n .• cios 
de fazer ~lei toros de> la oulcm: ou n:1 
olarí .. ou na collccturta, na olaria ufio 
pode ser; r'•'!J"· ,·. na collccturia o a tlc-
mora em o collcrtor Llnr :1 ccrtilliw olcixa 
eo\rcver quo ha alguma cousa de roa! 
no que se diz. 

Agora, com rcfercncia ao qno dí~~o o 
men rll n>lro colloJga o companhctro ue 
districto, o Sr·. A m titlrs ~laia. 'lue o 
cida•láu ll ilarir Angusw \lach;ldO pas~a 
na praça tlo r.io de Janeiro cumn tendo 
fallccitlu e r)lre !:unhem é nrgocranlo 
falltdo, í~so no Caranuola algumas pes-
soas o dízPm o n:1 Ol'ca~iào tia 1111111~1-
ção dello foi arlicu larlo pt•hl /, riJ.'I'III 
M inei1·o. não em artigo de furuln nr:t". 
em arti~ols assignaclos. dos 'I'"'''' di· 
versos crdaclãos nssumrrúo a rc>pun5a-
bilidad6. 
Mai~ do uma vez ~o llzerJo publíc:t-

çõcs nestr sentido c. e~otretan l o, o Sr. 
Machado, como a atlmini ·tração, tPm-::n 
con~ervado ot. mais completo t' nll•o-
luto si leucio; e, como o men nobre rol-
l eg~ c nmigo. o Sr.Soares l>eixoto, sahe, 
t]Ut lacei . . . 

O Sr Soares Peixoto:- ~em :.emprc; 
em política, não ó nssrm. 

O Sr. O. Cerquoir·a · - E' uxioma 
recebido e não tem cxc.:pçâo. 

O Sr. llilario Machado deixou correr 
ã revelia uma censura tão gra,·e, como 

• 

c~ In. articnl:ula nãn ,,-, no /,ib&ral M i-
lltll·o. c.• mo) na G ';ela rlc ,v, lt.:i •S. 
lambem rm Ires ar!lgos. con~ecuti\'Os 
nlgnn:< ol'rllrs. c não tugio nem Htngru. 
o'tunn vulgarrnrutn sod~z. 

Um Sr. l111putatlo: -r.)nrnt as,ogn;tl':\ 
t•:.scs artigos? 

O Sr c. 't' rqn~ira · - Yio l'•lou lt~m 
prl'oCOIC, 1113S ~tlÍ Qloll ror~lll a~~i1; ;\lln• 
por pc~sua~ •In 1:idnth> riu 1 ::.ra ngnl:1. 

E ú pnhlko o lllll••rrol •111e o Sr 111 -
lanu ~larh:rolo. m~~""' par.. flrr~lar 
lhnça, lnhllr r11111 alj;om1s ll•llinrl•la•l•·>. 

.\ <u1 liant;a 11 lrgal c ~unicirntn para 
r:w•r fn•nlt' :1 opta li]IICI' tlo•,(alquü 1)111! 
por,·entnra Jl<'S~a ~fl !lar: 111a~ , 11 •1•w ó 
\'CI'olõill~ c IJ li C t•IIIJ :trlttlll -•e Clll ~I' riO~ 
rrnh:traçM p:tr:l pres1al-1 " nã•t o I''' I e 
f~1.~r ttnr ~i 111~'1110. 

Sr. presidente, o lam;.1mrrtiO olo JW<-
soas IJil fl nf111 t·~tilo hahiliLl!ol:l~ p~rn fl l':t-
wuncnlrt dO ÍfiiiiO:<ltl tJ() Ín•IU!<IrÍ.h •' 
profissões. por oão r~rrcerrnJ, "''"I •n-'"'"'na. nern prnli>são alguma. ú um 
ar111 'I'' e rio certo mmlo otcprtme o c" rt -
''ri lto dt' IJII!' oln\'11 í(!lZ~ I ' IIIU rll llfCIIo-
113rÍII IJIIO SI' :11 h:t à frCIIIO tiO lima rc-
1131 tl(~O lfto õr11portan!P. •o mo SC'J:l a 
rnllcrtoria olc um dn• IIIIIOicipio~ ria 
111:1 11:1 . 

Sr. f'I'Bsioll'rll•'· aprovt•ito a •Jrra~iiio 
para re~pnrulcr 1110 :qlartc tln llli'U nnhro 
amog'l. o :'r. S. l'o.!i~'IIO. dit.entiCI quo ~· 
prn• meia não ganha ro11~:: alg11ma, pulo 
ron trariu, l{astamus enr pura perrla ro 
IIO!'SO prccroso tempo, lr:~tn ndo aoprl dol 
sn l.ldt• l ega~o• c rollec toros. 

l) Sr. Slla e.s Po•ixnlo dá um :oro:u li' 
O Sr. t: CPfllUCita:-.\clr"''·' rum'l • o nohre drput:ulo lenha rm ta" ponra 

contn a liilonl:ulo e n justiça. •Ju ú •I••'''' 
ser distribniJu a c:ul;{ 11111 1ln n•''"· 11" 
1.elo tJue devo ha\'cr na arrccaolaç10 ol:~
rcodas pnhlu:as. t'Oifa C\l!ll ol3r ;,t·OI"-
Ihanlc concroto. 

ll Sr. S11ares l'erxotc :-Eu mo rar~rí 
ás relaliat;ôr•. 

O Sr. C. I:Prttncrra:-Peço dl'sculpa 
.VI no1brc IIPputado. por não concord~r 
.:om o seu 11111110 til' pr.n•~r. por!J no na o 
ha ~ou~• mais importantll •• tln (Jli O ao 
ru~smo tempo mais so alm~c do que a 
lrlornlado rndividual. 

l'uis sr nois. muita~ ,.r1.es. ~:lcrlli
camos a propría vid11 prla libcrda•lc e 
si esta e qutlsí samprc c.1kada por os~c~ 
rcgulos c\11 ahh•a; romo ó quo n;,s aqur 
nào ha,·emos de prote~tar e clamar 
contr" esses abusos ? 

Portanto, nfto colhe o argumento olo 
oobre doput:.11lo quando qniz expro-
prol.lrara billlC:td:l lihcr~J. por aercsentar 
requerimentos de pedrdo · tle tnforma-
çoes sobro actos de autoridades que 
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abus3o do poder e de agantcs liscaes 
que muitas vezes dilapirlão a fazenda 
publica, empregados oi vados do crime de 

• f CO OCUS$:10 • 
Nós rlesempeobamos o nosso papel 

de fisca es, proOigando os desmandos das 
ao toridndes e uos agentes liscaes que se 
desvião da senda da j nstiç;:.. 

O Sr. U.da Sil\·a:-Apotado;o proprio 
governo se fortifica com a oppusição. 

O Sr. C. Cerqueira:-Som duvida. 
Sr. presidente, a nulJro bancada con-

servadora tem alô motivos sub~jos para 
nos ser grata, porque prestamog ao gn-
voroo tfo SS. Exc.•• occasião do cor-
rigir os abu~os qu • porventura ex-
islilo em seus arraiaes; porquanto, Sr. 
ttresidcnle. do facto de estar um partido 
t:om as rcdeas do ~::overno não so segue 
•rue elle tenha por norma tio conducla 
encampar os llssvarios o os :~ctos cri-
minosos rle seus servent·Jarios. 

O Sr. Snnres Peiltoto: -E nos lemos 
votado nesse sentido. 

O Sr. Candido Cllrquoira: - I~ teem 
·procedido correrLamenln. 

O Sr. Soares Peixoto dá outro aparte. 
O Sr. Candido Cerqueira : - Um 

abu!O não justifica outro. 
A lhe•tria do nobre deputado õ falsa; 

tanto assim que, si S. J::xc.: qnizcr 
pautar seus actos por olla, calurà ~em
pro em errv. 

Sr. presidente, infelizmente, 11'1 C• · 
dado do Caraogola bojo não é o col-
lector das rondas provlnciaes o uulco 
fnnccionario que assim procedo, 11ue se 
desvia Jas normas da i usliça. 

'Os ainda alli lemos, Sr. presidente. 
cousa muito mais digna de censura. 

E nus te ponto peço á V. ~xc. • q_ue 
consinta-me uma pequena dtgressao, 
quo depois eu voltarei :l male~ia. 

Como dizia, ainda temos na ctdade do 
Carnngolo1 causa mais digna de 
censura: é o modo indigno, injusto, 
por que procedo lã um inspector da in· 
strucçào publica. 

Isso então é uma miseria. 
Sr. presidente, este funccionario é 

11m verdadeiro mendigo, é um homem 
Sdm ••ira, nem beira, õ um verdadei ro 
b 7. roni do Napoles, que vive de cid~de 
em cidado, mendigando; tanto assim 
-que, para ir de uma povoação para 
outra, é preciso andar com o cabresto 
na mão, pedindo um cavallo em-
prestado. 

Não embarca para fora, tlOrque não 
t em :liobeiro, porque vive lá na maior 
miseria. 

O Sr. Soares Peixoto:-Pode viYer 
na. miseria e não ser di!fDO de censura. 

O Sr Candido Cerqu~1ra:-Perdoe-me 

o nobre deputado; um mendigo não 
porto ter indepondencia. 

E nesta me:;ma esteira, Sr. presi-
dente, dorme o subrlolegaclo d'alli, 
EgyJio do Espifilo Santo Saragoça. 

Sr. prosidonto. eu voltarei mais tarde 
a fazer um requerimento muito a con-
lrn-g.wo d.l nobre deputado, porque ja 
vi quo S Ex c. • tem um:1 especio de oge-
risa a todos os r~>quenmentos quo par-
Iom d'esta bancada. 

Mas, ou peço licença ao nohro depu-
tado para O(l ltortunam~n to oiTcrcccr um 
reclttorimento com referencia a esse 
inr ivíduo, rio qnn acabo Jo falar. 

Tornando ti rnatería do rrcptori-
menlo r1ne se discute, Sr. prP.sitloolc, 
direi tJUO nada posso affirmar por ora, 
porque aittda não mo chegou ás mãos 
umn cerltll:in, dil q•1e mntlo preciso. 

Pvr ora, limito-me a esi:~S conside-
rações, nguanlaudo-me par.t mais tarlle 
erniuir juizocer·to osr·guro a respeito da 
matcria do rc!Juerimento. 

Tenho conclnido. 
O St' . Soares l'eíxoto:-Poço a pala-

na par1 uma expl1c, ção. 
o Sr. l'ro.,idente:- Tem n palavra o 

nobre deputallo. 

O 8t•. 8oar·es P c i xoto:-
Nàn quero, Sr. presitlenlc, quo pa~<o seru 
contestação a crilicn que ao mou mod;) 
de pensar acaba de fazer o nobro de-
putado. 

Uisso eu 11uc ll~rviamos deixar as 
retaliações, •1 ue cslerilisavão as ~cssoss, 
nenhum proveito lraziào à província 
c crão a causa do mao caminho qru' 
ião tomando as nossas discussões_ 
{ tl p1ináos c ap~trlcs). 

E, então. exemplificando, disso que os 
nobres deputados occup;uào-se da 
'I ues10os de delegatlos e su bdel~gados
gastnndo-se nessas discussões quasi lo-
das as sos~élos. som advir para n pro· 
vincia utilidade alguma. 

Sou obrigado a dar esta ex' li cação 
para que uào pareça quo li~o pouc~ 
importaocia a esses funccionanos, cas() 
em quo ou rncrucoria censura. 

Não; quan•lo qualquer desses runccío-
narios for aqui accusado injustamente. 
estarei sem pro prompto a tomar a pa-
lavra em sua defesa. 

Explicado assim o meu pensamento. 
nada mais tonbo a accresconlar. 

O 8r, Coet.a 8eua:-Sr. pre-
sidente, sem a 100nor sombra de reseoti-
mento ou de queixa contra qualquer 
doJdois partidos que compoem a granda 
maioria desta assemblea ; disposto a 
collaborar com qualquer delles ou com 
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amhos no melhoramento da nossa p• o-
I'Ínc•a. nós, os republicanos, uão nega-
mos ao parlltlo dununanto u dircllu de 
governar com os clcmontos tJUC lhe pare-
cerem oc mais convententes, nem tam-
pouco aos libcraes o dire1to e ate o de-
ver du tomar tl1rte na adtuilustra•:~o. 
·fiscalisn udr lodos os actos do govotuo. 

Conscglll ntúmcnte, e;;tarnos \I I~ IIU>tos 
a votar a ravor do wdos os rl:tlttenmcn-
tos do lu rormaçües partidos da IJancmlil 
lill~ra l (upourlo do S1·. M artms de 
A'ICl l'llll••). 

l'ur outra parte, \' . Ex c. tem VIStO, 
Sr. prcsiuoote, o cam1nho que h:v;i(J 
nossas discussões, todas as 1·ez~s •1ue a 
assemiJiea coo!:edo urgencia l'ara se dis-
cutir um retJIICrimento. . . 

Cahunos uuma IJaiiJurdta sem hm ; 
renem us apartes e os di~cursos paral-
lelos, como acc.utcccu hoje mesmo, ti o 
resultr1lo é fJ UO não so ou 1•e a accusa-
Ç[IO r1•ita ao goveruo, oem este dâ as 
ioformar;Ors peali::as, nem n provauci.a 
lucra couoa att:uuta do nossos cstore1s 
dchates (11ttútos a11:~•·tes). 

I'Mtantn, votaremos sempra cuntnl rL~ 
url:!cncins p;1r;1 tl iscussào do requurl-
mcntos (11potado do S>·. lllar/1t1s de 
!l m/,·ad!'). . 

O nosso rcr,uneoto, em sua. salledona. 
parece ter procurallo prel'elllr essu tles-
caminho do ooss ... s trabalhos, qnaodo 
reservi)Jt a sessão dos sabbatlo â dlscu.s-
sào dos requer1meotos, devendo nessa 
occasião os amigos do go1·eroo justill-
car o~ seus actos. 

Um Sr. deputado: - ,\las, \' . Exc. vio 
que ain!ln no sabbado pa:;satlu a mesa 
foi ourig;ula a inverter a ordem do dia 
para poder haver sessão. 

O Sr. Costa Suoa: - A inversão da 
ordem al o dia ú fei ta por votação da as-
semblca c a mesa não ó por isso res-
ponsavol. 

O Sr. T. Ouarte: - 0 regimeneo foi 
completamente burlado com esta vota-
-ção de urgnncia. ( lia o"trot apa•·/c$). 

O Sr. Costa Sena:- Os discursos (13· 
r .. nelos distrahirão a minha auenção 
da cxvosição quo ia fazendo do nosso 
modo de proi:eder. 

Mas, Sr. presidente, diante dr.ssa 
eterna my.!ltillcação de serem os ret[ue-
rimentos adi~dos para os sallbados pelo 
regimento e de nesse dia não haver 
sessão ou inverter-se a ordem do dia, 
ficaodo prejudicados os requerimentos, 
nós votamos lambem contra a inversão 
da ordem do dia de sabbado (apoiado 
do Sr. Martins deAnd··ade). 

Um Sr. deputado:- Nesse caso, os 
conservadores não virão e não ba,·erã 
-sessão. 

o Sr. Costa Scua:-\'erith·~da ess3 
h)'lllltht -o, is to •\ o não cumr•a reci -
mt•ntu dos ami::os do go1·ernn na sp.;•ãn 
de s.1bhaalo, nós passamos a \'Ola r s~m
pro a fa l'or das llrgcucia-; o :1 uo-~a a~
scmlllea ücarã então continuamrnto 
nnarchisada, como cste,·e hiiJC. 

.\J •• s, 111i> nio screrno~ o.; rPSilll ll :< :t.I'Oi ~ 
( 1l110illlio 1l tJ ~·, •. • \l11rlins doJ A .tt/•·tule) . 

O S •·- U tu·llosa du tii\ ilvn: 
(nfio lemos o s~u discurso). 

U S •·- ' I" c i xcil•n Uu:u·l o :-
.\ h•1ra. Sr. pro!!;idcntt.'. C~ la b •~• an to 
adiantada c, portanto. é mutto pr0\'31'01 
o at: natural •tne a attcoção da casa 
csti'J:\ lambem fallgaala. 

O Sr. Jurumeoha: - t)uvimo• o noiJro 
dCilll Lado com muito pr:llcr (•IJ))iados 
gerats). 

() Sr. T. Onarte:- Eu, abu~:uul o elo 
11lr•·ito. qun ma assistfl,de occupAr a tri-
bUIItl (ndo aJIOtatlos), vo:t tumar nl-
guui llltlllh'ntns da procmsn allr•nç:tn 
t.l u meu~ co!legas par:. prnr~rl r li).(m rn~ 
palal'l'ttS sobro O fOfjUili'IIIIOIIt!l 0111 diS· 
cussão. 

V~jo,Sr. presidente, que aatlllutlc !lo 
11m3 e onta a bancada vae como a1 uc 
scrcnantlú; o:: r."juerimenltl'! 'lU C ti·m 
apllarcddo tlc :;orpresa o 11uo ti•m 
posto em difficuluatlcs a hancatla con-
scrvarlora, Gil C tem sollre ~eu ; h• trnhro~ 
a dallk il tan•ra de def~orl er o !:•ll'erno: 
o apparccimento subit<l tle:;.<cs rcqucri-
mcntus ja tem vos to o animo da a<scm-
blca alo modo tal. que parcw q no os es-
pí rito~ l'ào tendendo pa1·a uma u·:w~ae
çãn, Jla ra um nccordo, afim 1lo chu~::a t·
mos ao ponto tle não protcl:mnos os 
nossos trabalhos sacri llcando os In te-
resses da província. 

O que Pu sin to, e ú a ra7.ão pllrquo 
v~1! ho occupar a tribl!na nc., tcmnmeoto. 
ú quo nós 01' eonsefl'adorc.~ nà11 nos 
O(l[lOIDOS :i pJssagcm de rCljiiUI'Í IIlCnlOs 
de opposição quando elle$ tem por tim 
fiscalisar os actos do governo . . . 

O Sr. A. ~laia:-Como este. 
O T. Duarte ... pedir iorormaç(ies 

sobro os actos praticados pelas autori-
dades; não nos oppomos â pa•sagom de 
req uerimentos desta orlle111, filiando 
nilo Vtlm precedHÕs de discursos vio-
IPnlos, que tõm por fi m ofTuntlo r, ~i não a 
dignidade pBssoal. pelo menos a po~i ção 
pol ítica do rnucciooario a que se refe-
rem. 

E tanto isso é verdade quo o uohre 
deputado pelo (i. • districto, o Sr. 1.1. da 
Silva, tom fei to alguns rPquerimeo to~ 
du pedidos de inrormações e a bancalla 
conservadora o~ I em votado sem a menor 
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observação, porqne o nobre deputado 
(faço justiça ao seu caracter) ..• 

O Sr. M. Machado : -Eu fiz um re-
querimento, sem precedel-o de discurso. 

O Sr. T. Duarte : - V Exc. usuu do 
palavrM bastante ~o,·oras quando se re-
feri o ao Or. 8:1daró. 

O Sr. M. Machado:- Mas não roi na 
di~cussõ.o do requerimento. 

O Sr. T. Ouarte:-V. Exc., talvez 
~gitad o, lmr1ressionado. irritado c<.m os 
acontecimentos que se davão em sua 
cidade, chegou a oiTender, iusultar atõ 
aquolle magistrado, quando elle está 
ausente e só conta com seus amigos 
aqui para defendei-o. 

O Sr. M. Machado:- Eu ja expliquei 
o 'JDO so deu; agora, si o nobre 
deputado quPr fazer barretadas a elle •. 

O Sr. T. Doarto:·- Eu estava mo re-
ferindo a este ponto incidentemente; 
aceitamo!t a oxplicaç.'io dad.t por V. Exc., 
porqne revela que V. Exc. tem muito 
boa's intonçOes. não so para comno~co, 
como para com a província. 

A norma que nos é traçada pelo nosso 
dever do representantes da provinoia é 
deixarmns do lado estas recriminaçO•JS, 
esta pequena política, 4ue entorpece por 
força a marcha dos nossos trab1lbos. 

Eu referia-mo ao procedimento tio 
nobre dcputallo pelo 5. • districto, o Sr. 
B. daSilva, e achava-o honesto e :tlta· 
tamente patriotico, porque me pareria 
e quero acreditar que os rel]Ueri· 
mentos apresentados por S. Ex c. e rã o 
ditados nnicameots pelo seu amor :l 
prol incia ... 

O Sr. C. Corqneira:-Assim como 
os do todos nós. 

O Sr. 'f. Duarte . •. pelo seu ardente 
desejo do concorrer com suas luzes para 
a boa marcha do5 nogocios publicas. 

E' direito ~agrado da opposiçào syn-
dicar o fiscalisar o~ actos do governo 
e quando os requerimentos apresen-
tados nesse sentido não vem precedi de_ 
do pala,ras acres e severas, que ferem o 
governo e os demais rouccionarios pu-
blicas, trazendo um quê de pessoal, com 
que nada lucrão, nem a província, nem 
as ··olaspoliticas a que pertencemos, a 
banc;>da conservadora não se oppOo a 
elles. • 

O Sr. A. Maia:-Qoal foi a palavra 
acre que en empreguei 1 

O Sr. T. Doarte:- E' contra essa as-
pereza do linguagem o de pbrascs que 
a bancada conservadora protesta, não 
porque e lia queira rechar os portas das 
repartiçOu á llscalisação dos nobres 
deputados, não porque ella se oegne a 
appro,ar requerimentos da opposição 

tendentes a esclarecerem a marcha dos 
negOCIOS. 

Procedendo por esta forma, concor-
rendo pllra as passagens de taesrequeri-
mentos,a b:10cada cooservadora dá uma 
prova evidente de que o governo não 
tem receio da fiscalisaç.ão do seus actos, 
não so arrercia do patentear ao vai1. o 
estado dos negocios publicos. 

Por isso ó quo eu me luvantol l>llra 
occupar a attenção da c~sa alguns mo-
mentos. 

Mo parece que seria de muito blla po-
litica. uma norma de cord ucta . .. 

O Sr. L Cactaoo:- Não fi.scalislll' os 
actos do gt•vorno. 

O Sr T. Duarte ... fisca!isar os actos 
do gn,•eroo, mas em lermos; porque os 
r~qnerimou tos precedidos do palavras 
acrimon•osas. sc-;-u, .. s , tendentes a ferir 
:ndividnalidades, a atacar fnnccionarios 
em soa reputação e muitas vczc.~ em 
sua dignidade pessoal, encaudccem 
n!l nnimoR, irrilàll os cspiri t<~s e ó dever 
nosso reagir. 

Sr. presidente, devemos nos lembrar . . . !lU e a JlrOVIDCia 0 OS nLSSO'I ;,mlgOs no~ 
observão & que nós, para mostrar •1110 
sabemoscumpriro nosso dever, devemos 
arreliar das discu~sões desb casa rtJ-
criminações que só podem trazer incon-
veniente.•. 

0:; requerimentos de informações, 
justa e con,·Anieolemente apresentados, 
esses a bancada conservadora os ap-
prova, como Iom reito.(:lfuilo bem). 

O 8 •·- D rurnon d : - Pouco direi 
sobro a materia em discussão. 

O exercício de o m direito pre,•isto 
pela lei que regula as nossas relações . . . nesta casa na o ccnsltlue o ma vto-
lencia o muito menos uma sorpresa. 
como a algun!' dos illo slro~ collegas da 
bancada opposta apron •c qualificai-o . 

E' certo, Sr. presidente, quo uma 
linha divisoria se acha traç:tda nesta 
casa entro as bancadas que reprosentà.o 
os partidos coostitucionaes. 

Para o exercício do direito que nos 
c01npote como parte da commnohão 
opposicionista franca e declarada ao 
actnal gt)verno, nós havemos de pedir 
apoio e auxilio ás disposições rogi-
montncs. 

E 6 o regimento que raculla a todos 
os dopulados, para o pleno exercício 
d'esse direi to, a apt·eseotação de reque-
rimentos, qualquer que seja a sua na-
tureza. 

Exercendo bnje este di rei to sagrado, 
um illustre collega, distiocto membro 
da bancada. que eu represento, lem-
brou-se de pedir ao governo inror-
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mações sobre o modo menos con ecto 
por quo se conduz•a um funccionario. 

&te requerimento, que tendia a mo· 
ralisar os actos da administração ... 

O Sr. A. Maia: -Sem dnvida. 
O Sr. Orumoml ... e que era um 

ensejo para os uohros deputallll• mos-
trarem quo o íunccion •rill de lJUC se 
trata era dtgno llG ser conservado, pro-
vocou reparos severos e acros da ban-
cada conservadora 1 

O i Ilustre deputado pelo 8 • dis tricto, 
acompanhado em parte pelo meu dis· 
liocto collega, o Sr. T. Duarte. rJuiz 
convencer a casa de que o meu proce-
dimento, pedindo urgeucia p.t r:~ a dis-
cussão immediata deste requerim •lnto, 
coostltuia uma verdarleira sorpre:;a para 
~ nobre deputado. 

O Sr. S. Peixoto: - Não tem quest.ão. 
O Sr. Drumoutl : - Sr. [Jre~itli~u te, 

qual a missão imposta á hour:ula ban-
cada que communga COttt o go,·eruo 
actuall 

Occupar as suas cadeiras neste re-
cinto (ap .iad •s), acompanhar o 110sso 
movimento nesl:L bancada e. qLiaudo 
entender que ua discussão qull preton. 
damus trtl\'ar possa prov1r desvan-
&agem para o governo, levantar-se de 
suas cadeiras e, vor meio da fuga, Im-
pedir o dciJate sobro os act03 allmiais-
trativos. 

O Sr. C. ? r-ates : - V. E.tc. esli en-
sinando be:n a lição. 

O !:ir. Urumood : - Quanto a nõs, Sr. 
pre.~idente, não podemos presciod1r do 
exerci.:ío de um dos <~irel tos quo mais 
impor!.ão 3 opposiçào. 

Nada ha mais serio do que um pe-
dido do informações, ~1ue é n forma 
pela qual, no caso pre11eote. se procura 
saber si os funccionarios creados pela 
lei para a arrecadação dos impostos se 
conduzem com a devida lealdade e .:i-

..-ismo. 
li:, Sr. presil.lento, o reiJncrimcoto 

apr~cotado pelo meu nobre compa-
nheir'l ele bancada, Sr. Aristu.lcs Maia. 
vem provar quo ha um exactor da fa-
zenda publica provincial que, om vez 
de lançar os impostoli para quo a col-
lecta se re21ise nos termos lcgaes, pro-
cnra avolumar o lançamento, não em 
favor das rendas, mas para poder, a seu 
lll!llo prazer, fa~er um alistamento el~i
toral phospbonco ; ou, por outra, Sr. 
presidente, S. Exc., veio provar à ca.sa 
c{Ue se pretende transformar a eollecto-
na do Caraogola em uma Yerdadeira fa-
brica do pbospboros. 
·Pergunto eu : ha cousa mais seria,que 

melhor deva despertar a censura da op-
posíção, do que um acto criminoso, 

ccmo es$C, de ljUe trnta o requerimento 
que se discutef 

Pllr veo tu ra , ú esta matl'ria i r ri t:~onto 
quo possa ferir a susc~ptibil ida•lo e o~ 
melindres dJ nohre bancada go\'Ornista t 

Querem SS. Excs. out:"to, r1 uo nó~ 
outros, quo não coufrato.ruisam•JS com 
a adminis tração actu31, concordemos 
com os nobres deputados para poupar 
um govcruo que vae do dcgrada~fto em 
em tlegradaçào 1 

:'-lào é pos~í vel. 
Seuh .Jros. os nobres deputados tla 

haocada opposta se irri tarão com o re-
(1 ucrtmento apresentado pelo Sr. .\ . 
.\l;ua. ponjuO virão quo nas sua~ JlOntas 
vcru fedr·so a admtstraçàoda provlncía. 

Entretanto,SS.Excs., ar1ezarde toda a 
intclhg,.ocia c peuctrar,.'io de que são 
dotados, nào ~c aperceberão do quo se 
podia notar do censura á administração 
uo .-~querimcnto que foi apresent,uhl 
em dias anteriores l>elo meu nobro col-
lcga o companheiro do bancada, dCilu-
tatlo pelo ;;. • districto. 

O !:ir. ~lourn : -Nós não porccbem0$1 
O Sr. Urumoud:-Nilo poLI em S5.•::xcs. 

pretender, Sr. presidente, que para a 
continuação da ''ida que ahnejào, como 
reguladores dq nossos trabllho$, se sur-
foque a \'OZ da Op!JOSiçiio uo justo ao-
ceio do se descortinar o modu menos · 
correcto e ati: criminoso pelo qual se b:-. 
portado a admio.~istra~:ào da p10vinâ a. 

Começando agora a nossa tarefa, te-
mos muito ainda quo dizer sobru o 
procedimeoto escandaloso, alíaJ; até cri-
miouso e quiçá immoral da aLiu1ini~tra- • 
çào da província na eoos01 , ,,çào de 
certas collectorias,que so torn~ram ver-
dadeiras patotas. (Apoiados; m,, i/o.bcm 
da bancatla/ibe,·al). 

Mas, Sr. presidente, comJ podcrum•Js 
attingir a esses a elos, si us nobres de-
pu ta dos da b1ncada opposta ja se ar-
rcceião d'ante-mão dos requerimentos 
apresentados I 

!:iinto, Sr. presidente, ter do in c~rrer. 
no desagrado da bancada governista ; 
10as o meu papel aqui o.~tá lraçado pelo 
mandato que represento. 

Teuho obrígaçào de dar conta exaota· · 
aos meus cOmiDillentes dos desm:>.ndos, • 
das tropelias, das illtgalídad~ quo a~- " 
rectão todos os ramos da pubhca admi-
nistração. . 

E' lastimavel, Sr. presidente, que, 
pela circnmstaoci:>. toda accideotal de 
não commungar as mesmas i~~s, se 
queira tolher a nós outros o dtre1to do 
flscalisar os actos do governo, quando 
todos nós devíamos ter o mesmo 
intuito de cooperar para o bem eom-
mum. 
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Continuarei, Sr. presidente, notem 
llem O$ nobres deputados, a requerer 
urgeocia todas as vezes que, por parle 
de meus amigos de bancada, venha á 
'tela do debate requerimentos que fe 
imponhão pel~ sua malería e,pri.ucí~al
mente, requer1meotos que possao •m-
portar a demonstração da desmoralisa-
-i:ãO em quo tom cahido o actual governo 
6a proviucia. 

Si os DObres dopatados n.ão qaize-
rem sor victimas de sorpresas, que não 
e1istem, na forma do rogimeuto, os no-
bres deputados que acompanhem os 
nossos actos nesta casa até a ullima 
.hora. 

Mas, si deiurem soas cadeiras, SS. 
i~1cs. sO podem queixar-se do seu pro· 
t,edimeoto. 

Vendo, Sr. presidente. no reqaeri-
menlo apresentado pelo meu compa-
~beiro do bancada, o Sr. A.. M'lia, ma-
teria de alta importancia, requeri ur-
gencia para sua discussão e vou ler-
ri)inar,dizendo à casa que, vencida esta, 
-.oto pela passagem do mesmo reque· 
meoto. 

O 8r. Catnlllo Prat.e•:-
Sr. eresldeole, dinrsos illustres colle-
JlU Jll se ·lhe rio ou vir sobre o reque-
.rimen.IQ em discussão; e força é con-
rassfr .àJ!e, por jlarte daquelles que 
o impógoaram, nenhum argumento foi 
apresentado que podasse ·de;;truir as 
auusações justas e fundadas , fei-
us pelo nobre deputado que o apre-
.&eutou. 

Sr. preshlente, que qualquer depu· 
tado da bancada líberal, que qualquer 
depu&ado da bancada republicana de· 
clarasse nesta asserublea que · não as-
uva preparado para di.sculir um re-
.querimeoto desta ordem. era cousa 
qAe se não poderia estranhar; mas que 
os un~r.es ~puladQ,~ da pancada con-
servadora, que prinm COJI! o 89ferno, 
.que asilo a cada momento em cootaclO 
!I:OJil .o ~dente da prMincia, que 
~ Obter as informações que qui-
~erem . atllnentes a t.odos os ramos do 
·SOfYjço pu,tlllco, digão · qúe não estão 
t)r~p&tall IS eara defend~r OJ'lgoverno, é 
c:o:Uia qua ~ secomprebén~e ! ·os ~o~res ,dop .. tad'os oão têm o di-
,.-eíto da queixar-se dadppo~iÇão, como o 
4zer~p, dizendo que ella·os sorpreÍldeo 
çóm o, requerimento ae ó,~eiicía, âssíin 
CQplO Dió O.têm de allp ljue não 
ea~u preparados para . a díscusslo. 

Si s, s. Eles. não disPõem das in-
J~ rmaçOils, d6s1cloêumentos e dados ne-
c.e5sarios ~ aerêbdérem o governo 
9 oaodo é aqui accasado; si rião po. 

• 

dom justificar os seos actos; o melhor-
é dec.lararem-se em opposição; si o go-
verno não deposila co.nfiaoça nos nobres 
deputadns de modo a mioistar-lhes os 
jocumento~ e dados precisos para a 
defesa delle, quando é aqu1 censurado. 
como é que V. V. Excs. se dizem aus-
tentaculos do governo e seus amigos f 

Sr. presidente, é um direito lncontos-
ta vel da opposição; direito sem o qual 
ella ficaria mutilada, si não eliminada, 
esse de pedir informações au governo 
por meio de requerimentos. 

Ninguem pode contestar-nos esse 
direito e menos ainda o que nos 6 
facultado pelo regimento da casa, da 
pedirmos urgeneia para a discussão de 
taes requerimentos. 

Porque, Srs .. desde que qnalqu.er 
depulado da opposi~n apresenta um 
requerimento de informações neeta 
assemblea, e~lá convencido da neces-
xidade destas mesmas informações, da 
sua urgencia; entretanto que, pelo r&-
gimooto, si alguam pede a palavra 
110f>re taes requerimentos, ficão elles 
adiados para o sabbado <Jro1hno. dia 
om que, como tod'lS sabem, nunca ba 
sessão. 

Conseguintemente, aop(IOSição. desde 
que preciSa das iaformaçõ6S que pede • 
tem o direito, tem mesmo o dever de 
requerer urgencia para a discussi~ 
dos seus requerimentos, mesmo para 
provar que elles não têm, como ja 
disse, unicamente 6os políticos. 

Os nobres depalados não connorre-
rão para a sessão de sabbadu e de> 
o farão nos subseqaentes; e eu eo~r 
fesso com toda fra nqueza que, si as-
li v esse na posição de S. J. Excs .• 
procooeria da mesma forma (apar·tss). 

Di;em os nobres deputados que ~ 
bouve um sabbado depois de instal-
lada a assemblea e nesse dia S.S. Escs. 
comparecerão e concorrerão para ba'fer. • 
.. .asa • 

Mas, isto é até certo ponto abusar 
do nosso bom âenso, da nossa lealdade 
m011mo. permit&am-me que assim o 
diga; porque. todos sabem que os ~to
bras deputad.os comparecera111 no sair 
bado, por se ter invertido a ordem do 
dia, por oào bater ·discussão de re-
querimentos I 

tlortaoto, não ganharam iudul$eoeia ' 
por 981&! p'toOedimllntô. 

• I ' ' O Sr. B. da Siln:-E si não~~ 
recej!Sem, por ser dill tfe dlscosslb ,~ 
reqderiróeotos, estariam nb spo direi&o.. • 

o Sr. C. Prates:- t{ão contesto,.. 
direito, pelo contrario. penso q11e i 
seu dever não virem cá aos ~ 
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'(>ara discutir r~uerimenlo.~. (Tro- 1 
ccfo-se alguns opa• tes). 

Os requerimenios partidos da ban-
cad~. liberal, com relação aos aclos do 
Sr. L.uiz Eugenio, niio são su~peitos, 
porque da bancada conservadora ja 
pari o um qualificativo para nssa ~cJmi
oistrac.ão que nunr::. deputado liberal 
algum empregou. ,Apoiados). 

"Nunca deputado liberal algum qua-
lificou a adminislraçào do Sr. Luiz 
.Eugenio de-desbrag'lda-{apl!'les). 

O Sr. Vioui :-E continuo a conllr· 
mar (apoiados e na o o po iodos). 

O Sr. C. Prales: - Nunca deputado 
liberal algum disse, como ha pouco o 
nobre depuCado rcsidtlnle na cidade 
de Olíveim, que vota,•a contra o pro· 
jecto que consigna a verba de 40 
contos para ser representada a nossa 
província na exposição de Pari~ • . por-
quo não tem confiança na admm1s- J 
lraç;Io. 

O Sr. C. de Moura: -Quem disse isso1 
O Sr. C. Prates:- V . . Ex c. om aparte. 
O Sr. C. de Moura: - E~là pcrleila-

menle enganado; eu disse quo oào ~d!a 
'fOtar pela representação da pronnc1a 
na exposição de Paris, em vista do ~~a~o 
~m que se achava a mesma prOVIOCia, 
tJela descripçào do Sr Drumond. 

V. Etc. tomou o meo aparte errado. 
O Sr. Jurumooba: -Alê com relação 

ao acloal administrador não ha aqui 
.uma voz dissonanh> (apoiadC!s; &pa,·les). 

O Sr. C. Pratos: - Eu oão me p1 opo-
nho razer a critica do aparle do nobre 
deputado ••. 

O Sr. C. de Moura:-Nem pode. 
O Sr. C. Prates ••. S. Exc.• o enun-

~ino, prevavelmenle ello ser.i publi· 
cado o então o presidente da província 
jlOderA julgar si S. Exc. • lem 011 não 
confil'nÇa na administração. 

O Sr. C. de Moura: - Si a provinci~ 
act1a-se no estado em quo diz o Sr. 
Orumond, vamos aoles tratar dos seus 
.interesses do que da etposição de 
Paris. 

Eis o me o· aparte. 
O Sr C. Prates: - Mas, Sr. presi· 

~ente, pelos apartes que tenho onvido 
da bancada conservadora, fica evidente 
.que se SS. Etc. •• estão de accord o com 
a•ádmioistração actual, não o es tavão 
<.em a ·que findou. 

Isto, Srs., é naturalíssimo. ê o.m 
facto até muito notavel no Ouro Prelo, 
que sempre o melhor presid.Jnle 6 o 
-que chega {llpoiadol t n4o apoiados; 
-4JJOrW). 

O Sr. VloUi:-Quaoto a mim, não 
.apoi~o; declarei-me em opposição ao 

Sr. 11. Darhosa ainda durante a sua 
administração; não soo abspuo. 

() Sr. C. Prate~: -E, s1 os nobres 
deputados assim pensão com rl'lação ao 
Sr. 11. Barbosa, uão podem se oppor 11 
passagem deste requerimento. \IIIC se 
rere~o ~ acto_s exclosi\·arneulo daquella 
adrn1n1s1raçao; o Sr. Or. Teixeira do 
Soosa eslá numa administração toda 
interina e provavelmente não quererà 
assumir a responsabilidade de uma ad-
ministração que fiodflu debaixo dos 
clamores, uào sei dos liberaes, como dos 
conservadores honestos (ap<wles P''O· 
Iongados). 

O Sr. Soares Peixoto: - Clamores dos 
líberaes. 

O Sr. C. Prates:-0 Sr. Violti, o Sr. 
S. de llcseode, uão são libemes. 

Não ü de estranhar-se quo dos hon-
rados deputados conservadores parta 
upposição au Sr. Horta Barbosa, quando 
S. Exc .• Co i condemnado no !!COado pelo 
governo, que declaro11 quo nào assu-
mia a rospoosahilhlado dos netos 
d'aquclle presidPnle. 

O Sr. C. de Moora: - Não apoiado; 
até Coi defendido. 

O Sr. C. PratPs:-Sr. presidente, a 
assemblea tem siuo por demais indu l-
Rente com o Sr. Hor~a Barbosa; si nós 
cumprissernO$ rigorosamente o nosso 
dever, ja devia ter partido de quai!Juer 
deputado denooci:: contra aquellc pre-
sidente para que elle rosso responsa-
bilisado, por ter 1nfringido flagraole-
mente a constituição do ímporio. 

O Sr. T. Doarte:-VV. Exc .. , que 
são fis.:aes da a.Jmiuistr<~çào. porqoe 
não apresenlào nma denunciaf 

O Sr. C. Prates: -A soo tempo, talvez 
appareça. 

Si ov nobres deputado~ so cornpro-
mellerem a pugnar pela defesa da 
1 usliça o do dire1to e a apoiar qualquer 
moção nesse sentido. eu d~laro qne 
ella não se demorarà em apparocer • 

Sr. presidente. o facto denunciado 
pelo bonraJo representante do s.• dis-
tricto c gra fissimo e basta v a que S. 
Exc. • apresentasse o seu requerimento, 
sem dizer ma1s uma palavra, para eu 
saber que era inteiramente verídico 
esse Cacto, porque iguaes têm-sc.da~o 
em toda província; oãe ba muo1cip\o 
em qoe não se lenha mon.ado um:a ra-
briea de eloiLOres; uão ha collectoria 
em qoe não se raoa lançamento de in-
duslrias e profiSI'ões, e lào d~bragada 
tem sil!o a administração oes&e. pooiO 
que, si os juizes de direi lo qutX~rem 
r.u:er a lisla dos novos eleiLOres ah~ta.
dos, oão precisão mai~ do que pedtr o 
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lanvamento de industrias e profissões 
o copiai-o I 

Na cidade em que eu resido, a col-
lectoria provincial esteve por muito 
tempo acepbala e dirigida por uma 
pessoa que não tinha absolutamente 
responsabilidade legal, de maneira que 
os conservadores, quer tivessem, quer 
não tivessem estabelécimontos ruraes 
ou commcrciaes, eram lançados para 
p~arem o imposto, só para serem elei-
tores I 

Eu mesmo roi á collectoria com um 
contribuinte que ja tiuba querido pagar 

. o imposto, mas não rora aceito e o 
collector declarou quo esse .individuo 
não ·estava lançado como contribuinte 
e, portanto, elle não podia receber o im-
posto ! 

Os liberaes têm a vantagem do não 
pagarem imposto, mas teem a desvan-
tag~'}l de não exercerem o seu direito 
poltltco. 

O Sr. senador Cruz Maohado, quando 
se discutia a reforma eleitoral, disse 
que vota v a por e lia, porque era bas-
tante que qualquer individuo tivesse 
um garrafão de cachaça e umas la-
ranjas para ser eleitor. 

Mas, S. Exc. ainda não disse tudo; 
não é necessario que o individuo tenha 
um garrafão de cachaça, basta que 
tenha a coragem de vender o voto e 
receber dinheiro para pór uma bitacnla 
e pagar o imposto para ser eleitor na 
actualidade ! 

A.té bnje a collectoria geral de Montes 
Claros, município que tem uma area 
i.mmensa e uma população de 40,000 
al.mas, está sem collecLor e foi annexa 
á do Grão Mogol, distante 24 lo-
g!las I 

. A~sim ficotl aqueUa repartição fiscal 
e~tmJnada _pelo. presidente da província, 
rondado nao set em que lei ou em que 
principio ue moralidade. 

Vou, pois, oJTerecer um additamento 
ao requerimento do nobre deput~do 
pele 8. • districto. pedindo informaçOes 
neste sentido. 

·sr. presidente, factos idenlicos ao de-
nun~i~do pelo nobre députado dão-se 
no ytslnlut município de Mariano a, onde 
res•de o ~r. T. de Sousa, e no da Poute 
Nova, .. 

O 8[. Antonio Martios:-Abi a fraude 
é horrorosa I 
.o Sr. C. Prates ... onde a collectoria 

-é n•n vive1ro de eleitores. 
A este respeito,tambem von offerecer 

u~· ·fiddi tamento ao requerimento qué 
se dtscute. · I 

·Sr. presidente, os nobres deputados 
. . 

qoeb:ão-se de que estes requerimentos. 
s.'io inteiramente políticos .•• 

O Sr. Soares Peixoto: - Declarei fran-
camente que o são. 

O Sr. Antonio Martins:- São um. 
moi o de moralisar. 

O Sr. C. Prates:-Ora, os nobres de-
putados naturalmente não hão de vir 
censurar a administração e criticar seus 
actos. 
• lsto não podemos esperar de SS. 

Excs., por mntto boas e patrioticas que 
Stljão as suas iotençOos. 

O Sr. C. Moura dà um aparte. 
O Sr. C. Prates:-Perguato ao nobre 

deputado: si são \'erdadeiros os factos 
a.rt•cnlados neste requerimento·, é ou 
nào uma immoralidade por parte da 
administraçào consentir na coutinuação 
delles f 

Si e.•tas collector:~ • .::outra as quaes 
se reclama, têm ·se transformado, como 
disse um nosso colloga. em olaria de 
eleitores, é ou não dever da adminis-
tração procurar immediatameute Myn-
dicar dos factos e trat1r de substitui r 
esses colleclores criminosos f 

O Sr. A. de Mattos:- lsso é chover 
no molhado. 

O Sr. C. Prates:-Ainda oào estou 
tão descrente da moralidade da admi· 
oistração, qne tenha a mt!Sma opinião 
du nobre deputado. 

Eu quero acreditar que o adminis-
trador da província não tem conheci- · 
mento desses factos. 

O Sr. C. Cerqueira:-0 vice-presi-
dente reside em Marianna e a casa delle 
esta muito proxima da do collector. 

O Sr. Campello:-Trabalbam de com-
muro accordo. 

O Sr. C. Prales:-Eu couheço o 
modo por que estas cousas se fazem. 

Ja se deu o facto nesta provi ncia de 
ser nomeado iuspector municipal dr. 
inslrucção publica um individuo :.nal-
pbabeto. 

O a<lminisLrador pode so1· illudid G 
pelos seus informantes. 

O Sr. Soares Peixoto:-Mnitas vezes 
o capricho de .um individuo faz eow 
que elle mande uma inrormàçào má. 

O Sr. C. Prates: - Qualquer individuo. 
que se julgue offeod1do pelo adminis-
trador pode ll)andar uma informação 
falsa, uma indicação d.e nome inconve-
niente e O presideQte, de. boa ré. fazer 
a nomeação e depois. veriflcar. que a pes-
soa nomeada não tem a idoneidade pre-
cisa. · 

Ora, si os nobres de!Jutados, repre-
sentantes· do partido conservador, não 
chegam ao conbecimenio dessas irre· • 

• 
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sularidades, ó muito justo que a op-
posição denuncie os factos para que o 
presideole, tendo delles conhecimento, 
providencie, porque pode muito bem 
ser que o presidente tenha sido victima 
de 'um arranjo. 

A opposição, portanto, nãn pod•l dei-
xar de cumprir o ~~ ~~ rlcvcr. 

As emendas que vou mamlar á mesa 
são as seguintes (1-f). 

Tenho concloido. 
São apoiados e entrào coojuncta-

roente em discussflo o& spguintc.~ 

ADDlTA!IEI>TOS 

Emeuda ao 1·equerime11'iO em 
t.liscu~são 

Hequeiro que se peça ao governo 
iofnrmaçflo sobre si ja foi nomeado col-
lector das rendas geraes para o muni-
cipio do Montes CI;Jros. 

Sala das sessões, 1! de Junho de tas i.-c. P1·u1e.~. 
Requeremos quo se peção lambem 

ao govei'Oo informaçUes sobre o lan\;a-
mento dR impostos de industrias e pro-
tissues,feito pelos collectorcs de Marian-
na c Po111o Nnv:~ , em ()Ue consta rorào 
lançudos indivíduos que nenhuma io-
dustria exercem, fnenlio-so a informa-
ção acompauhalia do uma lista de todos 
os cidadãos qo(l furão lançados naq uelle~ 
muo1cipios no corrente n:ercicio. 

Sala das sessões, 12 de Junho do 
1888. - Campetlo, A . 1lf o rtins, O. 
P rales. 

O 8r. Coelho de l"ou•·o: 
-Sr. presidente, ~into que o nobre 
deputado não tivesse comprebendido o 
meu :~parte, obrigando-mo assim a vir 
à tribuna explicai-o. 

Quando falava o Sr. Orumond e 
dizia que as repartições publicas eram 
redes de patotas, assim como as c•d-
lectorias fabri r.as de phosphoros. ra~ 
zeodo sentir que as finanças da pro-
Tincia não eram lisongeiras, eu eutàtJ, 
da minha cadeira, disse :i S. E1c : por 
et~sa descri pção,que o nobredeputadoestá 
fazendo, do estado de nossas finanças, 
sou forçado a não poder concorrer com 
o meu voto para a adopção do projecto 
quo decreta a quantia de 40 contos de 
reis para a exposi~ão de Paris. 

Disse que se tratasse primeiro de 
beneficiar as nossas localidades, escolas, 
pont~s. de auxil iar a lavoura. cct. ; de-
pois, então, iriamos a Paris. 
Ma.~. isso não quer djzer que as ideas 

emillidas pelo Sr. lln•mond sejam as 
minb.as. 

Admirei-me, Sr. presidente, de que o 
nobre deputado pelo 3. • dist• i elo, que 
vivo em uma região lào elev.1•la, ou-
Yisse o meu (Jequeoo :l[larLe, llilo a') ui 
quasi que em conversa. 

Eu sou muito rraoco o, si por ven-
tura a minha opinião ostivusse •lu ac-
corllo com aquella emillida pel • Sr. 
Orumond, teria a franqr10za precís:1 
p3ra sustentai-a o não prec1s .• na .to 
interpretes para os meus at•artos. 
honra •1 ue, do bo:~ voot:ulo, dispcMo. 

O Sr. Outra:-:\.(lOiallo V. E~•:. I! 
muito franco o tem :1 eorr~:ia pre.:i ~'\ 
(Ia ra sustontar ai suas opiniões. 

O Sr. 8onres P e ixoto : -
Sr. pre$ideote, como dis,;e, as tli$CH ~
soes om uma assemt 0.1 politlca. CtJIIl l 
iordlzmeute 6 a uossl. sãll sempre in i-
ciada~ pela opposiç:•o ao govcrn•l. 

D'ahi, as apresentações de re• (ucri-
meotos. os pedidos ds ioronmçó.JS e 
m es111o as explicações sobro o CXfJC-
dieole sio venladeiros meios d·l oppu-
sição. 

Nes tas circumstancias, affirmo o eun-
tiuuo a amrmar aos nobres deputados 
quo nós outros, couservatlo:es, hoje, à 
vista de uma •tiswssão de.; La or•lem, 
estranhamO$ o procedimento da baoc:1da 
liberal, visto não estarmos pro1para los 
com os factos e provas para ro~pon l~r 
a SS. Excs. 

Um Sr. deputado : - Não \1 culpa 
nossa. 

O Sr. Soares Peixoto:-Eu P<l·lu ape-
nas justificando a minha posu; • '· 

Assim, um deputado pede "'"a in-
rormação, outro fa7. um reqne im~utn 
de opposição, fundado em u1u Lele-
gramma que acaba ele receber sobre 
certos factos, qnaodo muitas ""MS ueul 
o governo tem delles conhecimento. 

Nestas circurosLancias, como querem 
os nobres deputados da baucada Op· 
posta que nós outros, conservadores, 
adevinhem s estes factos t 

Penso que nào se devem aceitar taes 
requerimPntos, sioão quando elle.~ veem 
acompanhados de palavras de modera-
ção, sioão quando YeGm revestidos de 
seriedade. em termos. (Apa•·tes). 

Sendo assi "• não vejo incooveuien~o 
algum em que semelhantes requen-
mentos sejam discutidos no sabh1do. 

Sabbado, segundo estou ouvindo 
dizer. teremos sessão, porque ba de-
putados conservadores q ne compa-
recem. 

Ora, comparecendo os deputados con-
servadores e Lambem a bancada liberai, 
poderá perfeitamente f'!occiooar . a 
atsemblea e Leremos enseJO para d 1:1-
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~utir os requerimenlos e informações. 
.Coosoguintemente, aguardewo·DOJ pa-
rn dtscutir ne,le dta, ruollados no 
regimento e na praxe, o eu compro-
meno-me, desde ja, a destruir tollas as 
accusaçoes articuladas pelo me11 lllus-
trado collega do 8. • districto. 

Mas, comprehendo V. Exc., Sr. pre-
sidente, que, apezar de ter sido tom.ado 
de sorpresa hoje, eu não podta deixar 
passar este requerimento, sem tomar a 
.palavra sobre elle,e, ~esde que .tomei-a, 
forçado pela urgencta requertda pelo 
nobre deputado, não me roi possível 
fazer uma exposição clara e perfeita 
dos factos a que S. Exc. alludlu. 

O requerimento tem em si o vicio de 
origem, p:ute tle um membro do ·par-
tido liberal, d.s um dos mais exaltados. 

N11stas condiçOes, cuwpria-mt~ pedir 
a palana sobre o requertmento t1 vir 
contestar os factos que serviram de base 
á acco~açáo. 

Preriso agi r, Sr. pru idento, expli· 
car Lambem ao illustro deputado pelo 
:J. • districto, o Sr. Drumood, o qu'l eu 
eoteollo por sorpresa com o requeri-
mento de urgeocia apresentado por 
S. Exc. 

A.pezar de ter pouca pratica dos oe-
~ocios desta casa, conheço algollla cousa 
Jil. do regimento, por ler acompanhado, 
desde o principio, os nossos trabalhos. 

O nobre deputado declarou 'I ue tem 
pedido e continnarta a pedir urgeocia, 
$Ompre que pa;tisse qualquer roqttori-
1neoto de algum de seus amigos :~obre 
mataria do toformações. 

Ora, isto para S. Exc. é muito racil, 
porque n nobre deputado, bem como 

.seus amtgos, estão em franca opposi-
çio ao governo. 

NOs outros, porem, temos obrigação 
de votar contra laes requerimentos, 
"'fisto como estamos em posição diame-
·tralmeote opposta á do ~S. Excs. 
. (Apoiacl s). 

Faço ainda notar ao nobre deputado 
~ue em diversas •es;'Oes anterio_res ' 3-
mos approvado monos requenmentos 
ch bancadil. liberal e si, por.aotura, o 
rc uerlmenlo de que se trata não e.n-
·•ol v esse ma teria politica e sim so-
·menle 1\dminislraliva e o nobre deputa-
do olo o tivesse fundamentado dirtgiodo 
.invectivas e censuras fl administração, 
·nOs o acoitaríamos. (Apar tu divet·sos). 

Por conseguinte, permitta o nobre 
deput;-to que diga-lhe com franqueza: 
·alo roi exaclo quando disse nos qae 
.&em semt re requertdo urgeocia e ba de 
c:ontioaar a fazel-o toda vez que tra-
tar-ti) de requerimenlos de iofor- I 
mações. . 

Não ha tal; S. Exc.• não tem tid~ 
este procedi01eo1o . 

O Sr. Orumood:- Eu disse quo pre-
tendo ter. 

O Sr. Roaros Poixoto:-Dom; antão, 
conressa que não tem tido .1tó aqui ? 

Ora, si não t :m tido, oís do pé a 
minha affirmaçào: quo fomo~ tomados 
de surpresa. 

S. E .te. •, percebendo quo na ban-
cada conservadora ac!la vam-so apenas 
seis ou oito deputados e, por conse-
guinte, quo li sua bo.'lcada estava em 
maioria e pCidia votar o requerimento, 
immediatamento apre~entou· o. 

Como la.uler da maioria ou da hao-
cadíl liberal, S. Exc. • sabia 4ue o seu 
requerimento seri;. approvado. 

O Sr. D. da Silva:- Não ha leader 
na nossa bancada (apa,·tes). 

O Sr. Soares Peí,oto: -Pelo menos, 
aOs recoobcc.;.uus o Sr. Orumond CODlO 
leader. 

O Sr. D. da Silva:- Nern ollo, por 
honra propría, acei ta esse lilulo. 
·o Sr. Drurnund : - Sem duvida. 
O Sr. Soares Peíxolo:- Temos ouvido 

deputados liberaes, •listioctos, ·aprosen-
tarem·n'o como Ú!idu (apoiador d4 
bAncada con servado1·a). 

O Sr. Jurumeoba:- Não é isto uma 
desautoraçào ao nobre deputado. 

O Sr. D. da Silva:- Nà.o temos chefe; 
nunca o tivemos. 

O Sr. Soares. Peixoto :- Teom tido 
som pro o V. E:tc.• no bionnio passado foi 
chefe da bancada. 

O Sr. ll. da Silva da outro apart~r. 
O Sr. Soares Peixoto:-Fomos, por-

tanlo, tomados do sorpresa (nao apoiR-
clos); en não temo as discus:;Oes, Sr. 
presidente, não tenho pratica da tri-
buna,reconbeço (ndo apoiados) . •. 

O Sr Jurumeuba: -Tem dado pro-
vas de um bello.l talento ( apoiados 
(}Braes ) . 

O Sr. Soares Peixoto:--Muito obrigado. 
..• mas hei de pri)Curar cumprir o mcm 
1eYer o.esta casa, não rugindo absolu-
tamente ãs discnssõ~. sobretudo 
ãquellas que disserem respeito a ne~ 
cios do meu di.slricto. 

Mas, como disse, não estando prepa-
rado para esta discussão. pois que os 
nobres deputados preparão, organisão 
aua ordem de batalha, trazem as arma a 
eogatilbadas. os telegrammas nos boi· 
sos, e nOs não podemos conhecer o 
plano de SS Exc... de antemão, não 
POdia acei ta.r o te(lnerimeolo do nobre 
deputado, o r.:querimeolo de urgeucia. 
sioão como uma armadi!ba, uma sor-
presa. (dpartu). 
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A.ssim, Sr. presidente, senta-mo con-
vencido do que, usando do direito quo 
me raculla u regimento, procurei ua 
medidõt de minhas rurças dereoder o 8. • 
districto on, melhor, dertJndcr o col-
iector de Santa Luzia do Carnngola. 

E si nisso offendi qualc1uor suscepti-
bilidade, de quem quer quo rosse, peço 
desrulpa; ma:; umho ~onscioncia de tr r 
•:umprtdo o J'leu dever tanto quanto 
roi-mo possível. (Mui lo bem). 

A diswssào fica adiada pela hora. 
O Sr. Presidente designa para a 

ordem do dia seguinte: 
L • PAnn: 

Atti 11 e i / 2.-Expedicntc. 
.\ té meio dia.- A proseotação de pro-

jcctos e indicações. 
Ató uma hora da tarde. -Apresenta-

\:àO de requerimentos e pareceres de 
.COmUltSSc}es. 

2. • I'AIITE 

2 . • leitura do projectos impressos. 
1. • t.liscussão do proJer.to de posturas 

da camara municipal de llaj ubi o do 
de o. u. 

! . • do projecto o. i . 
i. • dos projoctos de n. ! a :;3, pela 

ordtm de sua apresentação. 
Continuação da discussão do reque-

rimento do Sr. Aristides Maia sobre 
lançamento de impostos na collectoria 
je Santa Luzia do Caraogola. 

Levanta-se a sessão. 

DISCURSO PROFERIDO NA SESSÃO 
DE 8 DE JUNHO DE 1888 

O 8r. 8eve rin••o de Re-
eende : - Sr. presidente, congra-
tulo-me com V. E :te. 8 com es1a as-
semblea por havermos passado o cabo 
t.ormentoso do reccubeciroento de po-
deres, onde, as mais das vezes, le-
var.ta-se a onda partidaria ... 

O Sr. A.. de Mattos : - E apparece a 
figura de Adamastor. 

O Sr. S. de Resende .... procurando 
sullocar, subjugar os princípios de jus-
tiça e deturpar o vo to popular. 

Folízmente, Sr. presidente, está re-
stabeleoida a calma e tranquillidade a 
ata assemblea e isso é prenuncio de 
que, com unidade de 'fistas, desejamos 
~os propugnar conjnnctamente pelos 
tolerasses da província ( apoiados ; 
muito bem ). 

A !>Sim ú, Sr. presidente, q n8, procu. 
randn dar começo ;i minha. ru•ssão nesta 
casa, de desempenhar-me da grande 
div1da em qu6 estou para com o inde-
pendente o o olor<~ elei tora•lo •In n. • clis -
tricto d'osta província, o qual, itpenr lla 
lula tormentosa, arcando contra raios 8 
coriscos, poode garantir·nte um as-
sento nes ta casa; as:1im ti , Sr. presi-
dente, qu~, procuraodt.o, como devo, con-
sultar os interesses leg•timos do uma 
ci•tade importante d'aquello d1strictu ... 

Urn Sr. deputado: -Está vi.~to que 
V. Ex c. era bom isoladot· .•. os co1·iscos 
não o alcançarão I 

O Sr. S. de 1\esendo.. cidade im-
portanto e de ci,·ilisação :uliaotada, 
co,no ó a de Pilanguy, venho apre-
sentar à consideração d'esta as.~omblea 
um projecto, que, ha muittl, raz parte 
das justas asp~rações d'aquello povo, 
som11re esquecido. jamais considerado 
na distribuiç.ão elas diversas verbas or-
çamon1arias. 

Um Sr. deputado:- V. Exc. não é o 
uuico 11 queixar-se. 

O Sr. S. de 1\eseude:-lodo. Sr pre-
siclonto, ao encool<o dos desejos da 
distincta população de l'itaoguy no 
projecto que apresento, sou obrigado a 
eovidar lodos os esrorços, afim de que 
elle seja, quanto aoles, convert do em 
lei. 

Sr. presidente. collocada, como so 
acha, a cirlado do Pitaoguy á longa 
distancia d esta capital o oo outras, 
onde e:tistom estabelecímrnlos do in-
slrucção secundaria, torna-se ncco:;~ario 
e indispoosavel que alli se ruade um, 
beneficiando·se assim orna longa zona, 
onde ~e agglomera uma população la-
boriosa o inlolligenle, esclarecidamente 
desejosa do iostrocção. 

Tratando, Sr. presidente, de bene-
ficiar es ta importante .:idade, berço du 
tnuilos comprovincianos quo tanto dls-
tinRuiram-so nos conselhos da coroa , no 
parlame:~to o na publica administração; 
eu. ao mesmo tempo, desejo perpetuar 
a memoria d'aquelle cujo nome per-
manece immorredooro na lembrança 
reconhecida de iooumeros disci11ulos 
que deixou aqui na província, o nome 
de Candido Jose Tolentino, um dos mais 
illustres e benemerilos mineiros, nas-
cido em Pitanguy, conhecido poeta o 
latinista exímio, cujos grandes esforços 
a prol da educação publica jamais po-
derão ser esquecidos, porque, Sr. presi-
dente, ainda hoje vemos nos diversos 
ramos do serviço publico muito il-
lnslros discípulos d'este beoemerilo ci-
dadão, prestando relevantissimos ser-
Tiços ao nosso paiz. 
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Candido Jose Tolenlino, Sr. presi-
dente, é credor d'e.~ta homenagem, ~ym
boliaando seu nome o mais coosta~.ote e 
fulgente trabalho i ntellectual como 
laureado apostolo do ensino popular 
(apoiados). 

Demonstrado por um lado o interesse 
que ha no que diz respei to a atteoder-se 
a uma grande necessidade tla im · 
portanto cidade de Pitangoy e tendo 
prestacio a homenagem dev•da áquelle 
que foi meu mestre dilecto, venho 
trazer fi casa o projecto quo olTereço à 
sua consideração e que espero ver. em 
breve, a,loptado como lei da província, 
porque ha nelle maioria do incootes-
tavel utilidade publica e soa adopção 
serâ immediatameote auspiciosa a uma 
zona florescente da província, avida 
de instrucçào e por todos os titulos 
digna da consideração dos poderes pu-
blicas. 

O projecto acha-se redigido do se-
guinte modo (lê). 

Aproveitando o ensejo, vou mandar 
à mesa outros projectos, quo creão 
diversas escolas, aguardando-md para 
melhor fundamental-os em occasiào 
opportuua. 

Eil-os (lê). 
A" concluir, Sr. presidente, seja-me 

permitlido testemunhar ao honrado 
corpo eleitoral do õ.• districto, especial-
mente ao nobre e go!leroso partido con-
servador d'aquella circumscripção, a 
homenagem de meu sincero reconheci -
monto pela espontaneidade com que 
distinguia-me, conftaodo-·~oe o mandato 
de seu representante nesta casa; honra 
a quo procurarei corresponder com a 
lealdade o l!edicação que lhes devo, 
eaforçando-mo quanto em mim couber. 
co ro a palavra o com o voto. em p;o-
movor o auxiliar os emprehondiroentos 
posslvois em bem do :s.• distrlcto, cuja 
prosperidade arde .,ewcnto desejotnulito 
btm). 

kect.IOcaçiio 

No discurso do Sr T. Tolondal , á }. • 
paRiDa. t>.•columoado n. 46 do Liberal 
.lf meiro, vem o seguinte aparte: 

O Sr. A. Maia: - Não é signiflcativu 
porque uào havia cont.estação. ' 

l!:ste aparto, porem, como se vê do 
manuswpto do mesmo discurso, foi 
dado pelo Sr. M. de Andrade e não 
pelo Sr. A. Maia. 

ACTA DO DIA t 3 OE JUNHO DE 1888 
P1115103NCU. DO SR. LJNDOLPIIO CAETANO 

(2. • secretario) 
Aomoiodia,foita a chamada, achào-se 

presonto.-1 os Srs. Lindolpho Caetano, 
Drumond, Aristides Maia, Ao toro, Fran-
cisco Sà, Sousa Rabel o. Antonio Mar-
tins, Chassim Oromond, José Brandão, 
CamillCI Pratos, Alvaro Machado, Vaz 
de Lima, Moraes S3tes, Salatbiel. A. de 
Mauus, Josino do Araujo, Lafayatto, 
Costa Scna, Mars.ins do Andrade, Nel-
son. Jurumonha, • Viotli , Rodrigoes 
Horta, Tolondal. Outra, Ferreira A.lvcs, 
Soares Peixoto; rattan,lo com causa 
particip:~da os Srs. Dias Fortes, Porürio 
Machado, Severiauo de Resende, França 
Vianna, Silva Forte.q, Sabino Barroso, 
Leonól do Resende, Silvestre Ferrn e 
Moreira da Rocha, e sem partiei pação 
os mais Srs. 

O Sr. t. • Secretario Já conta do se-
guinte 

f: 'XPtOIENTE 

Offittios 
Um do secretario do governo, remei-

tendo o orçamento de recei ta e despeza 
organisado pela camara mun cipal do 
Parâ para ~889 e um requerirnPnto do 
ex-procurador da mesma camara, Au-
10010 do Almeida Vasconcellos, pedindo 
aposentadoria oo referido emprego.-
! · com missão de razenda mumoipal. 

Outro do mesmo. remettendo um or-
ficio, em que frei Seraphim de Gorisia 
pedoanxilio p2euni\\rio para a catechesa 
de iodios.-A · 1.• r.ornmissiio de fa -
zenda. 

Outro do mesmo, remettendo um 
~ffic•o da inspectoria geral do iostrucçio 
publica, acompanhado d·. ~<:ta da reu-
nião do conselho parochial da villa do 
Carmo do Fru~tal , em que deliberarão 
pedir um auxilio de r;00.5000 para com-
pra de mobilia para a casa de iostruc-
ção.-A' i . • com missão de fazan•la. 

Outro do mesmo, pedindo autorisa-
ção para alienação do predio destinado 
:i. recebcdo;ia do Rio Pardo, visto estar 
impresta vel.- A' mesma commissào. 

Outro do mesmo, remettendo o re-
querimento, em que os ompre1.aríos da 
ponto sobre o rh Grande, no porto de 
Agna ·pé, pedem prnrogação tle prazo 
de trinta annos para a perr.upção da 
respectiva taxa.-A 's com missões de po-
dere• e 2. • de fazenda. 

Outro do mesmo, remettondo,com in-
formação da camara do Manbua$Sú, o 
requerimento, em que ~ secrelario da 
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.mesma pede JXII:lamento de orrlcnados 
..-encidos em 1~3 o 188.\.-A' corn-
miSl-àu de fazenda muolctl•:ll. 

Outro do mesmo, enYiaodo o oOirao 
em quo a cam~r:1 mnntdral llo Rio 
'Novo pede autorisação para e:-ttrahir 
'finte lotrrias.-A ':! cowmi3SOes •lo po-
deres e de fazrnda ruuni tt (lal. 

Contas da receita e dcspe1~ tia ca-
mara municipal dl! Passos, rclathas 
;.o oxerc1cio do 1887, constantes do 
quatro b:olancotes trímcsll acs e um 
balanço I)Oral Je tol.lo o ar111o. - )\ · 
c:ommissào do fazenda muoiciral. 

O Sr. l're:;itlonte declara q un nio h a 
lleSSào, por falta de numero. c desig a 
para ordem do dia seguinte a me~ma 
que Tinha pam hoje. 

ACTA 1>0 1>1.\ H DE JU.'IHO DE IR88 

\' ICE•I'IIt:51Ut:'IO.:I,\ DO SR. C,, lll•t:LLO 

Ao meio dia, fei ta a rhnmada, acl1flo-se 
prr~eutrs n~ ::ir~. Camprllo. l.indolphn 
CnftMlO, Vnz de I. i ma. Costa Srnn. Jo~ú 
'flteodow, ,, utc1 o, A I varo ~luthado. 
A mrriw tio Mallu~. F r~ ncisro s:·l, t,;a-
millo l'ratcs. J o~ii Orandflo. Antonio 
'Martins, Son~:1 llabl'llo. Lafayette, lto-
drigucs llorta, Sal~thiel , 'Josloo de 
Araujn Candldo Cerqul'rra, Aristi-
des Maia. Vlotti, Juromeoha, Aotoui11 
Teixeira, Luiz Vieira, Tolemlal. llar-
tios de Andrade, Moraes Sales, Barbosa 
da Silva e Silve!'tre Ferraz;faltaodo com 
cansa lla rticipada o Sr. l\lurta e sem 
ella us mais Srs. 
· O Sr.2. • Secretario.scrvindo de I. •,t1;'1 

cout:>. do segu111Lo 

0/fi<Jios elo sec,·etal·io do !JOilt•' llO 

Um, remettendo uma proposta da ca· 
mara do Sabará para ahc1açlor~ oas 
.soas postura~. 

A' i . • commi~são de propo~t;,~. 
Outro, remelleodo copia do act.o que 

-provisoriamente •pprovoo as postnras 
muoicipats de S. Miguel de Guanhãe~. 

A' ~. • commiF~ào de propCistas. 
Outro,remettendo copia do acto que 

-provisoriamente approvou alguns addi-
tamcoJ tOs ás posturas mnnicipaes de 
Barbacena. 

A' i . • com missão de propostas. 
Outro, remelleodo o acto pelo qual 

-forão approvadas provisoriamente as 
'POSturas da camara do Rio No1·o. 

A' ~-• commissào de propostas. 
... ·Outro, r( metteodo proposta de addi· 

tifOS â.Q po~t u1as da cam~• a da Lcopol-
dtna . 

A' 1.• commi~~ão de pro110~tas. 
Outro. en1•iando propost~s do additn-

rncniM ;\.~ (lO>IIIras ria camara mUIHCI· 
ral da Diam~ntiua. 

A· :!. • comrois.•ão de propostas. 
Urp>·e$enlnf•io 

Unta tios habitante~ l)o S. S.•twstifu• 
ti~ r.rnta, pednHIO >rja c.ta fltovuaçào 
r lcl'adu :'t c:o t~goria•l c t.hsll ietv, auocxo 
i1 frrgurz1a tlt• JrtJnery 

.\ • Cl'llllll is.•i•o de estati~tica. 
. Não hll,·euuo numero h•;;:• I, n Sr. l're-

~ttlcuto 1lrclara que não ha se:s:~:·u, 11 dà 
para ot·dcm do dlll ~rguuuc a lllbu1a. 
4ue Tinha Jlat'a 1t11jc. 

DISCIJII O PllOf)<:IIIDO X.\ SESS.\0 
DE G DE J t;~IIIO DE f ~ll~ 

01: t~<TAO IIEt:l>l&~'rM. 

0 lih·. nui' I 'OISO ..Juu t~1 1• .-
:'oi !iO ~. S1·. l · l'~~ídtnfl•, pciÜ drst•jo que 
h nlla de iuopolir Qn.e a aHemblea ouça 
a \N do Sr. 'P:.tlr41 C:.ndído. 11ue ~u. 
p1 iucipalmtntt•, cosli\o.o tu~írt't m rra-
rer e muita attt'ntão, ma~. s•mtJit'> nl tnte 
c 01 t L:t l\'3oda I! o lf(;llllruto t!a 
ta>~. que prdt a ~ala na 1 ela Clrtlllu 
rata c J•rot á tltci~~oJ de V. E~r . : lj!ll· 
ma rúllsid~r açõt s que me ra1 • r c m ru ,._ 
dndas no m!'~mo rrg•mroln ' "'· ptr-
cedt<otes aqn i esla belerido~ 

Sr. pHsidente, a ~ulntf10 1p·• " uo;~o 
rrg11n1 uto dà an cafo c!P, 110 1 '" 11:. ~ · •• 
são, e~golada a hora, es tar r.u.ur'u 11111 
dC(llltêodO, oào é a de continuar r·~ lu 
"m a palavra na ~l'~>ãO ~r~uwl~. 
Anedí ~o, Sr. presidente, que 1111 

oos~o rrg•mento, V. fxc. oão torcntl~ 
um ~ú art. que •mrare e justifique a 
decisão que a mt~a araba de dar. 

O Sr D•umoud :-Muito ffguid, . 
O Sr D. Jnoic.r:- A ~olu~ào é cutrn, 

ctmo ja fiz sentir fm aparte. 
O Sr. Drumt·od-Na topioião de V. E~. 
O Sr. n. Junior: - Quaodo, dada a 

1101 a ,algo m dt pulado c c, ti ter fala o do,, 
serã p1orogada a seHào iodept'ndrnto 
de cou~ulta â casa; isto é o que dispOeo 
re~timemo e, si fo r exigido, não mt~ urá 
difficil proval·o com artígo rxprrs~<•. 

Um Sr. deputado :-~las não cita I) 
artigo. 

O Sr. B. Jooior: -~tm V. Ex c. citn 
artigo t'm cootr;r io ao que· estou di-
zendo . 

Outro Sr. rleputado~_. Veja o a·rt. 10i 
• 
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O Sr. O. Juoior:-0 ar t. 107 llit ('e). 
Ja vê, portanto, o oobro depu tado 

que este artigo o:u.la tem com a cspecie 
de qne so trata. nem do longo contraria 
minhas asserções. 

O arti~o IIIJUO me refiro o em !JUO ns-
sonto mcnha reclamação ú o do n. 98, 
cujas palavras são mais quo explicitas 
e não se prcstàoà du,·ida. 
~ artigo diz c. seguinte tlt1: 
• Não ba\'cndo maioria IJne occupe 

todo o tempo da sess.io, c:st.1 se podt!rá 
levantar ~ntes da hora designada para 
COOrJuir·SP, (l,tSÍtll 1:01110 dBIIIJI"lÍ COuli-
tltl(ll', si, dada a ullima ltor·a, estioe•· 
falando algum d~puta.Jo ott a us,em-
blea os.ci1,. o deliberar· • . 

Eis, Sr. presidente, a soluc.io unira 
e clara. contra a qual, alias, não co. 
nheço P'~'r.edcuto algum c acho diflicil 
que ~e me contrarie. 

O Sr. C C·:rqueira: - V. E~l! p~r
mille·cn •• cuu aparto? 

O Sr. U. Juuiur : -Pois nã•1 ; da me-
lhor vunt~do. 

O Sr. C. c~rqueira :- Eu nàl' pre-
iéndia falar hoje. 

Quando o Sr. prcsitlentc concedeu-me 
a, p'alana, estava disposto a desistir 
d'ella . 

O Sr. O. Juoior : -~las, o Sr. presi-
deote.anounciant.lo a di~ussào do pare-
cer sobre a eleição tio :!. • c.J i$lricto,cl i ,;se 
Qlll'l contÍiu1avu com a pala na V. E :te. 

Eu, rorem, qno t~nhl.l interes~u em 
zelar JhliO cumprimootn uo rcgilucnto 
lfa casa·, não podia deixar de oppot a 
~la deci~ào da mesa considcraçOes q11e 
JUlgo fu ndadas no mo-mo regimento. 

Mas, uma VI'Z que os nobres depu-
lados l'arecem estar de accorJo com o 
meu rondo lle pensar, i~to ó, CIUC njo 
ba aqui no re)limento, nem nos prPce-
dente:f, base quo justifique lh:ar um 
deputalJO C()IJI a'paiavra do 11m ula parà 
outro: vist .. como está venr.idtrlsto - isto 
é-quo u soltl~io, cru face llo regi-
mento u 11bS' estylos, ó q o o do nm da 
se,~o. si rstil f.alamlo nm .tppntado, 
esta deverá contioU'ar o não fiC3Ti cllé 
ooin 3 Jl.llavra para a :<ess.'ln ~c!gulote ; 
de:ode ttue istn oslâ est:~bcleddll a·crc-
ditO' que coóti rntar a fonclamc'ut~r meu 
JiÍI'u lo •lo péns:tr seria uma , (lp\lr ft ui· 
d!alé (d'fiO'i·•do's). 

DISCURSOS PltOFERIDOS :'i.\ SESS.\ 0 
DE H DE JU.'WO DE f888 

B~PIIF.Stl(TAI(ÃO o;1s 11.-'llrr.\~Tt:J OJ !tulf. 

~ 8r. €>ámlllo Pro~8l-Sr. 
presrd~n te, ruamlo á mesa uma rorre-

sentação dos habitantes do districto dO 
Sapé, parocllia do Brejo das Almas, oa 
qual pedem a esta assernblll.l quotas di-
ver~. destinadas a oh:a.~ llladiafei:~, 
como sojão a conJtrucçãu tio um cemi-
t61'io o outras. 

l~taassemblca costuma ver coco coaO$ 
olhos estas protençóes tlns haiJit.autes 
das diversas loealillades da proviocia. 
de modo tal que, quaorlu uma rcpresea-
taç:\o llestas chega ao Cilnhecimcoto dz 
commissão qu& tem de llar parecer, 0 11 
l.lca in\l eOoiu:~meoto guar.talla ua respe-
ctiva tla~ta ou, quamto muito fuliz, teca 
puecor contra o neste co~so, ao 1nooos. 
d i~cutc-se. 

1\las, eu faço um pt!dido á cocnnciss:io. 
a cprecu toro dll ~~r m~ndaJa esta repre-
seutaçào, alho .te examinar os fuuda-
rueotos. <tuo são os mais jastos, cora 
quo ruem esto pedido os habitantes do 
~apd. p1ra rtno dê parecPr favorave~ 
attenlluotlo a osto argumento. o peço 
ainda mais que radlitc o acu.lameuto 
dos rcspccti vos projectos. 

VUKSTÁO O~ ORDE~ 

O 8r. Cornlllo Pa•nl.ett -Sr 
prosid_l'nl~, c _, mpre-me fazer um re;>aro. 
que oao .scgncfica uma censura, oem i. 
V. Exc., nem à mesa, oa qual eu cento 
ami~os muito di ~tindos , mas nasce de» 
deseJo do ver o~ nosso~ trabal ho~ enca-
minhados tle modo tal !JIIO nâo srjilo 
prPjudicados os interc~scs tio QIICra 
quer ttue l!Cja o aind:a menos os inte-
resses da província . 

V. E~ c. tem visto quo nas ses liei; 
anteriores. como 11:1 tio hoje, a Jlropo-
sito de ralar sobre o cxpedceute. tem-se 
fa ado sobro tudo. abn.sanrlo-se ror !k<~ 
mouo dudiroito que nos rac:ulla o rrgi· 
mrnto. 

Um Sr. doputatlo: -V. Etc. cMs'lltlt 
tem clad<~ C!>.~O cltem[lln. 

O Sr. C Pratc~:-E' a primeira t"e&: 
que fa lo r. a hon do eltpediente. 

MlS. Sr. presi•knt!', os senhores de-
putados da baocad3' op{J03ta têm pn.-
cedcdo de modo que aimla hnje. por 
exemi'IO. cu vi o Hltrslre reprl'séut;jute 
do H '. • districto tralàr 110 um as· 
sutopto que dPvi~ ~e'i' objóeiO'de ucn re-
qhenmerrtll do·inronnaçOes. 

E S. Eltc. eltploruu largamente a sdlt 
m:~ tcria - na•bar!l ciO erp~~li!Pf'ltê. 

Ora: Sr. pr~~<~idcole; 6 l'lltO uut [lre-
C<1tlenro que autori:~:r os nu'S~o• rótte-
ga~. que-e:stio o•lli)C;ltlosenr pllffeitiJ p6 
de ígualdatle. a•usarrm ela pata-vfa o'an 
ru~m reclamaçõeS' menos c:tblieú 
uesta occa.•iio. 
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l!m Sr. lleputado:-)las o regimento 
pcrmille isso. 

J Sr. C. Pratas : -0 regimento per -
mi lle quo qu~ lquer deputado tome a 
palana para occnpar-so de assnmplo 
meramooto do expediente nu dar uma 
expl icação ligei ra , de moJo a não pre-
jullicar os outros assu1nptos que te· 
obào porventura llll se~ sujP.i los fL nossa 
apreCI·· ~ill. 

(Ap.~ o·les). 
t:u estou, Sr. presiJcnlc, f.oxontlo um 

sirotlle~ reparo. 4ue 1•oll 11 porfllilamcnle 
ser rei lo na hora tlo c~podien to. 

Eu conheço, Sr. presidculo, que e: 
muito mais commotl" a l]nalqucr dos 
i Ilustres ol e[lntado> tia bancada opposta, 
que nào qneorà•l porventura fazer franca 
o;> po ie;ão ao prcsitlonte da província , 
em ver. de salienta r e5sa opposição em 
um I'C/lnerimenLO. lançar rnào d:~qnellc 
outro meio, tanto nnis q uanlo u noiJre 
dopntatlo quo acabou do ddi:tar a tri-
buna usou olcsse art10cio. 

f\ maioria que S. Etc. 1liscu1io llo-
dia perr~ilameu te 11or objoct" ele u lll 
reqnerim~nto e, entretanto, o nobro de-
puladu.p·u·a arredar elo si qualquer sus-
peita tlu opposi~:'to ao administr.uJor da 
pro,·incoa, começou o seu oli~curso ele· 
zemlu •1ue uc.-1c llef'OSitl\':1 ~oll o sua 
coullança. 

Comp•ehemlo-se, Sr. IJmsiolenlo, que 
eu uão quero dar loções :·, pe..>soa al-
guma; uom tampouco i1 miuha iutençi10 
t raçar norma tle cooll uctd « qualquer 
tios nobros do pu lati os. 

Venho. si mplesnulnh!, cumprir o 
meu elnvor. lembranolo a ~xecoção fiel 
da lei. 

E (J nobre tleputaolo. que (I u m 
d&IJOO IIes •1ue mais clamão nesta casa 
pela obsef\ ;uecia 1.10 regimento, ü o pri-
weiro a inr•ingil·o nessa part ... 

Sei. Sr. presielcntc. IJIIIl V. Exc. di· 
rlgu os nosso~ trabJ ihos cum Ioth a 
isenç.:'IO 110 espí ri to, firmauoltHIC na jus-
tiça ll. na lc,i ; , ai 11110 V Exc. olirigo ns 
nosso:; trabl thos (0111 a rccli..l:\o cotn 
que Sll!e cumprir ord tlevdr ~agrado. 

Jo:n'lretanto. sou ubng ulo a fazer 
este l'implcs roj'lal'll p:lra que os nobres 
dépu11elos comprchendão •JUO não oJc-
-fêm almsar daquillo quo lhe; p.m nine 
o regi.nentn. 

Tenho couclui tlo. 

O fir. C o1111llo PÍ•at.eti: - Sr. 
presioleolo. como eleíxei perreitamoote 
ilemonstrado, IJII3nolo a inol3 h a pouco 
oecnpe1 a trib1pia, ru não quiz de 
modo algnm • rh rigir um:~ ecnsnra ~ I 
V. Ex c. o á mesa. 

Eu Oz um simples pedido, nàl) diri-
gido .i V. Etc., mas aos nobres depu-
lado~ ' lue ocr.upão a bancada opposu . 

E assim mil exprimi, porque ~ei qual 
a posiçiio 11ne V. Exc. occnp:1. tal 'IUe. 
si tplalqner decisão de V. Ele.. aiot.la 
a mais ruo a vel, desagradar a parcialidatle 
conservadora desta c.'lSa. V. Esr.. &<lar_. 
s ujeito a um v 10 liP. ele>confhnç;t. 

E' verdade I( Ud V. Kt··. tem o l i ri~ti•l o 
n~ nosso-; trabalhos com lo la a ju~liça... 
a contento do ltlllus oüs; 111 '~'· \' . J<!xr. 
mcs1un :u:ab:t olr courcu er 11110 1e1• 
mni tag VClC~ .tciurtn dA cha mar alguns 
llepuiMios ao cumprimento do sens do-
v o ro~ o i~so devido M cilvalh eiri~mo oe 
quo V. Exc. ô •lota1ln. temendo moles-
tar a quem quer ft ue seja. 

En. poi~. não pretendi 11!• neolio al-
gum, nas poucas palanas IJne l'ronno-
cici. dirigi r uma in.;inuaç;io • V. Exc. 

Nio nx 11 1111 cen;ura á 1011~3. llllS 111'11 
pedido aos nohres ,lcput.atiOl, fi rrn :tdo 
nt loi c no i nl~ro,s 1 qno lo los elovcmos 
ter (JCitl b~m d:~ pro ,•i n ~ia. 

ACTA 00 O lo\. 15 OE JUNHO IH: t 88K 

V.ti.SIOt:I<CIA DO Sn. Stt.f.:STelt: Ft:aau: 
Ao meto llia, reila a clumada,achâo·se 

presentc:S os Srs. Sil~estre Ferraz:. Cam-
pcllo, 1.mdol1>ho r; LCI:tno. Aristides 
Meia, Salath icl, ;\lvao·o ,\lar.l1:1ol0. Fra n-
cisco 'ia. Sonsa lia helio, An tonio M:~r
tins, (,:Lf:lytlllO. ll trbtiS3 ol :l Silva, C:~.-
011110 l'r.oiC:!, Aruerko olo ~l .iliO~ . lto-
drlg ucs llurl3, J lSIÍ Or:~ n•lio, llulr.a. 
Antero. CO$l:l Sena. Martins elo i\o-
dratlt'. Veolli , Jusin '· 11urars Saio:<. L u i& 
Vi~ora . N~l~n. Antonio Tt•ixeer:~, r.. dê 
MOUI' ; l.olhwiO C oUl CeiiS.'l ptrliCtllatfa 
o~ ·rs. l>..trll rio ll 1cha•l••. IJiai Fur~. 
Severiann 1lll llcsemolc, S tl.lino ll erro,;o. 
Franç I Viannl, S•IY;I r .ortC.i, l,ound 11& 
l\o.1endllll M•mlÍI'3 d:t llnch:~. 

FaiL:lo ~Ml p~rlicip •çi'l 0:1 m:liq Srs. 
OSr. t. • Secrl!lariutljc.Jnla do~~guinte 

F.XPI:Oit:N'n: 
Ulll om.:io el n secretario olo goverao. 

eo,·ian·l•l o r~opaerim~11 t0. em quo o ci-
el:t.lâ·• U 111~ol iclo J,, ut••im elo Oliveira 
Qu i te:~ P•'• lo pl:;amcnlu el:l' 1fllalltia ll_e 
i :7008l! IR rs . ,:'' •l •io.só'julg:L cou1 ; lt-
réiltl co1\\o n'l'cMhro tb cum111 i~~àn ehre-
clora lia.~ ulifa~ ' ' ' m:itriz •I L Ui loira da 
Campo. 

f\ .':! .• C0111111Íssãu Ull rJze~~tl:l . 

P eliçdo 
Umaolõ Milroooll'crl'ii'a do~ Cuvalflo. 

:~.m•t'Hitalato tia ri uile' J o Valen luu subra 



ANNAES 
• • 

«~ ri~ Parnopcba, petl lndo quo voltem á 
I . • com•nissào de fazenda o projeclo n. 
!6! e mais dncumentos. 

A' i .• commissão do fazenda. 
Não havendo' numero legal ,o !'r. Pre-

tid.enlo declara que não ha sessão e da 
para t G a sp.gninte 

ORDE~f 00 01,\ 

Discussão dos requerimentos pela or-
dPm de sua apresen1ação. 

.ACTA 00 DIA tG DE JUN~IO DE 1888 

V!CE-I'IIi:SID&NCIA no Sn. CAJ.Iri:LJ.O 

Ao meio dia, feita a chamada,achào so 
presentes os Srs. Lindolpho Caetano. 
Camillo Prates, Alvaro ~lacbaclo, Fran-
cisco ~á. Aristides J\laia, Cantpello, Jo-
sino de Araujo, Salatbiei.José Brandão, 
Lafayelte de Godoy, Sousa Rabollo, Vaz 
de Lima, Antero, Antonio Martins, José 
Theodoro, Rodrigues Horta, Dutra, 
Cosi:. Seua, Martins de Andrade e José 
Bento; fallando com participação c.>s Srs. 
Porlirio Machado, fiias Fortes, Seve-
riano d.e Resende,Sabino Barroso. França 
V.iaooa, Silva Furtes,Leooel de R3seodc 
e Moreira da Rocba. 

Fallào sem participação os mais Srs. 
O Sr. L • Secretario da conta do se-

p inte 
t::tr•IWISNTS 

Olficios âo 11ecretario do gove1·no 
Um, romoltendo copia do acto de 20 

de Janeiro ul timo, antori~ando a oxrcu-
ção provisoria de um arti~o de postura 
da camara municipal da c1dade Viçosa 
de Santa Rita. 

A' i . • com missão de propostas. 
Outro. remeueudo balanços da receita 

e despeza da camara mooh;ipat de Grão 
Mogol,relativos ao anno passado, a pro-
posta do orçamento para o anuo vin-
.Jouro e uma outra proposta de creacão 
de impostos. 

A' commissào de fazenda municipal. 
Outro, remetteodo uma proposta 'da 

.co: roara da Leopoldioa, elevando o orde-
nado do respectivo continuo. 

A' mesma commissão. 
Outro, rémellendo as contas da ca-

mara a;uoicipal do Ferros,do anuo pas-
sado, proposta de orçamento para o 
anoo v1ndouro e do um codigo do pos-
turas. 

A's com missões de fazenda muoici· 
pai as coola!l e orç .. mento e à 2.• de 
propostas o !código de postu'rás. 

Outro,remellendoaseootas da camara 

I da Lcopoldioa,tlo anuo passado, o orça-
mento p:1ra o :tono vindouro e um om~ 

1 do da mesma camara. dirigido á pr9Si-
dcncia, fazdndo refereocia ao orçamento 
vigente. 

A' commissão da fazenda municipal. 
Outro, remcttendo orequerimento,era 

que o alferes reformatlO do corpo poli-
cial, Franci:;co de Paula Velasco, pede 
que seja de novo tomado em coo-
sidera.;ão o pedit.lo que fez em 188:1. 

A· 2. • com missão de fa~Pnda. 
Outro, remettendo o codigo de lro:>tu-

ras organisado pela "~'lmara municipal 
de Passos. 

A' 1. • com missão de propostas. 
Outro, rcmettendo um projecto de 

additamentos :is posturas da camara 
municipal da Viçosa de Santa rtila. 

A' 2 • commis::ão do propostas. 
Outro.remettendo o re<1uerimeoto,em 

que o commanclaota do rorpo policial 
pede que tenha andamento o reque-
rimento que dirigiu :i assemblea o 
:~ono passado. 

A· 2. • commissão dtl fazenda. 
Outro, remeueodo o o meio em que a 

camara de Pitanguy pede seja appro-
vado o seu project 1 de posturas. 

A' i .• commissàode propost•s 
Outro, remellendo di<>rios , balanços . 

o tabeUa explicativa da receita e des-
peza da camara municipal do Serro. 

.\ ' commissào de fazenda municipal. 
Outro, remellendo o requerimento.~m 

que o tenente do corpo policial, Luiz 
Tertuliano de Moraes, pede se lhe mande 
contar para reforma o tempo de serviço 
de guarda naciC'nal. 

A 's commissões de poderes e :!. • de 
fazenda. 

Não havAndo numero legal,o Sr. Pre-
sidente declara que não ha sessão e de-
signa para 18 a seguinte 

Or·dem. do di o 

Pll l~IEHIA l'ARTE 

Alô H e ~ . - Expediente. 
Até meio dia.- A presentaçào de pro-

: jectos e indicaçOes. 
Atll urna hora da tarde. - Apresen-

tação de requerimentos e parec~res de 
COm miSSÕeS. 

SI;:GONDA PARTE 

2.• leitura de projectos lmp1·esso3. 
t. • discussão do prójelo de posturas 

da camara municipal de ltaj ubá. e do 
de o. u .. 

2. • do pr11jecto o. i. 
1. • dos projecto~ de o. 1 a !)3 , pela 

ordem de sua apreseotaçilo. · 



A.NNAES UH 
Contiooaçà.:l da discussão do reqne-

rimento do Sr. A.ristitle~ .Maia. sobre 
lan~.amen to de imposto~ na collectoria 
de S. Luzia do Carangola. 

ACTA DO DIA 18 OE JU~IIO IJE 1888 
PRESJDK.'ICJA DO S R. S JL\'ESTIIR f ERRA7. 

Ao meio dia,feita a chama1la.achão-se 
presentes os Srs. J."erraz. Campello,Lin-
dolpho Cn.otaoo, Vaz de Lima, Camillo 
Pratos, Barbosa o~a Sil va, Al1•aro da 
Malla. J. Otitra,Fntncisco Sft, l.arayette 
de Gotloy, José Uramlào, S~lnthlel . An-
tonio ~lartins. Moraes Sales. 1 ristides 
Mala. Martins de A ndradc, Claudiooor 
Nunes, Tolendai,Lutz Vieira. Severiaoo 
de Re-;ende,Campolina, Firouauo Costa, 
Ferreira Alves. Jlimeota, \'iotti e An-
tero 1-'loreucio. raltan,lo coru participa-
ção o~ ::>rs. Porlirio ,\lachncln, llins For-
tes, Sill·a Furtes, Fmnça Vianna, Le<r 
ool rlc Resende e ~foreira dn !'Incha, 

Fal tàn som parlicl pa~:·\o us 1111is Srs. 
O Sr. I. • SecreLuio dá conta do sc-

IJUIIHO 

I! X l'f.lll f.XTE 

0//fcios cto sec:•·clal'io do !JOVCI'no 

ti m. remeueotlo as iu ronnacôo~ presta-
das pela tlirectoria do razrndn sobre a 
desp•!Za r cita com o sorl'iço da i mmi-
graçau. 

A quem requisitou. 
Outro, remellendo oorç:uuen to da ro-

cei~.:~ c despeza da c.1mara municipal da 
Jaouaria. 

A' commissãn de fazenda municipaL 
Outro, remeueodo n m requerimnnto, 

em qne Joaquim .Uacbado fagundes de 
~lollo e )lauoel Caet.1no da Silva l.ana 
propoem-~e a introduzir '.!.).000 immi-
granles na província sob cortas condi-
~Oes. 

A' '.! • com missão de fazenda. 
Outro, remellendo um ret)nerimento, 

em que llerculioo Carlos do Couto pede 
pagamento de ordenados a quo se Julga 
com direi to como director 1la aula oo-
cturoa de Sabará. 

A.' mesma cornmis11ão. 
Rep,·esentaçcics 

Uma de Domingos José 1la Silva Gui-
maràes,pedindo lransrerencia de sua fa-
zenda denominada -Boeaina-, da pa-
rochia do Desterro rara a do Claudio. 

A.' commissào de estatistica. 
Outra do mesmo cidadão, pedindo 

transrerencia d.e soa fazenda de Seue 

Lagoas. da parocbia de Desterro pa1 a a 
do Claudto. 

A· mesma commi~são. 
Outra de Josú TeiiP~ de MonPzes, pe-

dindo lrnnferencia olo• !lll:t f~ 7.Nt•ta de 
Solte Lag11as de bai'''· ,,_, p:uo~h.a do 
Desterro para a do l.:l .. ut.ho. 

A· mesma com missão. 
Outra dos habitantes de S. r.onsalo 

do Uaçãn, pPdlndo :ul\iho lll'cnuiaTJo 
para agua potavel, 

.\ · 2. • com missão de razeodo1 . 
Outra da camara rln llio llr:tnrlt ~ohrc 

matricula de anhnae.-; 
A' i.• commissfto tlc propos l n~, 
Outro da camnra tln Perlrn Uranca .de 

addiL~men to aS ~uas IIOStttra~. 
A' 2. • com missão !I c pmpnsta~. 
Outra tia me!'n da ~anta ca-a do mi-

sericordia da capttal. pedindo a coo-
signaç:in de 20:000«5000 rs. para con-
clusão de suas obras. 

A· I. • com missão de f.17.Pnda . 
Ottlra ela c.1mara municipal tio I'Oulio 

Alegre, pccllnllo pnrmis~àn pnm alienar 
11111 protllo tl9 sua prnprimlntle. 

A cotumis.•àn de r:.zf'ml:• muuiripal. 
Uutr:~ dos estudantll'l •la ll.,.;ula do 

pharma•·ia c ph:mn~c ·nticns dn capi tal, 
pedintlo quca:l.,$emblea d~~rctomed1das 
energ,cas que ração cessara~ li ceol"lscoo· 
cctltd.ls a pralicos e represente no 
governo imperial , instando pPia rc,·os:a-
ção tlus arts. m;, Oli e !1!! do regula-
mento ôo hygirnc. 

A' comm1~sào do poderes. 
Nào h~ vendo numero lrgal, o Sr. Pre-

sidente declara que não ha scs!'.iO e tlil 
para I O a Sllguintc 

Oa·deDJ. d o din 

PRLIIEIRA PARTE 

Até ·t 1 o 1/2 : -Expediente. 
A t6 meio dia : - Apresentação de pro-

)ectus o indicações. 
Alô uma hora da tarde:-A presoo-

tação de requerimentos e pareceres rle 
~ommissoes. 

SECUNDA PARTE 

2. • leitora de projectos impressos. 
2.• discnssão do projecto o. 190 de 

1R83, mandando adoptar no rnuoicipío 
da Varginha as posturas da camara de 
Tres Pontas. 

2. • do de o. 82 de 1885 (additivos às 
po~turas de Pitanguy). 

i . • do projccto i! e posturas da camara 
municipal de llajobá e do de n. 44. 

2. • do projecto o. L 
i.• dos projectos de os. 2 a 1)3. pela 

ordem de soa apresentação. 



US.2 ANNAES 
Cl)otinuação da di~cus~ão do ro~que- 1 

rimooto do Sr. Aristitles Ma a, sobre 
lançamento de impostos na collect ·ria 
de S. Luzia do C ar. ngola. 

3.• discussão do projncto n. 3~8 do 
18li.\. (l>osluras d.a Conceição do Serro). 

---·---
... CTA 00 DIA t!l OE JUNHO DE t 888. 

I'KK31UIISCIA 00 SR. SII.VIISTM: FERRAZ 

Ao meio dia, fei ta a chamada, achão-so 
presentes os Srs. Silvestre Ferraz, Lin-
dolvhoCaetano, Vaz do Lima. Marli os de 
Andrade, Moraes Sales, Campcllo, An-
tero Floreucio, Salathiol, Francisco• Sá, 
Camillo Prates, José Brandão. Antonio 
~lartius, Lafayeue deGo.Joy, Dutr , Ro-
drigues llorta, Aristides Ma1a, Josino de 
Araujo, Uarbosada Silva, AugusloCesar, 
Firmoano Costa, folenolal, Luiz V1eira, 
Gomes Candido, Ferreira Alve;, Viottt 
e Sereriaoo de Resendu; fallautlo com 
participação os Srs. J>orllno Machado. 
Dias l'ortRS, Silva Fortes, França Vianna, 
Leonel do Resende e Moreira da Rocha. 

Faltão som participação os mais Srs. 
O Sr. t.• Secretano clà conta do se· 

guio te 
S XPili!IEMTt. 

Offid'JI 

Dez do secretario do governo, en-
l'iando coutas e orça meu tos da receita 
e despoza das camaras muuicipaos de 
S. José d'EI-Rey, Uberaba, Tr11s Pontas, 
Turvo, Sapucahy, Carmo do Parauabyba, 
Patrocioio, Oli\'eira, U••m Successo e 
Peçaoha. 

A' commissào de fo~zonda mun'cipal, 
Um dito da camara nwoicipal do 

Prata, remeltendo contas e orçamentos 
de sua receita e despeza. 

A· mes1na com missão. 
Umditoda mesruacamara, reruettcndo 

uma proposta para creação de impostos. 
A' ~. · commissão de propostas. 
Um dito da camara muuicip~ l de 

!'ouso Alegre, remellontlo 11111 projecto 
novo codigo de suas posturas e de 

re.,ularueoto do werc.·vlo. 
A· i . • COIInuissão de tlropo&tas. 
Um outro da camara municipal do 

ludaill , remeUelltlo 111113 proposta de 
adolilameotos ás respeclí v as poslura.s. 

A' ! . • com missão riA rroposlas. 
~m outro ~ eamara da. Bagagem, 

petl11odO a creaçao lle oro d1~trict1.1 de 
paz em PouLe Nova daquelle tenno. 

A· com missão de estalistica. 
Outro da camara mooicipaldo lndaià, 

remet&eodo as contas de i 8S7 e o orça-
mento para 1889. 

A· com missão de fazenda municipal. 
Outro da camara municipal do Mo-

riah(J, remouendo o seu orçanoeoto. 
A' mesma ~ommissão. 
Outro da camara do lnduiá, podintlo 

uma escola 11111ta na cidade. 
A' conunissão de instrucçào publica. 
Outro da c.1mara do l'iranga, pedindo 

uma 2. • .:adeira de ioslrucçiío primaria. 
A· ruesma commi~fão. 
Outro da meso:>a camara, pedindo 

cJuota rara as obras da catlea. 
J..' 2. • com missão do fazenda. 
Outru da me5ma. pedindo quota para 

uma estrada daqueola culndo ã capital. 
A' nocsnoa com missão. 
Outro da muma camara, rcdindo 

auAiliu para as obras oa capclla da Boa 
,\!orle. 

A· wesma com missão. 
Uma puuç;io do corooel Seraphim 

Franci>etl Gunsah•es. d iro•ctor apo entado 
da fazeotfa provincial, petliotlo iotorprela-
çiío d.a lei u. 3238 oa parte quo lho e 
relatova . 

.4.' c:nmonissão de poderes. 
Não havendoo.IPgal, o Sr. Presidente 

declara que niio ha se.c;s.io 11 di• p;.ra o 
dia ~O a mesma ordem do dia que 
~ioba para hoje. 

ACTA 00 DIA ~O UE JUNIIO DE 1~88 

PRKSI DEI'o CI A oo SR. SIL'fF.STRE f'&nnAZ 

Ao melo dia, feita a chamada, acbão-se 
presentu.~ os Srs. SilvrP.slre Forrar., Lio-
dolpho Caetano, Vaz de Lo ma. MarliM 
de Andrade, Moraes Sales. Jos1· Theodoro. 
l:ampello, Aoton1o ~lattilos, Antero Flo-
rencoo, Alvaro da Malta, Larayette 
de Godo). Dutra, lloorij,lnes llorla, 
Frant:isco Si, Salathiel. Josino de 
.4. raujo, Barbosa da Silva, Aristides 
Maia, Viotli, Augusto Casar. Ferreira 
Alv~s. Fironiaoo Costa, C:11npolioa, Se-
veriauo tio lleseode, Coelho de Moura, 
Pimenta. 1'olendal. Antonio Teixeira 
Teixeora Duarte d José Uraodào; faluu do 
com parucipação os Sr~. p.,rfirío Ma-
cbatlo, Dias Fortes. Fr~nç.' Vianna, 
Sol v a Fortes. Lenuel •I e llosende e Mo. 
reira ela 1\ocha. 

Faltào sem participaç.'\o os mais Srs. 
O Sr I. • Secretario d;i conta do se-

tJUinte 
U.PEDI~:i'ITE 

O{ffci<.s do 8e41'e4ldo do got~ern() 
Um, remettenolo a proposta do governo 

sobre fixação da despeza e orçamel'llo 
da receita prt~vloci,.J p~ra o prolChno 
roturo nen:ici1.1, acompa,nhad:t das •~. 



beiJas explicativas da receita e llespeta, 
quadros e balanços provi!IOrios du ultimo 
exeroicio ainda não liquiolallo. 

A' t . • commissâo d11 fazenda. 
Outro, remellondo a tleonunstraçilO, 

orgauisada pola ol ir~c tor• a de fazenda, 
do creo.IILO necessario rara occorrer ao 
pagamento ll::a dt>spezas feitas na im-
portancia de ~ : 673rSli40 rs. pelo encar-
regado das obras do paço da a:~semblea. 

A· mesma commissào. 
Outro. remeuemloo pedido, que faz o 

cidadão Francisco Antonio X a vier Pi-
nheiro, para cooce~sào oe uma ostrnda 
de ferro. que. part iudode Lavras, •·à ao 
S. llom Jesus dvs l'el'llllos e outros pon-
tos. 

A' commissão de pontes e estradas. 
Outro. remuttemlo o pedido. t)Lle faz 

O. ~faria Clara da Silv~ira l)alh~res, 
para que seja tomado na tlev•d<l con-
sideracàu o requenmenlo feito o armo 
passado, relativ.uneute ao pagam11u to 
de voncimontos de seo li I ho. João Oro-
simbll da Silvei ra Palhares. 

A· 2. • com missão de fazonda. 
Outro. remelleudo o pedido. que faz 

0dlfino Clemente 01as Bic:~lho. para se 
lho mandar cuntar certo temt>O para 
sua aposentadoria. 

A· mesma eummissão. 
Viole ditos. remellcodo contas da re-

ceita e de.~pezado exerciciode1887 e or-
çamentos para o dil 1880. das ca-
ntaras mnoicipaes de Diamaotina, 
Carmo o.lo llio Claro. lnllaum11, Pitao-
guy, llapecerica, R10 Preto. Pouso Ale-
gre, Dambuhy. Mariaoua. Juiz de fora, 
Pou!IO Alto. Lavras. Ouro f ino. Abaelé . 
Sabará, Pomba, Rio Novo, Campa-
oba Campo Bello e Pedra Dra11ca. 

A' commi:~são df fazenda munici pal. 
Um di to da caruara de S. João d'Et-

l\ey , remellendo as suas contas do armo 
paàsado e o orçamento para o exercício 
futuro. 

A' mesma commissào. 

Rt:presentaç6es 

Uma dos babitante.-; da freguezia do 
Japão, mooicipio da Olivei ra. pe.Jiodo 
uma quota para as obra~ da matriz. 

A· i. • commi.ssão de fazenda. 
Onlra de J~é Angnslo Rorlrigucs 

Ferreira. proressor ern Barra l,'luga. pe-
dinl!o se lb8' mande computar para 
apos'entadotia o tempo de magisterio 
pal'litul'at. . 

A' coril'm•o de instrneção publica. 
Outra de Joaquim Al•es de Oliveira, 

profe~r da cidade da Olinira, fazendo 
•gn:~l ptdido. 

A· mesma coatllfi'slilo. 

US3 
Ou 1ra dos habitantes da fregnezia da 

Csnce•cào do Turvo, lermo do 1'1r:toga. 
pedindo uma ~.· cadPira do instrucç:to 

• • prunana. 
A' mesma commissftl). 
Não havendo numero lt•gnl, o Sr. 

Pres idente declara quo não h:1 ~··ssào 
e rlâ par<~ nrrlcm dn d1a :~cguiuto a 
mesma qno vinha para hoje. 

ACTA UO 1>1.\ ~~ DE JU~IIO OE tRSS 
Pnf:swr.sr.tA ou Sn. S1tn:s-rnr: F•:n1uz 

All mniotlla. feitn ach:una• l ~. ac h ~ n• -so 
presentes o~ Sr:>. Si I vestro F1••·r~1.. 
Linrlolpl10 Cactnuo. Moraes Salus. Sa-
lathicl, Antero, Jo~ino de Araujo. C. 
Pralc.<, llutra. 13arbosa d:~ :o;ilva. La-
fayelle llo Go•loy. Aotonro ~lartin~. Al-
varo ~tarhado, Francisco Sa. f cr11•1ra 
Alves. l'imrnta, Gomes Canolidu. Fir-
llll~no Goosal ves. Suar r.s fiei xolrt, Ct~t•lho 
de Muura, Antonio Tei x~lr<~ , Lul7. 
Vieira, Violli, ~1. elo :\ utlrado, Suve-
rlano tiO llCSt'ode, Jose Uranolão, ;\ria-
licl~s ~lnia , raltando com c.·m;a (l:trli-
cipatla us S1s . Porfirio MachaliO, Uras 
f ortes. f rança Vianna. Silva f órles, 
Leonrl de Roseode e Moreira da Rocha. 

f allão sem participa~o os mais Srs. 
O Sr. ~ . • Secretario, senmdo de I. •, 

di conta do seguinte 

t; X 1'&0 I t:NTF. 

16 uffi cios do sccr~lario do go~l'rno. 
rerncllendo contas do receita c dc~pe~a 
do anno passado e orçamentos para o 
anoo \·indonro, relath·amentc á~ ca-
maras muoicipae3 de Salinas. Jequi-
lahy. l ia r de llt>:<panha. S. João 
Nepomoceno, Uhá . . .\) uruoca. Ponto 
:"'ova. Form1ga. Manhuas~lt. Concciçãn, 
lloa Vi~ta. Sarrarneoto, Bagagom. Ara xá, 
Patos e 1\io Branco. 

A' cornmissão dn fa~enda rnunicip:~ l. 
Um nu tro. remellendo uma proposta 

de a ldítameutos á~ posturas munic• paes 
da camara de S. Jose do Paraíso. 
·' · 1. • coro missão Je propostas. 

Um outro, remellendo uma repre-
~eotaçào da camara munic!Pal do l'a-
raiso, pedindo diversas quntas no orça-
monto n ~uppre.~sào do \'a rios impostos. 

A' L • r,ommissào de faz.onrla. 

REI'IIRSENTA Çiil:$ 

Uma de Coroelio Ferrei ra Lrile e 
outros. pcrlindo translérénci:~ de ~nas 
fazenda.~ d.. Pit>dade dos Geraos para 
Santa Cruz das Agoas Claras. 

A· commissãa rte estatil:tica. 
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Outra de Jose Antonio Gonsalves e 

ou troa no mesmo sentido da preee-
denle. 

A' mesma commissão. 
Outra de Del fin o Domingos Pereir;;. e 

outros no me.•mo sentido de p,rten-
cerern á Santa Cruz das Agnas Claras. 

A' mesma com missão. . 
Outra de D. Carlota Sopbía de Sousa, 

professora de S. Sebastião da Pedra do 
Anta, pedindo aposentadoria. 

A ~ . • eommissão de fazenda e a de 
instrucçào publica. 

Não havendo numero legal, o Sr. Pre· 
sidllnte declara que não ha sessão e di 
para ~~ a mesma ordem do dia 
que vinba para hoje. 

- -w ···-
J,CTA DO DIA 22 DE JU~IIO DE i 888 

PR&SIDENCIA O:l SR. SIL\'ESTIIE FERRAZ 

Ao meio dia, f3ita a chamada, 
achào-so presentes os Sr·s. Silvestre 
Ferraz, Lindo I pho C:~etano, Moraes 
Sales, Josino de Ar:~ujo, J. Outra, La-
fayette de Godoy, Campollo, l•'rancisco 
Sá, Aristides Maia, Salathiel, Alnro 
l\lachado, Antero Florencio, Rodrigues 
Horta, Barbosa da Sih•a, Costa Scna, 
Martins de Andrade, Firmiano Costa, 
Luiz Viei ra, Soares Peixoto, Antonio 
Teixeira, Antonio Martins, Sevt>riano do 
1\escndtl, Pimenta o Josú Brandão; fal-
tando com !)articipaç.io os Srs. Porlirio 
Machado, Bias Fortes, Leonel 110 Re-
sende, França Vianna, Síl v a Fortes e 
Moreira da nocha. 

Faltào sem participação os mais Srs. 
O Sr. 2. • Sr;cretario. servindo do 1. •, 

dà conta do seguinte 
jrr:tPEDI EJoiT& 

Rept·esentaç6es 
Uma da cam:Lra municipal do Pí-

ranga, pedindo a crellvfio do cadeiras 
de portugoez, arithmetica e rr~nr.ez 
naquclla cidade. 

A' commi:<São de instrucç.'•O p11blica. 
Outra da camara municipal de Passos, 

I•Cdindo approvação de seu codigo de 
posturas. 

A' i.• commissà.o de propostas. 
Outra d? camara municipal de Campo 

Bello, pedindo a cre.1\àO do lugar de 
juiz municipal formado. 

A' com missão de estatística. 
Não havendo numero legal, o Sr. 

Presidente declara que não ha sessão 
e dà para ordem do dia seguinte: 

Discussão dos requerimentos pela 
ordem de sua apresentação. 

DISCURSO PROFERIDO EM SESSÃO 
DE ' DE JUNHO OE t 888 

O S r. F rnncli8Co A~n.arab 
- Sr. presidente, V. Ex c. e tudos os 
nobres deputados comprehendllro , por 
certo, o embale de dificuldades que 
impelle-me a lutar oeste moLDento. no 
intuito legitimo del'us teotar um diploroa, 
do qnal !II•U portador e que • ymhulisa a 
opinião Je 647 elllitores do V districto 
desta província •. 

O Sr. Câmpolioa : - 1\ TOntade da 
junta apuradora. 

O Sr. F. Amarai: - Sabem nin•la que 
não se in~pira este meu procedor na 
mo~quinbez de interesses pB.•soaes, 
alTo dos egoístas, TP.rdadeiros deserto-
res da humanidade; mas, no3 grandes 
priocipros do direito e da justiça, que 
devem ser tlefendidos pelo bem !los in-
teresses publ ico.~. apaoagio unico do 
labor dos patriotas, que almejâO, com 
desejo ard<!ote. u equilíbrio soci~l . a paz 
e tranqnillidade, necessarias ás ventu-
ra~ do noS!Io paiz. 

011 nobres de1lntadss comprehendem 
lambem que sob ~m de ponto as diffi-
culdades com que luto desde que em 
telegrammas. expedidos por deputados 
da minoria e publicados pelos joruaes 
da cOrte, se disse que honvo accordo 
entro a mAioria e a minoria, cnja coose-
quencia era a miolla depuração. 

O Sr. S. Uarroso: - lsso uâu se disse. 
(Apa• tes) . 
O Sr. f'. Amaral :-Mas,acho-me con· 

vrc to de quo para os ottbres deputados 
da bancada consenadora estou liqui-
dado, não de boj~. mas desde a ce!ebre 
reunião do dia ~S.que,em d•reito penal, 
chamar-se-bia- ajuotamento illici to. 
(H a muitos ap••rles). 

Pleiteando a eleição provincial por 
este districto, tratei de conhecer o re-
sultado genuíno das urnas o, verifl-
cando null ldades em as eleieões de 
Sant'Anna r1n Morro do Chapeo, S. 
Bartholomeo e Cachoeira do Campo, 
apresentei o competente protesto,acom-
panhado de documentos, perante a junta 
apuradora, que, reagindo contra o do-
mínio da fraude, o regiD.teo da ille-
galidade e a violentação ila vontade do 
eleitorado, conrerio-me diploma de de-
putado a esta assemblea. 

E. Sr. presidente, compunha-se a 
junta de cidadãos illustres, entre os 
qoaes o emerilo e venerando chefe con-
servador, de caracter austero, o Sr. ba· 
rl o de Congoobas. 

O Sr. JOSé Eopbrosioo e outros mem-
bros da miooria: - Sustentou os llberaes 
na eleição; não 6 conN~rndor. 
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O Sr. F. Amaral :-A assigoatura do 
Exm. barão de Coogonhas honra o meo 
diploma. (Apoiados; muito bem d 1 ban-
cada libe~·al). 

Mas,Sr. presideote.o protesto e doeu· 
meotos que então offereci, v iodos pelos 
canaes competentes.ja h a muito se acha-
d o na secreoaria desta assemblea,entre-
tanto,someule hoje aqui apparecerão e 
com elle:~ provarei que a mtnha humilde 
pessoa (ndo apoiados),subre cujos h om-
bros rrageis. por na tureza. não pode 
pesar a responsabilidade do represen-
tante da província para ~er contada 
no numero dos nobres doputaolos, não 
necessitaria recorrer a matos indignos, 
embora julgue a minoria nonbom o 
meu dtrtito, apezar do, ha poucos mo-
mentos o ouvistes todos. declarado 
pelo tlluslre Dr. Campolioa. oleputado 
conservador pelo i . • d istricto. ter h a vil! o 
fraude em uma das eleições contesta-
das, veríflcanllu-se, llOrtanto, u meu di-
rcitn, justificando-se o meu t>roteslo e 
pro"antlo-se o que alloguei. 

Furto irradiação da verdnlle I Faz 
convencer-se o nobre depu tado pelo 
1. • districto e. entretanto, querem 
suiTocal·a, tornar trevas a luz e, sacri · 
ficando-a. oiTcrecel·a em holncausto às 
eoo, cnienci'lS da baixa politicagem ! 

Sr. presidente, na disvuta da 
vic1oría palas armas, o soldado que 
luta IJ<!la patria appotecid:t do ini-
migo, quando flla o eslandarLP, em-
blema dos brios de sua naciooa li•lade, 
morre, mas não recua; quero, ta mbem, 
vor succumbir o meu direito nas dobras 
da convicção sincera, baodctra que me 
alenta e me anima nesta peleja, e, por 
isso, não recuo. ( .lf uito bt!m). 

A minoria, Sr. presidenle, con-
testa-me o diploma, porque procurei 
combater um chefe prestimoso do 
partido conservador nesta (lmvi ncia; 
eis a razão de lodos os ataques flUO 
tendes presenciado; ahí está a causa 
da tempestade assustadora de odios 
~jUe rolão sobre a minha pequena in-
dividualidade. (Aportes da b meada 
conset•IXldora e liberal ). 

Sim. Tive a coragem, Sr. presi · 
dente, de pOr-me em guarda de di-
reitos enfrentando o 1neu contendor, 
Mabomet da falsa religião conser-
vadora. 

E para que alongar-me nestas con-
siderações, que unicamente trouxe a 
campo para por ellas a.ferir-se a parcia-
Lidade de espírito dos meus juizes em 
minoria f 

Não abusarei tanto da beoevoleocia 
que boun de conceder-me esta as-
sombloa. 

Entremos, pois, em matoria. 
Teo~o em vista o discurso, ha pouco, 

profcr~olo pelo meu con t~nrlor, procu-
rnreí destruir os s~>a" aq::nmontos, ja 
de si insustentavei •. 

Em primeiro lu~ .... •I•" II JJotru que 
ó nulla a eleição fuHa na parochia 
de Cachoeira do Catnpi), ja perante a 
lei, ja perante os facto,; 

Que prova, Sr. ,,..,.,j,l,•ul••. aletu 
desta$, l>oddrâ ser extgtda m ••• pal-
pitante. mais clara e m1is cvtJuutel 

O Sr. J. Euphrn•m l : - VUJ'•tnos. 
O Sr. F. Amaral: - I) ol•!o'l'"t" n.. • 

33\0 do t \ rte oulnhr·• •lo 1 11~7. quo 
alterou o proce.'\Sn • I ~• ch•io;1\ •• tios 
membro~ 1las assemhl~a• l~>gi~lativa$ 
provinciaos, em o seu art. 3. ·, lli~r•lle~ 
c Formi\r-se-ha m~~~a e h~ \'••r.i eleição 
para sena•ioros. depoL'I•Io<, membros 
das as.~arnbleas provin r.iae>, Volreaolores 
e juizes de paz, em todas aq pnrochias 
creadas por actos IPgishllo vn~ pro-
vincoaes alll n dia ~11 1le L>~zcmbro 
de 1880. 

• lgualmnute, h;, verá cleil:ãn nos 
districtos do paz Pm ~uo so acharem 
ali~tarlos !O cletlores prto mcnnll •. 

Tdmos, (JOrtaolo. diante tio nó• 
uma lei de p~ocesso ele•toral, o qual 
eu difinirei-o compiPXO de norma.~ e 
regras preestallclerJlla--< pelo rn•lcr com-
petente para a fiel manifestação riu voto 
e real eleição da repre. .. eotacào llt• paiz. 

E bem avisado an•l•m o lol!islad(lr, or-
denando que a manifestação •la vonlado 
popular nas urnas fosse cirr.umdada do 
formalidades essenciaes. porque nem 
sem pro o v•W> signific 1 n•lhesão 
mental do eleitor a nma i.JPa política, 
a comparticipação do esforço indi-
vidual pelo progresso gorai. a resposta 
sincera ás consultas dos altos poderes 
do Estado, que, formulando grandes 
rofurmas, procuram protegei-as sob a 
egi~e da soberania nacional patenteada 
oas urnas. 

Sim, Sr. presidente, por vezes o 
•oto é o resultado de combinações llle-
gitimas, producto de amor ou odio 
a este ou iquello indiYiduo e, de nz 
lambem, oriundo de amPaçaso prcssOes, 
armas de guerra manejadas pelos go-
vernos rrageis e despo stas,que desl'arte 
pretendem torcer a o pioião publica. 

PMom, o legislador, no intuito de que 
o voto rosse a expressão legitima da von-
tade do eleitorado, procurou acaute-
lar a ~no. manifestação, evi tar a fraude 
e a myslillcação, sujeitando-a ao innuxo 
de uma força qae se chama - processo 
elei toral-. 

E', pois, evidente que o art. 3. • do 
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decreto eit&do é um.a lei, parte compo-
·neote do nosso processo eleitoral. 

E, si isto é exacto. d o se pode ne-
.gar a necessidade de sua execução. 

A obrigatoriedade da lei em qualquer 
dos ramos do direi to é es~enei.•l . 

E' ella a garantia do cidadão em to-
tias as phase:~ da vida, o vebico lo ne-
ussario i rea' il!ação do> destino do bo-
mem e, regulando as relações particu-
lares e sociaes dos ciola• lão~ entre si, é 
a causa nnica da harmonia na familia,' 
na sociedade em maior escala e na hu-
manidade, emfim. 

tncllnlestaveis, pois, estai verdarles, 
demonstraremos a oulliclade da el~ição 
da Cachoeira do Campo. porque ahi foi 
transgredido> o art. 3. • do decreto o. 
3,3,0 Je U de outubro do 1887 ; por-
quanto si, pelo art. 3. •. ja citado, de-
termina-se q o e baja eleÍçOes com mesas 
legaes em as rreguezias até então exis-
tentes nas províncias e o~ districtos de 
paz de mais de vinte eleitores, é a elPi-
çào de Cachoeira do Campo nu lia, por-
que alli votas·ão illllgalmeote e com 
scioneia desta illegali•lado os eleitores 
de S. Gonsalo do Ttjnoo. 

Portanto, basta provar quo S. Gon-
saln do Tijuco é fregoozia creada por 
lei provincial do auno de 1880, e isto o 
meo contendor confe'ISa, ou qno ê nm 
districto de paz de mais de vinte elei to-
res e que estes, oàO obstao tos as provi-
dencias legaes, impellidos pela cabala 
o\oitoral , votarão perante a mesa io-
compotoote da Cachoeira do Campo. 

O Sr. J. Enpbrosioo o outros: - Mas 
não ê canonicamente provida, como or-
denou o aviso do Sr barão de Cotegipo, 
que aproveita aos dons partidos. 

O Sr. F. Atn.aral : - Es.'l& a l'iso ê 
illegal ; roi um acto de cabala eleito-
ral, á guisa de interpretação do art. 3.•, 
proposílalmeute oxpcdiliO em vosperas 
do eleição, qua.~i um delicio do ex-pre-
l>idonte do conselho, o Sr. tio Co~ipe, 
semelhante ao ridículo aceno do ro• bo-
beche em ama opéreta eomica tio OITen-
back 

E lal aviso rere proruntlaml•Dt\l o art. 
36 da lei n. 30i9 de {) de janei ro de 
t 881, quo nilga ao potler executivo 
11. allriboiçào de expedir aYÍ~Qs e in-
strocçOes sobre mataria elei toral, revo-
gando o art. 120 da lei n. 387 de t 9 de 
agosto de 18,6. 

E' elle, 'portanto, um manejo illegal 
ou prova de igooraneia de qoom o expé-
dio; o que não acredito. 

O Sr. F. Sá : - Apoiado ; o poder 
exec11tifo uão ppde regol.ar materia 
elei toral por aviso. 

O Sr: F. (maral :- São, poi~. pontos 

. 
interessantes desta ~_iscossão os s~io
tes : t.•. S. G. do TIJUCO é rreguezia 00 
districto de paz dll mais de Yinte eleito-
res ; ! . •, estes votarão na mesa eleito-
ral tio Caxoeira do Campo. 

Admillindo qu~ não seja rreguezia, é 
dislricto do pa1., lá residem !1 eleitores, 
conforme t>Stas certidOes passadas pelo 
amanueoso, Ovidio Ferreira da Costa, 
empregado da camara mnni~i pal, que 
aqui transcreve o termo de juramento 
prestado polos juizes tle paz do Tijuco, 
e por esta certidão autbentica •lo escrivão 
publico, Pedro Feu. que .:ertiflca que U 
eleitores residem ao Tijcaco, ~endo este~ 
os c idnd~os quo votarão em a parocbia de 
Cachoeira do Campo, conformo a acta 
quo p~sso a ler c:>m os outros doeu· 
mentos (U). 

Ora, poder-s..-ila negar semelhante 
illegalidatte, em face tios documentos 
prP.senles 1 

O Sr. F. Alves : - 0:1 eleitores vota-
rão de boa fê. 

O Sr. F. Amaral : - Provarei o con-
trario ; nlio bou v e boa fé dos seus clle-
res, dos inlero;sados oe~~a inrracçào de 
lei. 

E, Sr. presidell{e, quando se trata rle 
coohecor o alcance de uma disposição 
legislativa, não acompaobamos sim-
plesmente a lellra da lei, mas, do pre-
rerencia. procuramos conbocer o movtl 
que domioon no espírito do legislador. 

Procedendo-se, pois, a oste exame, c 
de concluir que o legislador lefo por fim , 
no art. 3. • do decreto ja citado, evitar a 
ioOuencia e poderio dos chores locaes e 
a cabala dos candidatos, ampliaod•1 mais 
os collel(ios eleitoraes. 

Entendeu, desse modo, que legi ti-
maria melhor a vontade do eleitor. afim 
de que a opinião das urnas fosse a opi-
nião publica. 

P.manto, ooncordarão commigo: os 
vOlO:i dos eleitores 40 Tijnco rorào pro-
sladOS contra tlireito expresso, perante 
me!oa ioc.,mpctento; nnllos, por isso, em 
raee da lei, como tamb1m a;.sim o eo-
teolleu o aoeu contendor. 

O Sr. J . Eophr<~sioo:- Devia llaver 
Rleiçào em S. Goo~alo !lo Tojuco; mas. 
uão forào PXpedid~ OS livros e M listas. 

O ~ r. F. Amaral:- Portanto, ba 
culpa du algnem, a quem esta roi pro-
,·eitosa. 

O poder legislativo cumprio o seu 
dever ; rez a lei o, sendn e.~ta fiolaõa, 
pl'8.'omo-se ter existirlo fraude e dolo. 

O presitleute da profiocia,delegado do 
potler executivo na proYioci:t , era o com-
petonto para mandar executar a lei nova; 

I e si Isto ê verdade Aro rlireitn a1minis-
tralivo,ta~obem umJacto ha,demonstrado 
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pelo doeamento que vou ler, muito im-
J>Orlaote, digno por isso da atteoção dos 
nobre., deputados. 

Tendo requerido que o os cri vão 
competente certifica se s1 tinha ou 
não expedido listas e li nos para. se 
proceder à eleição em S. Gonsalo d•• Ti-
juco. certificou eile o seguinte: 

cCdrtífico que para a eleição de de-
pulados à assemblea não foi re-
mettida ao jui?.o rle paz da rroguczia de 
S. Goosalo do Tijuco a lista dos cida-
dã.os alistados el~itores por essa rre-
guezia, em virtude do despacho do me-
rítissimo Sr. Dr. juiz de direito da 
comarr.a no officio do presidente da 
província datado de 27 de outubro de 
i 887 para a eleição de seuadore>, a qu.e 
se ia proceóer. etc. etc. 

O Sr. Antonio Martios:-Abi está o 
dedo do gigante. 

O Sr. F. Amaral :- Ahi está provado 
que o digno juiz de direito da c marca, 
cumprindt> o seu dever, ord~nou que 
se ex pedissem as listas necessi\ri:tS, desde 
a da la de 27 de outubro de 1887, para a 
eleição de senadores a IJUB se ia proceder. 

E quando teve lugar a eleição pro• 
vincial. 

A 28 de Dezembro de 1887. 
Fergunto agora: houve ou nào or-

dem para se proceder à eleição com 
tempo sufficiente; roi ou não reconhe-
cido pelas autoridades que os elei tores 
dtl S. Gousalo do Tijuco deviào votar 
perante mesa diversa da con~titnhla em 
Cachoeira do Campo 1 ( dpa7'1es). 

Disse-se aqui, cla.mou-se contra a nãu 
e~pedição dtJ livros, contm a falta de 
ordens; entretanto, acabo de provar com 
documento authcntico quo tudo foi 
rei lo a t.empo. mas qull so!Jrevicrào im· 
pcrlímcntos levantados pela fraud e, pclfl 
má ~6 e. pela violeucia. (Apoi«dos ela 
ma 10r ta). 

Convido cada um dos nobrtJS depu-
tados a ler este documento, quo rles ll·oc, 
de lllita •tez, o argumento Achilles dos 
meus contrarios. 

Onde a logica de S, S. Excs., eu lia o ? 
Cbamo a atLenção do nobre deputado 

pelo 10 .• districto, que falou em boa rc. 
O Sr. F. Alves: -EstAva distrahido. 
O Sr. F . Amaral: -Sim ; V. E:tc. e 

mais companheiros de bancada distr:l-
hem-se e fechão os olb.os quando a esta-
tua d.a justit.a aponla-lbes a senda da 
verdade; virão-lhe as costas e que1·em 
trilhar o caminho tortuoso que lhes 
aponta a paixão parlidaria. (Muito bem 
da maioria). 

1 
Si a lei presume que a eleição feita 

contra as suas preser1pções està eivada 

de má fc e fraude, quantO mais IJIIti iiUO 
se pruváu CSStJS vic1os ! 

A Cachoeira do Campo, Sr. presi-
dente, é uma parochia essencialmcntt• 
conservadora e ahi, justamente nmle (I 
governo seria sustentado de modo ltri-
lhanto,liquu suuü1·ào-sc ollicios e listas. 
para assim se proceder à eleição comriP.i -
Lores que desse collegio esta vão •lcs-
memhrados. 

Pcrautc c~tns razões c perante us 1.hr 
~:umento:; tJUfl oiTurcci, pnrgnniO. IlCJis, a 
cada um du 1·ús: hon v c boa fé cn1 tal 
procedimento 1 

Vo7.cs tlrl maloria:- Nãu. 
O Sr. F_ Amaral:-Logo, h ou,.,~ vio-

lencia e franrlr.. 
Si merece outro qn:tlilh';JIÍI·I.l,Otlt;iOJ,Cl 

que t' rmntle? 
O Sr. Campolin n:-1~ o mesmo IJIIC 

V. Ex1:. quer 1watia:ar para entrar III'Stc 
recinto. (Protestos da mai·t·ia c 111i0 
apoiatl·•s). 

O Sr. F . . \m:md:-V. Exc. c,~ti1 pros-
tm•lo JIOr I!SS() II OCIIIIIIllliO (\110 ;qu•c-
sentci. Dasta-me; estou ~atisfe1 tu . J:a ~"•' 
p•:nlirla a cansa 11>~ seu i',lllllllanlwi l'll 
do luta; esmaguei-os com este p.qll!l. 
(A pa,·les). 

\' . E:tc. l.Jem nlOblra, upezar de il-
lustratl •l. qtw uào tem folbeado as ohms 
de direito pr.nal , producto dos cer!liJros 
IICOs:ulo re.~ dos i:l hni na I i Mas; ten1 , (l•lÍS. 
falsa nt1ção <lo que seja fraude. 

Quoua vocltJ, Sr. presidente, lutM 
coutra um go1·eruo pou~:o scrio e sem 
cscrupulos ~ 

Evidcntemcnltl, são falsas ru; allc;.;:t-
ç()cs é os documenios oiTcrc.:itlos pelo 
mou illustn.l contendor. 

Tmnbem demonstrei qual cr:t o os· 
pirito do legislador do aa't. 3. •. a nc-
I:.J.~Si llado 1lrL sua execução c que fu rão 
urrlcuaal as (JI:Ias autoritladcs prol·i,fen-
cias par:t a mesma execução, mas I( ate 
por ardis estas se fmstr;ll·;io. 

F;studa1los os fn.:tos quo pnwntlcrãv 
a iufl'act,;ào elo :l.rl. 3. • a·cfcrido e ns suu.s 
consequencias, verificn-se por docll-
mentos rltlll :t eleiç.ào da Cae:hoaim do 
Campo ~~ o prt>d ucto da frallilc e elo 
dolo. 

O Sr. C;unpolina:- Si as formalida-
des niio furão obsea·vallfl.-;, deve-se au-
nullar a cleivão. 

Tratarei agora. Sr. presidente, de sus-
tentar a nullidade tia eleição de Sauta 
Anna do Morro do Chapeu. 

Folgo de ter, á meu favor, C?nll.s~o 
dn illustre deputado pelo t .• d1stncto, 
Dr. Campolioa, que, em alta .voz. nes!o 
recinto, t1P.chrnn ser esta a umca eleaçao 
em que houve fraude. 
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O nobre deputado foi sincero e- • 
posou a causa da verdade. 

(Trrcam-ss clioerso& apa1w1). 
Contestarão a nullidade 'da eleição, 

da. Cachoeira do €ampo, pro:veira; COD• 
fessarão a de SiLnfAou do Mo~ro do 
Cbapeu; o que mais querem f 

Para comprehendel-ll!l, nlo é preciso 
ser jurisconsulto; bas~ ler hom senso, 
basta ter senso commu 10. 

Si não ba fraude nesta eleição, ris-
que-se esta palavra dos •lir.cionarios, 
esqueçam·o'a os codigos. 

O Sr. Campolioa: - 0 juiz de paz foi 
fraudulento. lsto é um mau precedente. 

O Sr. F. Amara.l:-0 juiz de paz. Sr. 
presidente, o Sr. Justo José Teixeira 
Penna, é um cidadào muito honrado e 
prestigillSO naquella . localidade e cuja 
reputação está acima de suppo.~içôes 
ealnmoiosas; não foi o autor da fraude 
e sim alguem, maodatario de~te gcr 
verno cornn to r. 

Uma voz: - Para castigo, deve-se 
apurar esta eleição. 

O Sr. F. Amaral: -Qne disparate, 
Sr. presidente I Ja convenci ao~ nobres 
deputados, baseado em documentos au-
thenticos: confessaram que a frande 
presídio as eleiçôes contestadas e ainda 
querem a soa apuração! 

Eu uesejaria discutir com os !!Obres 
deputados da minoria perante um tri-
bunal que conhecesse a lei e que sem 
interAsse a applicasse ao facto. 

O Sr. Cami!lo Prates:-A assemblea 
#. um tribunal. 

O Sr. F. hmarai:-Sem duvida; mas 
o crit.erio dos m"US juizes adversarios 
está revestido das cores negras proprias 
da paixão partidaria; tanto que, antes 
de apreciarem os documentos que bojo 
apreJ<eoto, em telegrammas nos jornaes 
da cOrte davam como certo o meu não 
recoohecameoto. 

Mas, si, para prova da nnllidade da 
eleição de Saot' A.o.na do Mo1 r o <i i: 
CbapP.n, não basta o fundamento do 
parecer da com missão de verificação de 
poderes, que a julgou ou lia, bastão a 
leitora da respectiva acta e os protestos 
dos Cl\nservadores. 

Deu-se abl na uma o apparecimento 
de tres cedulas excedentes ao numero 
de eleilOre~ que comparecerão, cedulas 
estas que, na expressão aa acta, foram 
malicwsamenle lançadas na orna, que, 
de proposito, f•Ji embarcada. 

Argumentam, porem, e dizem: o 
aimpres apparecimento de cedolas de-
maia na urna não é caso de ou.llidade. 

Coocorao. Porque entlo cbegariamos 
ao resal&ado absurdo de sobrepujar a 
-.ontade de um eleitor a voo&ade de 

todoo 01 outros, introduzindo uma 
oedola demai.s na utoa. 

Mas, é diversa a bypotbese em 
questão; aqui houve meio fraudulento, 
houve artiUcio, de que lançaram mão 
os conserudores para obterem maio11ia 
de voto~. 

Estão provnaos, estAo earacterisadns 
os el11mrotos constitutivos da fraude ! 

E as juntas, ~.empostas de jnizt~S ho· 
oestos, e os tribuoats il1 ostrados, po-
derão considerar legitima seanelllan18 
eleição l 

O nobre deputado pelo t . • distrlcto 
disse que o juiz de paz virou a urna e 
que oeste aclO foram introduzidas as 
cedo las. 

Nego a comparticip~çào do digno 
juiz <!e par. A,desde que S.Exc. confi rma 
o facto, 6ca evadeociada a fraude. 

A jurisprudencia eleitoral é.em regra, 
partidaria e mil casos posso ci tar. 

Mas, em face della, quando ha ap-
parecimento de cedulas excedentes na 
ul'lla, desconta-se do mais votado ; 
havcndo,porem, fraude e provada esta, 
a oullidade é fatal. 

Parece que este principio li alta mente 
jurídico, consagra doutrina muito li-
beral. 

Na eleição de Callas· Altas, Sr. pre-
sidente, h ou v e o apparecimento dP uma 
cedula domais: mas não houve protesto, 
oãuse allegou fraude; é, portanto, valida. 

E', pois, sem questão anil a a eleição 
de Sant'Auna do Morro do Cbapeo e 
cada um dos nobres deputados, para 
formar juizo seguro, estude esta acta, 
examine os protestos de liberaes e coo-
servador~e. a bem da moral, não pen-
sará de 11utra forma (apoiados). 

Passo agora a discutir a eleição de 
S. Bartholomeu, que lambem é nolla 
perante a lei e perante os factos; ainda 
que aqui se disse que alli nenhuma 
nullidade ba via. 

Não admira-me semelhante cegueira 
(apartes ela lxmcada conserDaclON). 

O Sr. Campolina: -Não houve tal 
oullidadA. 

Quando V. E.x.c. receb:lu o diploma, 
o Liberal Mineir·o bradou: acobamor 
de aleaoçar ama Tictoria .••• 

O Sr. F. Ama.ral:-Que iofaolilidades 
oppoem os nobres deputados á minha 
argumentação! 

Transitando pelas calçadu du roas, 
encontrão om boletim de pagode, 
sem imporLaDcia, e, respondendo a lei e 
ao direito com que argumento, dizem : 
n6o ~ ckputado ! 

Os nobres deputados devem saber que 
oio~em pode ser coo.demoa.do sem ser 
ou.VIdo;eotrewato,ao&es deotnirent-me, 
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jAA I~ão-mo o lavrào senlonçn coulcmua-
lana,sem appello, uPtll ~~~l!r;\\'u . 

Ora, :.omelhaote procc!luuoulO n:io ó 
j uslo, nr·m leal. 

A a~la tia cletçàn du S. llarlh.,lonwu 
é a prova n mais palpil:Htlo tlc 1randc 
etci loral. 

Someut~' u:dsle uma cop1a tia ele1çúo 
desta p:u or·hia u rSl'a li a IJII C f o• pre-
sente il junta ~puratlor:t ; rrqu<•ri-a it 
sccrelana 110 go'·~rno e, pur •hlfll-
monlu tf:l ~ :utUI to•nhn, v••rilíca-••· IJIIfl 
lá IHtuca a{)Jiaroo·en. 

Na ~ecrelaria Je~t~ a,·cmhlt•a llo!ll-'0 
:cleulico ractn. 

Uesatiol a qu .o lqucr tiO< nebrc:< olcpn-
tados 4110 apresente·:, ; o a r;~;::'tu do 
l11do isl•t é Jltlrque t:laramcui•J es~a :o ela 
cuus:ogra nniiHl:ulcs '"~~unvcr< , alnm tio 
esca n oi uiMa~. 

.'l:i11 fui C< llhlituiJa lr~.IIIIH'Illr :t lllC.<:I 
eleitnr.ll tia dit.1 t"ntdn.t, ua f•1nna •lo 
art. !1:$ c >~'l!llinlu rln t•·g. n. ~:! t :llltl 
1:1 de .\gu~lu Ju 1$81. 

Pela acla vorifi~a -;o 1111u ,, juiz rlc 
paz, fran~isco M~C IIildu Cnr:lhn. prtr· ~a 
achar :,:ra vnnwule enf,.rmn. por C»:t 
razão tt:o(l fltlu•a •·nmp~n·c·er it rl•1i~ãu: 
entretantu. tia mc·Hna act:. run~la lt• r 
ell\l \'ol<ulu o .:.'•Ti Jllll ~·:li u•)mc nu 
competente liHolla assignatura,. l 

l'ou· c'~a ccrlirl ito,que vou IAt' pcc·~n lo 
~u•. o numrro total do cloi tnre:; d!'!lla 
paru1'11ia ô •le vinte e cinco (lé). 

Entretanto. con.ta d.t acta. pelu nu-
mero de ,·ntos apurados, rtnc: sin :!ti 
os ~loi~orcs da rregoezia. . 

Frng1ratu, portanto. ass,gnaltt r:t~ . 
rabricaram eleitores e \'OlOS O a :ll' l:t 
ti a synthese rio totlas essas r.tlsidades. 

E (~t~tler • est,, a..•;:;cmbl~a apurar se-
mil I noto..~ votos l 
G~ ranto an .• nobres deputados I(U P, 

si não cala<~om ~m meu Cllpírlto C!S$~S 
nullitlaoles prova ria~. si nilo ~cl)m tla
nha~se as reclamaçt'•e~ cl.t npi•ri:iu pn-
bltca, não viria :lfJUi allegar uru •ltro:ito 
qne eu uflll l rvesse 

Na minha \'ida publica. alia' {11!-
qneua. racto algu m poclo ser apon-
latlo qno a cl ll!'rlo u r>~.( ,l poia los gfl ae~). 

Era, pois, incapaz 1te esfurçar-me 
para obtl'r urn tHploma, contra o qnal 
clamasse a minha propria conscienl'ia. 
( Apoiado•). 

Sempre entandi que a maioria bruta 
de VOtOS, excllliÍVatnenlll, não pooiC 
elegflr . deputados, q nu a quanlillade 
nu mertca não pode prevalecer sobre 
as leis. 

O contrario seria hastear a bandeira 
elo tlolo e ria rrauJe, do insulto á le-
galtolade e do desprezo da moral . 

P.1reee-me qae está justi ficado o meu 

prul~lfl o lngi lirnaolo o 111~11 dip iOIIll~ 
na e•[Jhera d Oll 0101111 hnnlildfls es-
forços. 

Vuzc~:- \', Ex ·. I· 11111:1 rl•s P<t)P-
r •• ru:~~ do $CU part i lu ( 1 r-•itttl•,s 
ue•·ncs). 

O Sr. F. Amara l:-t::' lt.~utl atlol dn< 
nol>re~ tlr•1>11Larlo~. 

neconheriuo •m nàn. rr~p~'il:lr•'i 
con111 n•n•'X•• ti .. juslif, ;, 1,.,,, ·, •l•··l,t 
a!!.~emhlea. 

Vou, pois. lcrnlinar. 
Si :t lr•a l·holr. a tio di t•,,, .·.,, ,. "Ir olo.ol h•) 

srtn n 1110\'o'J oi:IIJII~'ill'• 'I"'' "' •'111(111· 
nh:nn 11:1 luta JIClupn •~II'~>O ,. rn••o:ul-
1 • I • " f C(.lflll'lllfl I 3 flO •>'":l tlr< 1' 1111'1:1, l'•lflll 
trau~n illn, pnrqnc UC>Ir• m••l·lo-~ truho 
procnr:11)(o t:~l lt:rr n mc•r IJIIIt:o•,linwootrJ, 
hrmtom. h"J'' c :unaJth:·, , ~··m t •r" a 
t'llnFt.urtrmrutr. ~ li'' íi<l l•···n ! '''""o 
bem ! /Jt•i/II'I .. J,•ml'•tl•·. () o··m(,,· é 
n/,rnrolrl'l t' t'ti•II}Jo·í,,ll'tJI•J•f.• fl"' .•.·ttt 
t'O//!•yll,f C •'ll·l't'fi!)UIII<t 1 1>), 

ACTA 111) IJI.\ ~:.1 DE Jt:NIIIl 111~ ISHH. 

(':!. • Secretar HJ) 

An mcin dia. feita a rll:trn:ula ,ar lrno-~,, 
prf~l·nle.~ o~ Srs. Lln.Jultlhn t:aet:wn. 
~3\'arro. A n1ero Florrnril•. )ldrlins 1lu 
Anclr.ttlc. Jo•riiO •IP. Aranjn. J. llutra, 
llodrigncs llnrla, Antonio )lartin;>. Sa-
lathrcl, L:tf3)'Clle de t:odoy, Jol~Õ llr,tll-
dào, enmillo 11ratcs. Fr;tn risco s;,, ,\1-
vat o da ~I alia, 1~11s ta Se na. A rislid•'S 
Maia, Luiz \'ieira. Aolonio Tei~Pira. 
Coclllo do• ~10111:1 I' l' ·m~Ol1 : rallaodu 
com parlicrpaçào os Srs. l'orfirio )Ja-
char1o. llin~ FoH'IC,, FrAili'" \'i~ nna. 
Slll•:t •··nrtr~. I.Pnnol rlo1 II ~ .•P rHI~ . i\nw-
rico d~ \I •II•)S ,. \loro•ir:. rl :t llocha. 

F .• tlã•r oNn p:utiri11aç.'io ns mais Sr•. 
O Sr. l'rc~i lenll• clcd.u n •!OP. não h 1 

sPssào, ror (,Jlta de nnmr.t o. e d:'t p~~ra 
or·tiPm d·l •lia :!;, a mesma rtne viult .1 
para h"J"· ____ .................... .... 

!l.• SE'S.\0 ô!IDI:'\AI\1.\, E..\1 ~5 OE 
JU~IIO t>F. 1SH!l 

Pn~-:sto~:KGtA no 5R. Str.\ 'ES11lt:: Ft:nnAZ 
SUM~IA 1110:-.\rtas.-OhS~>rva~l.cs. dM Sr$, 
Dnlr~ c A ~brhado.-~:1r•t!UIIL\'TB.-IIecla
maçAo. Ol•"rva~ões do Sr. A. Teixeirn.-
ProJcclns. llbsorva~ões dos !\r-. A. Mo i.>, 
T. Lhmrte, S. Pcíxnto, 1 .. Vicirn • G. Cnu .. 
dido.-1\crlnmncno. Obsorvncõcs do Sr. Pir-
míano.-t.olloctor o c.1mnr,, munlclpnl ·do 
Rio ~o,·o.-J\oncla d~ r3111at da Sl>rrul3 . 
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Dlscur10 e requeri mentos do Sr. A. Mala. 
DiscUI'IOS dos Sra. Tolendal, A. Mala e 
Barroso Junior. 

A's t t horas e IS:S minutos da manhA, 
feitaaebamalla,achào-se preseotesosSrs. 
Silvestre Ferraz,Liodolpho Caetano, Vaz 
de Lima, Martins deÂIIIlrado. Leooelde 
Resende, Moraes Sal8:1, Barbosa da 
Silva, José Theodoro, Alvaro da Malta, 
"'ater Floreocio,Campello.Camillo Pra-
tes, Antonio Marlio.<~, Ldayeue de Go-
doy, SaJathiel, José Brandão. J. Dutra, 
Rodrigues Horta, Bias Forte~. Silva 
Fortes, Jo.sino de Araujo, Aristides 
Maia, Francisco Sâ, Gomes Candldo, 
Claudiooor Nunes, Luiz Vieira, Seve-
riaoo de Resende, Antonio Tei:teira, 
.~agasto Cesar, Nelson, Tolendal, Ju-
rameoha, Soares Pc!ixoto, Sabioo Bar-
roso, VeUoso, Teixei ra lJuarte, Fir-
miaoo Costa, Ferreira Alves, Coelho de 
Mom·a, Pimenta, Carlos Nogueira e 
Costa Seoa; faltando com participação 
os Srs.Porfirio Machado, França V1an:~a , 
~erico de Mattos e Moreira da 
Rocha. 

Fallão sem participação os mais Srs. 
~re-se a sessão. 
Achando-se oa aote-sala o Sr. Or. 

M"odeslO Augusto Cn.ldeira, deputado 
pelo U . • districto e cujos poderes ja se 
aehào reconhecidos, é recebido com as 
formalidades do estylo, presta jura-
mento e toma assento. 

São lidas as actas da sesslo de t2 e 
das reuniões dos dias seguintes. 

O &r • ..Joaqulrn Dut;raz-
Sr. presidente, pedi a palavra pua. f a- . 
zer uma reclamação cum refereoc1a á 
acta do dia t4; purqo~oto. tendo ou 
comparecicto syste:::aticameote todos os 
dias ás sessões desta casa, oào acho ra-
roanl que o meu oume soja omiuido 
d'eotre os presMtes oaquelle dia. 

Não façO 8$ta reclamação si ruplet. · 
mente para osttJolar acl.tJ ele prcsmça; 
fato-a, porquo, tendo a assemblea pro-
\'in~:ial deixado tle ruocciooar prupo~i
talmento desde o dia t2 até hoje ... 

O Sr. Jutumenha:-tstu é o que V. 
Exc. o~u pode àffirmar com justiça .• 

O Sr. J. Outra . . .. quero aceentuar, 
de modu bem claro e positivo, que oào 
coowrri, directa, nem i.odirectamente, 
pa.ra que ncas~e registrado aos aooaes 
desta assemblea 01n preudente tão es-
quisito e anormal ; precedente que in-
eootestnrlmnote ncarreta graves pre-
juiaos rara a província. 

Nio posso nplicar, Sr. presidente, o 
motivo que aetuou no espírito de alguns 
l.los nossos eollegas para que permaoe-

cessem suspensas as sessões, ncando 
uns na capital, retirando-se outros para 
a cOrte, outros pa"a os Jogares de soa 
resi de:~da. 

O Sr. Jurumenha:-VA com vista a 
ambas ~s bancadas. 

O Sr. J. Dutra;-Ru oão me refiro a 
esta l.'u áquella baocad3; trato unica-
mente de ostigmatisar esta anomalia, 
que fere muito de perto o cumprimento 
dos nos~os deveres. 

Sr~ . . este f:u:to aoorm:~l que 
chegout a locar os domínios do o~cao
dalo. on fui devid" a u1c accorclo entre 
alguns •leputados, de fazerem ferias á 
custa da prnviocia, ou, então, foi u re· 
sullado de om plaon do governo, que 
aconselhou aos seus amigos que nào 
com(Jat·ecessern ás sessOe~( ndoupoiad.os 
da b mcJJda C07!4e t>udora). 

O Sr. Barroso Jouior:-Esta hypo-
lheso estã plenamente prejudicad:1 (ha 
oub·r.s apat·les). 

O Sr. J. Dutra:-tomo dizia, ou este 
facto foi devido a um plano do governo, 
qne, des~jando administrar a província 
com o orc;aroento actu.al,que é amplo e 
francamente governamental, receiando 
tal ~et. que orçamento igual oào ro~se 
votado pela actnal assemblea, haja 
aconselbaclo a seus ami~tos a especie de 
g1·eoe que roi notada o as aote-:1alas ... 

O Sr. Barroso Junior:-Jsto eu posso 
garantir ao nobre deputado qoe não 
houve. 

O Sr. J. Dutra:-Estou apenas esta-
Leleceudo uma hypothes11. 

E oeste caso, Sr. presidente, lamento 
prorundameote que uma parte da ban-
cada liberal teoba intlirectamente con-
corrido para a realisaçào de seme-
lhante pl:~o o, retirando·se desta ca-
pital, dt~ixaol.lo assim que os interesses 
do partido e da província corressem á 
revelia. 

A censura toca a todos os deputados 
("poiado do Sr. C. p ,·alu) e devo ac-
centuar que qualquer cidadão que so-
lici ta u1u lugar nesta casa deve ter o 
civismo e o patriotismo oecessario para 
o curuprimento dos complexos dovt!res 
inhereotes au mandato. 

E ó ror isso, Sr. presidente, que eu 
quero deixar bem claro que não coa· 
corri, nem dlrecla nem iodirectameote, 
para semelhante facto. 

E' incoolestavel que facto:~ desta or-
dem concorrem positivamente para o 
ahaix ootento do ni•el moral l.las assem• 
bleas pro•iociaes. 

E, uma ver. que estas corporações não 
se maotenblo realmente oa altura de 
soa nobilíssima misslo, entendo qne 
os nobres deputados devem proceder 
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de modo que o publico se convença de 
que, ao menos materialmente, ainda 
existe entre nós uma instituição que so 
denomina a.fsemblea prooincial. 

Tenho coocloido (muilt> bem). 
O &r. Alvaro Mac llndo:-

Sr. presidente, farc u1inhas as palavras 
que acabão de ser rroferirtas pelo meu 
honrado co lega, Sr. Dr Outra. 

Por minha VPZ, Dão deixei de com-
parecer um só dia nesta casa durante 
a longa interrupção que acabamos t.le 
ter; pois, como o meu itonradn col-
lega, considero muito ronco rPg11l~r o 
procedimento da assembl~ll. julgando-se 
com direito a umas r~rias da ta nlu:~ 
dias, sem o menor motivo ju:~l ificavcl. 

O Sr. Jurumenha:- Nào houve ferias; 
incommodos de :~auJo e outras necessi-
dades justificavo~i~. 

O Sr. A. Mar.hado:- Assim, venho 
lambem reclamar contra a omissão fiO 
meu nome. que se nota na acta do dm 
i!!, ja puhlicada oo jornal desta casa. 
quao 10 é certo que, não só nel!Sc dia, 
como em todos o:~ mais,tlesde a primeira 
sessão preparaloria até hoje, tenho sem-
pre respondido a todas as chamadas e 
me conservado oeste rncinto durante 
tollo o tempo de trabalhos. 

E" simplesmente o que eu tinha a 
dizer. 

O &r. Co.nillo Prat.ei!I:-
Eu faço minhas as pala v r as do nobre 
deputado. 

O 8r. Pre•ldeot.e:-.\ s recla-
maçOes dos nobres deputados serão a l-
tendidas. 

Ninguem mais fazendo obiervações 
sobre as actas, são as rueswa.:1 appro-
v•das. 

EXPilO lENTE 

O Sr. i .• Secretario lé o seguinte. 

O/fie i os 
Um do secretario do governo, remei-

tendo um requerimento dos tabelliães 
do termo do Sacrameoto, pet.liudo paga-
mento das custas devidas pela respec-
tiva mooicipalidade.-A' commissão de 
fazeoda mnnicipal. 

Ontro do mesmo, remettendo o re-
querimento, eu;a que o v omcial da di· 
rectoria de fazenda, Joaquim TPixeira 
de.Sousa, pede qn.e se lbe mande con-
tar {lira aposentadoria o tempo em que 
serflo de collector.-A." lt: commi~são 
de fazenda. 

Rio Branco, t.le autorisaçào para des-
pender ma:s do que a verba votalfa 
para medicamentos aos _pobres.-A • 
commissão de fazenda mun1cipal. 

Outro do m~mo. remetleotlo o re-
quenmento. em que a professora. O. 
Francisca llonorina dos llris, reítcra o 
pedido anteriormente fl!ito para sua 
aposentadoria.- A· ~ -• commis..~ào de 
fazeOlla. 

Jlep,·ese,~laçQ•s 

Uma dos estudantes ouvintes de 
rthanuaeia, redinrto a creaç.ão do uma 
IJauca de exames.-A · corumis~ão de 
in~trucção publica. 

Outr:• 1lu "lguns razen• leiros resi-
deute• na freguezia tio Cambu•luira . 
vedintlu a transrereucia de suas fazeu-
•la~ para a da Ca111pu.uha.-A · com-
IIIÍNS.iu de cstati~tica . 

Telt>Ql'a llW~·' 

E' lido o do Exm. Sr. Barão Je Ita-
tiaia, r.o mmunicando em data de ~1 do 
corrente que no dia seguinte chegariào 
pelo expresso os primeiros immigran-
tes, por inlermedio da associação pro-
motora da immicrnção em Minas. em 
numero do 'lOO, e dando parabens il 
província. -.\. casa fica iole1rada. 

Reclamaçào 

O 8r. Ant.onlo Teixeira: 
- Sr. presidente, esperava a hora do 
expediente para fazer uma reclamação. 

O Sr. Presideote:-A bora do expe-
diente està finda. 

O Sr. A.. Teixeira: -Espera\'a qrre 
V. Exc. annuncia.~e a bora do expe-
diente, para poder ter lugar a r~clama
ção que preteodo fazer. 

O Sr. Presitlenle:-Não ha mais ex-
pediente hoj11, porque ja se esgotou a 
hora de~tinadô\ para esse fim. 

O Sr. A. Teixeira :-Sr. presidrnte, 
é verdade que o art. t5i do reg1meoto 
não permiue apartes, isto é, não per-
mille que seja interrompido o orador 
que occupa a attençào •ta casa, a não 
ser quo seja l'ara se reclamar um ponto 
do mesmo regimento: é Terdade que o 
art. t tiS lambem d o permitte rssas 
interrupções,senão por meio de- apoia-
dos ou oito apoiados- . 

Mas essas disposições re8imenlaes 
não têm sido nb:;ervadas relig1os~mente 
e o eslylol estabelecido! nesta casa tem 
aotorisado que os aputes ujão dados 
ao orador. 

Ontro do mesmo, remeuendo o pe-
dido, que faz a camara municipal do I Conseg_oiotemeote, Sr. presideote, 

usando da licença da me~a e ao mesm•• 

• 
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te JDPO do costume seguido aqui ne3t.a 
assemblea, veJo-me obrigado a vir re-
clamar contra a omis.~o de dois aparlns 
pror.,ridos por ruim em al~nmas das 
sessões passadas, tendo ahas potlido 
perrnissào para dal·vs. 

O i • destllli apartes foi dadu em um 
discurso profuridu pelo tll n~tre dopo-
lado 11010 8. • distri rto. 

Penso que ~~te apartn não lhe ~unbe 
muit1 brm, p11rquo S. Exc. contiouuu 
seu .l i~curso o nào fez meuç~u de qne 
o ti vo~seouvi do. 

Cons:Jgu iolomeoto,nu a nmis~ào par-
tio dos Srs. tachygt apos ou tiO curre· 
ge•lor tio• di~cursos. 

Si partio fio;. Srs. tac;hyKraphos, julgo 
quo não pode havl)r razão para ,r.mc-
lh:ullo omis~iw, vi ~to comu, p .. r occa-
sião de dar esse ararte, eu chamei a 
aUPnçào da casa, pedindo licença ao 
o•·~tlor. 

O Sr. Prc~itlente:- E11 ja dissn ao no-
bre dJ(IUtadu que a h"ra dPstin:ula para 
o ex pc•liente esta v a e~gutada. 

Cousrgnlntcn:ente. a rcclamaçáo de 
V. Ext:. só podu ter lugar nmauhà. 

O Sr. A. Teixeira:- V. Exc. tome-a 
como 11 mn reclamação pes~oal. 

O Sr. Presulente :-~las eu não posso, 
cotnprebeodu o nobre deputado, mudar 
a natureza de sua reclamaçfto . 

O Sr. A. Tei.,oira:-Vlsto es tar to-
lhido no exercicto do um r! irei to que 
pensan me assi~tir, oeste caso, rO:iCr-
vo-me para amanhã. 

APRESE:O.'TAÇÃO D& rnOJECro:; 
Sflo lidos e vil o a imprimir os seguintes: 

I'\. DO 
A ~ssemblta legisl~th·~ provin•·ial ll'l Mi· 

nas G~racs drcrcta : 
Art. unlco. Pieáo crc:tdas trcs c.1d~irns de 

ínstrucção prlmari:t do sexo ma•culino,sen•lo 
nma r•O 3rraial da Flnre"a, nu1r:. no dls-
lricto de F.n trc-folhõl~. do llllllllci pin d•J ~la
nhunssú , o outra na cnp• lln dn Vargmn. li li~ I 
da rrc;;ltC7.in da Sé do Mariauoa; r~v~gndns 
as diSJIIISit;ões em contrario. 

Sn•a d~s srs•ilei, ~-" ''" '••nho du 1888.-
A. Ma rtin s.-Cnrnpoll o.-L1na~lpllo C:1~tnno. 
~I varo llmchõldo.-Vnt do l.ima. 

N. 91 

A as.semhlrn lcgiRI.1tivn pro,·Jnclnl rio lli-
03!1 Gera~ decreta : 

Art. ut.ieo, Fic.1 o 1>residcnte tia Jli'O'' in-
cia autorlsnd·• a dosjtOudor p~l.l vorba -
obrns (JUblicn~-n quntttia nccossaria com a 
connrucç3o tio duas pontos sohre o rio Ma-
lipoó; uma no arrolai do mMmo oomo em 
uma cachoeira e outra abaiJo tb. r:uenda 
do llnrn~ rdo 1\odrigucs Torros na cslrnda 
pat"a o Cara.tioga; rovugada.s as disposições 
em contrario, 

S.1la du sessões, t \S do junho d& 1888.-
Artlouiõ Marlins. - Campello.- AlvAro ata-
chado.-Lin~olpbo C.1e1.1po.-Vu de Llrna. 

• 

N. 9! 
A ~sscm bloa lcglsiMh•n provincial de lll-

nns Gera•s •lct:reta : 
Art . unlco l'iCA o pr•1Sidenle da provi n-

ela a utori~ndo a despender pela vurlm -
obrns t>uhtic.,s-a IJ'Ianti:t necosS!Iria vara 
oonstru~çâo de utn cemitorio M cirlatle do 
Marianna; re•ogadas as dl~pos•çôlll enl con-
trario. 

Snln tlns scssüo~. 25 tio j unho tio 1889,-
Carnp"lln.-A utnnio lb rtins. 

1'\. 93 
,\ n«roultl~.l l•lgi>lativa 1rrovinclnl de lll-

oa.< Gera~$ decrtll.1: 
Art. unicn. t'ica o guvorno provincial au-

tori~ado a d~·IICn<lcr p~l:t ' 'Crba-obras pn-
hlh .. as-n t\otnnlin do :l :lltl6Q 10 com o otwa-
namcuto ti ngun potavel nn l':trochh da Barr:1 
l.nng• ; rtvogatlas as di~I•O~o~ÕCJ om con-
trario. 

Saln tias sc;;.<õt•s, 2~ du jotnho do 1888.-
An touio Mnrtius.- C• rnflollo. 

N. 11\ 
A n:;s,•ouhloa lrgio lativn ;•rovincial d~ lli -

uas G~rn u• dcct'CI:t: 
Art. •tttle<l. t'ira o pr•sidenle d~ pron n-

cia autori:>ado n dC3pomlcr 1•cla v~trlra -
obras ~ul.ticns-:t quautin uecc;!n ria ll:t t.t .1 
oon~trucr.:lo de 11111 poutil h:i!l no ~rr.1ia l d:t 
llura l.onga; re\•ogadas ~• tlbposlçóe3 em 
cnurarlo. 

Sala ,tas scssoc~. t 5 du junho ' '" 188M.-
Antuuto ~nrtllls.-Campcllo. 

~- 9:i 
A :r•~!'tnl•hm lc~isln ti vn provludnl de lll-

n:ts Gor .1cs decreta: 
Arl uulco. l'ica clo~ndo á cate'•oria dt• 

parochla. com as tne!tn~5 ~cvisa~. o aistrlrto 
da Una VIsta , do muuicttliu uo ~lnrl:mnn; rt·-
voç:aiM n. disposições 0111 •·•mtrario . 

.:).lln tino scssi\"S, '!5 tlll jnnho de 1888.-
Campello.- .A . ll:lrlins. 

N. UU 
A ~s.ctuhlro lr~:isl~lt\'3 11mviurinl de lli-

IIU Gt•rat•s decrrla: 
Arl. !onieo. Fica trnnMo•riJõl tl:t p~rodti:t 

~o Aloro CnrnJ>O ra t".1 n tlu S. Jo:io do Mnti-
IIOil :1 fnt•ud~ du Fellpro d',\ brcn e Sih·n: 
r•!Yog:uJ:\i ;,s tli, I)OSit;.üi•S ('ffi ~'-e:Jtrnrlo. 

Snln tlns ses;i,,•s. ':!;; dn juuho tia t8RI!.-
A, :ll:o rtlto3.- Cnmrc llo. 

~- !li 
A Msrmblcn lrgisl:tth•a pr(),·inct.ll do )lt· 

nas Uurnes dccrctn: 
Ar t. unlco. Fica tr~ruroridn dn paroclria 

de Ub.1 pua A dõt Oarr~ l.nn!;:l a fatenda do 
llom- llctiro, pN'ICnCilnlc n ~lnnoel Antonio 
de Li mn 1\olliu ; revogado~ ns disposições em 
routrMiO. 

S:rla tias ses.<~les. 2li do juaho de 1888.-
Antonio llartlos.- Campello. • 

O 8r. A. lUaiu (não temos o sco 
discurso). 

-São lidos e vão a imprimir osse.gointos 
projectos: . 

~ .. 98 
A anombloa legislativa provincial de MI-

nas Carnes dccmta: 
A ri unico. E' o prc!idenle !la provlnela 



a uiOri$.\do a de.spender pela • erba-obras 
p ublica· -do orçamento Ylgenle a quaolla de 
\ :0&•,.• O para auiliar as ob1'3S d~ matri& 
ela trcguwa do Tombos do Carangolal rer o-
pda~ •~ disp06ições em oontrarin. 

S.113 das sossbes, :t5 d11 Junho do 1888.-
Arlslidos ~la .--lioaros l'cixoto - Dr. Siln 
ForiOI. 

N. 99 
A assemblea legislativa pro•lncial do Mi-

n ar Ger~es decreta : 
Ar t. unico. A frepuea~ cl c Sani'Anna do 

Sap~. municí pio de UW, passa ri a denomi-
IIU- 14'- Saul'Anna do lgarapê; revogadH as 
d iSIKIS•Çt!CS em r.ontrorio. 

S:lln da• SllSSÕe6, ! 5 de Junho do 1888.-
Arl-l de• Maia.- Dr . Silva Fortos.-J06ioo 
.Ara ujo. 

!'{, 100 

A .ustmbl~a legislatin prllYinrlal do Mi• 
mas Gen es decr• ta : 

Ar t. un•ro. Ficacreada uma Cieola m•:lla 
da hJstruc(i o {IIIOJari:. M p:trochia d:t Gou-
v~a. muniri(HO d:l Dia mantina, uo lugar 
ond A e111:i senoto actualnorn te constru i da a 
1aLrica do fi• t ào de S. Roberto; revogadas 
as dispusiçiws em cnnl rario. 

Sala daé sessóu, !!I do Junho do 1888.-
Alnro Machado.-Anlero.- Jus6 Theodoro. 
- DarbO!O& da Siha.- C. PraiM. 

N. tOI 
A assemblea legislall•a pro•ineia l do Mi-

nas Geraes decreu : 
~ rt. uoleo. Fori o c readas Ires escolu 

mixtas de iuslrurçio primaria: uma no po· 
,.03 •10 d O Sanl.l fi •rMf~, UUir:l 110 j10V03•10 
Formaçàu, .1 uobos uo municlplo da Diman-
t lua , e ou&ra no puvoado QulnLa, no mun i-
c tplo da Ja!ouaria ; revo11adas ae "lposlções 
c rn contraroo. 

Sa la das sw6es, !5 de Jun ho do 1888.-
Llndol pho Cae&aoo.-Al n ro Machadu.-f'. 
Sá.-Anloro.- C. Prallll. 

N. lot 

A asRmblea legislalha provincial de Mi-
11.11 Gor14' deacLa : 

Ar l. uol.co. Fica Lraostorlda a r.adelr:a de 
i nstr uco;ào primaria do sexo masculh)o 
do Taboquonha, llluolcipio da J~nuaria. para 
a povoaçao de-Pedr• da Maria da Crnz- . do 
D ellllO IDUIIotlipW; revoiAdM aa d!~po~s 
e m e~nlrario. 

Sala das sessões, !5 do Juubo do 1888.-
JAodolpllo Caetano.- !'. Si .- Alvaro lola-
c~ado .-{;. l.>races.-Vu de Lima. 

O 8r. Teixe ira Duart.e: -
Sr. preside11te, pedi a palavra para 
2presentar um projecto, autorisando o 
JOYP.rno a despender a quilntia de 
i :~ com a eonatrocção de o ma 
~ sobre o ribeirio -do Limoeiro na 
eetrada 'Cio au:smô óome, qoe u e de S. 
J osé d'Aiem Parabyba a porto N~.o·do 
Cem. 8aeto Alltoaio de AYeotlltfliro, 
Bto~de. 

A po114e terá f.OD!Itntida ~efr0t1le d.a 
fUiftda M Monte Al'feme, distante 
lepa e meia da cidade de -8. t osé é do 
IIW'o Nowt. 
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Sr. presidente, o projecto ae justi-
fica desde que a assemblea,qoe por elle 
tem de votar, souber que ~ uma du ell• 
lradu de mflior commereio n~quella 
zona, pois w mmooica S. José cnm o 
Interior elo município e da provinci.a. 

Por ella traosilão em exportaç,io 
cerca de cem mil arrobas de café ou 
mai~. não falando em onsros g~noros 
de esporta(.ãO dos fazendeiros daquell.a 
Z11na. 

lia anoo e meio, Sr. presidentll. eut 
ponte foi conee: tada A eusta dos fazen-
deiros com anxilin da camarn nsuoi-
clpal. qno concorreo com a quantia de 
1 :u006000. trndo os razend ei rn~ con-
r.orrido com a impnrtancia de ü:• 0015. 

Ultimamente, e~ta ponle fos tlrstruida 
por uma lempeslade,que hou~e naqoelle 
lugar. e urge que F('ja rteonstrulda: e 
como a camara municipal nAo (lt·de 
mai~ concorrer. uem tampouco os fíl· 
zeodeiros, para esta obra, trrio que o 
projeclo, não ~ó por e~ta razão, COIIIO 
pela grande import11nciil da obra, pas-
sarA ~Pm lmpngna(àO. 

E' lido e vai a imprimir o frgulnl& 
projecto. 

!S. 103 

A a~semblra l~gislati•a provi ncoal do MI-
na< Gerars decrru: 

Ar t. unico. Fica o go••rrno tl:t provinci:. 
au lurisnllo A dtspenrlr r pPIR verb:o- uLrss 
publl~ns-~ o orçameulo futuro a quAntia 
de lrlSOOr5000 com li cnnslr ucção de um:\ 
pnnle sobro o rlbeirll•t Limoei ro. nn r~trad:~ 
do mM!mn nome, que vai da rioiM•I n rln ~. 
José d'AIPm Parahyba c Jlorto ~ .. •n ~ S~nto 
Anlonlo ~o Avtntureiru. lliu Pa"'"· rtr. 

A ponle rorá cons•ruida em fr••u to 3 r~
lt oda-Monte Alverne- . dlstan t• '"''~ l•su:a 
da cidade de S. Jusé d'Aieno l'a ,.,.hylr.l o 
Porlo Novo; revogadas as dl!poSi(Ô••S en1 
CDOirario. 

Sala das $OS..<ilei, ! !I de junho do 1888 . ..-
Toh:nl ra Dua rte.-~elsou.-AuausiQ Cts31', 
Soares Polxoto.-,lurll.ID(!u)la. 

o: 8r. 8oerea Peb.ot.o:-
Sf. pre•ideote, pedi a palavra par.a 
apresentar um proJeCJO, que a.u1.!)rjsa p 
presidente da proviocia a despeoder 
pela nrba-obras poblicas-dsveuas 
qeotas com o fim de benellciar ditr&-
reote& lugares do s.• district.o,que tenho 
a boora de repre.'!4'nlar. 

E' lido e ne a imprimir o seguinte 
projeclo. 

,.. A assembtea lPgislallva r rovlnc.al de~
oas GPrae• dl'çre,La: 

Art. t .• 'E' o presldPol& da provlocia.au-
lorl~do a des~odel; ptlla v.e.rba-o.l!ros!Pu· 
bUca.--as MlrUID~_guaolill: 

I t .. l)o ' O:Q!JJII. palll ,tDC'-II.II!I~IU9 
d'agua potavel na cidade do Pomba. 

• 
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8 t .• De t :OOO,S. pua as obras da igrPja 

do RD$1rlo ~~ mesma cidarle. 
I 3.• De ! : 000~. para as obras da ma1ri1 

4os Oagres, município do Rio Branco. · 
I 4.• De !:OI~. para om ooml lerlo ni 

metma Joc:allda~e. 
I 11.• De t :OOO,S. para con&trucção do uma 

ponte sobre o ribeirão Qu lndluba nm fre-
fUel la doa Bagres; munlc1plo do Rio Bfanco. 
e concertns da estrada que deJta cidade 
nl para aquella rreguczla. 

Art. t .• Revogão-se as disposições em 
e"ontrarlo. 

Sala das se.<sões, !li de junho de 1888.-
Soares Pelxoto.-Aristidet Maia.-Ttixelra 
Drtarte.-Nelson.-Padro Firmlaoo. 

lguahnenLe são lidos e vão a impri-
-mir os sPguinLes 

N. IO:S 
A usemblea legislativa provlnclr 1 do Ml-

1las Geraea decreta: 
Art. t .• A di-.lsa das rre~ruezlas de Santo 

Antonio do Muriabê, mnnlc1p•o de Cal.lgDA-
&es, 11 Dn!ti da Vlctorla, do munieiplo do 
S. Paulo do Muriahé, ficarão sondo: a partir 
dat cachoeiras do carrego doJ t)nrluha :l• 
do ribeirão Bom Succeçso alê ã barra d~s 
mt~~~mos no rio Muriahó, o por Cito acima 
.al4ao lugar denominado-Vau-.compreben-
dando a ruenda de Antonio I osó 1\odrij!UOS. 
~ue llr:arà pertenceo lo à (roguozla do :;JuliO 
Antonio do Muriabé . 

Art. 2 • Ficào reYogadas as dl.sposições 
em con trario. 
~Sa la du oessões, !li de junho do 1888.-
Lnil Vielra.-Teixeira Duarle.-Dr. Coelho 
4o Moura.- P. Alns.-Nogueira. 

N. t06 
A assemblea legislaliva provincial do Mi-

ruas Geraos llecrela: 
Art. unlco. Fica creada aogunda e>deira 

do se1u masculino na cidade de S. Gonsalo 
do Sapuc:aby; rovogadu as disposições em 
-coo1rarlo. 

Sala das sessões, !li de juuho de 18-!8.-
Leonel Pilho.-Barbo·a da Silu.- C. Sena. 
-F. Navarro.-IL Sales.- Liodolpbo Cae-
&auo. 

N. t07 
A assemblea legislativa provincial de 

Kln11 Gerao• decreta : 
Art.· uolco. Fica o pmldeote da província 

e utorliado a despender pola verba- obras 
publicas-a quantia de IS:OclOIIOO para a 
<onllr~o de uma ponte sobro o rio Sapu-
cahy, no lugu denominado Ouro Pulla, na 
eatrada que liga o• municípios de S. Gonulo 
-e Pouso Alegre; r&YOI(&das as dlspoaiçllos em 
1ll>ntrario. 

3ala das aeuões, !li do Junho de 1888.-
Leonel Filho. - llarlín.t de Andrade. - C. 
Sena.-t.iodolpbo Caetano.- Vu de Lima. 

N. 108 
A auomblea lcglalatiya pro•lncl.al de 

lllnas Geraes decreta : 
Art. !.• Fica creada nma cadeira de in-

•trucçlo primaria do sexo muculluo no 
laser denomloado-Matatll-, povoação da 
froru••&la da Lagoa D1urada, lermo de S. 
1014 d'EI-Rey. 

Al1. t .• ReYorio-se 11 disposlçllos em coa-
vario. 

8ala daa II!ISilel, ts de Ioobo de 1888.-
0r. 111. da Rocha.-Dr. Coelbo de Moura.-Dr. 
C,uapoUna.-AopslO Cesar . ....Jotê Horta. 

O 8r. Coelho d~ Houra:-
Coberente com as ideas por 1oim emit-
lldas desdi\ a priLneira ve:t que tivo a 
honra de falar nesta casa, vou aprosen· 
tar alguns projoclo;;, destinados a bt~ne
ficiar alguns lugares do districto que 
represento. 

• São lidos e vão a imprimir os se-
guinte!! projcctos. 

N. 100 

A usemblea Jegis!a1i•a provincial de 
Minas Çornoi decrel3 : 

A ri unlco. F ie> o pre•ldenle da província 
autorisado :ldOS!IOIIder JIClll vcrb.\ - ohras pu-
blicas-n quantia de 8:000,~·100, corno ntiXIIi~P 
~ c:anallsaQ.io do agua pot.wel ri~ cidade da 
Bom Succwo; revogadas as dlsp~IÇ(\Il.i e111 
conlrarill. 

&la Jas •e>.•õos, !5 de Jnroho de 1888.-
Dr. Coelbn de Moura.-José Theodoro.-Lu~ 
Vieira.-José llor1a,- Dr. M. da Roeba. 

:~. H O 
A assombloa legislativa provincial de 

Ml nas Goraes tlecre111 : 
A ri. unico. Fica o 1•ro.1idRnle t1:1 provlncJ:. 

nulorlsado n dOSJianrlor rla vnrba do obra' pn-
blicas a quanlia de .\: 'IOO,SO 10 eom .u ohr:u 
da matriz dn Nasarolh, município de S I os6 
d 'El-Rul; revogadas u di$poslçôo$ om con-
trario. 

Sala das s~.ssõeJ. !5 de Junbl' do 1888.-Dr. 
Coelho de Moura.- José Theodoro . - Lu•% 
V1elra.-José Rorta.-Martios de Aodn.do,-
C. Sena.-J. Dutra.-Dr. 111. da Rocha. 

O l!!lr. Gn~ne& Candldo:-
1 Pedi a palavra, Sr. presidP.nte, para 

otrerecer á con~iJeração ,re~ta casa 
dous projectos, q un vão atteoder a ne-
cessidades inadineis da legen•laria ci-
dade de Marianoa, sede do districto que 
aqui Lào indignamente repr8llento. 
(Nao apoiado.•). 

Antes, porem, de o fa%8r, ba de V. 
Exc. • permittir qoe, sendo a primeira 
n:r. qne obtenho a palnra depois de 
reconbP.cido, desempenhe-me de um 
dever w&srado. qnal o da graLidão. 

Em prtmoiro lugar .Sr. presidenle, di-
rijo-mo ao nobre e independente elei-
torado do i .• districto. que, esqnecido 
de minba bu.milde obscuridade (~ 
apoiados) e inspirantto·se apenas na 
sua generosidade, collocou·me nesta 
cadeira, conftando-me a defesa de seu 
direitos. 

O Sr. Peixoto de Moura :-V. Exc.• i 
muito digno; o 2.• districto não poolía 
escolher melhor representante (muito1 
apoiado1}. 

O Sr. G. Candido: - Em segundo 
logar,Sr. presidente,dirijo·me a esLa as-. 
semblea, á qual manifesto de Ulll modo 
aolemne a minha gratidão, pelo YuLo 
quasi noanime com que amparou a eausa 
da justiça, oio consentindo que rosse 
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ullrajada a soberania das urnas do meu 
dtstricto rasgando-se o d•ploma quo 
e lias me havião confurido. 

Um Sr. deputado: - V Exc. • não 
p!lde falar contr;o o vencido. 

O Sr. G. Candido: - Não estou fa-
lando contra o vcnrido, ao contrat•to, 
falo a favor do ,·oncirlo, mas, o meu 
fim não ú falar rc •• tra ou a favor do 
voncillo e sim coufessa •· a minha grati-
dão c reconhecimento a meus prOill'ios 
advorsarios políticos, quo sllubcrf11> 
collocar-se na altur:t de jUizes, n:iu con-
sentindo que meu diploma fosse ras-
gado, como pretemlcráo o odio politico, 
os pequeninos reclamos da aldea e as 
con ve,.iencias mal e11lelld·das rio cam-
pat~at·io, que, infelizmente, tra nspondo 
as ent radas da casa, liverão ingresso 
nos corredores c ante-salas da assem-
bica. 

Um Sr. deputado:- V. E1·c. uio pode 
assim pronunciar-se, sem irrogat· inj u-
ria á nsscmblua. 

O Sr. G. Canrlido : - Ao contrario. 
presto. com o m:1ior reconhcci lllonto, 
um I'Oto de elogio, pelo modo nohru e 
justiceiro com t(UO procedeu esta illus-
tre assemblca no men reconhecimento, 
aprz:1r do empenho •1ue houve para 
quç fosse ra<ga~o o meu diploma. 

E o caso de th7.cr-se: 
/'i vemos j ui ;;es em Berlim. 
U Sr. Pre~idon tc:-Eu peço no nohrc 

dcputatlo qur se cinja à mate• ia em 
discussão. 

O Sr. G. Cantlido:-Eu vejo que Y. 
E~c com razão me chama à ordem c, 
desejando ser sempre docil ãs o hscrva-
t;ilcs do V. Exc., nf•O proseguirci, dei-
xando assignalada, nestas poucas pala-
vras, a minha gratidão ao 2. • districto 
e a esta illustre assemblea. 

O Sr. Antonio Tei~eira:-Depois de 
um pequeno desabafo. 

O Sr. G. Candido : - Sr. presidentr, 
entrei nesta asse rnblea à sombra da 
gloriosa bandeira do partido conserva-
dor, do qual sou, o sem(>re fui , soldado 
dos m:. is humildes, porem dos ma i~ de-
dicado:. e convictos. 

Sabe V. Exc., Sr. presidente, sabe a 
illustre assemblca, t(ne, aqui encon-
trando um conlerulor, que se dizia ir-
mão em crenças politicas,quiz elle apo-
derar-se da cadeira tlue o meu · par·trdo 
designou~me nesta b:10cad.a. 

Travada a batalha, tive a felicidade 
do ver a meu lado toda a bancada 
conservadora, porque, senhores, eu era 
o eleito, era o verdadeiro deputado con-
servador do 2. • districto (apoiados da 
bancada c •nserv:Jdm•a). 

Quando, por vezes, vt o meu direito 

pcrig:u, (ll'ltl.~ a. liamcnt•B r.ou~t antés 
flUe Sllffn•n U nii!U l'i'COIIhCo:llncnlO, 
eso:ol h i :1 musm:t handcira p:1r:1 nclla 
amortalh:\r-rllt', si ross11 ,·h;tim.ulu. 

( 11 ui lo bem; op .iatlus 1la bancada 
co11sen;adu1·a). 

\' •clorioso. porem. cstuu li rmc no 
meu posto. fazc•uln p:trte tlc$ta ban-
cada, ('mbora curn • ·• •lltimn entre tão 
illustn!S f'll mp·•nh ·•· . . (111lo '~11"'"'/os). 

Um Sr. ll•~pn t:lil u .-Eslt) ll ' 'I!IHIIIolllll 
v. Ex··. vem (li'UilOI' a rt•furma ua IJan-
o.lcira do seu p:1rtido. 

O Sr. C. Canclido:- .'1\:io, si PU pu-
desse, proporia a r.:form:~ ela blntltJira 
d.:J partido do nobre dCIIUtadn, por•IUil, 
como Ja tlisse um i ll n~tro chefe de V. 
Exc .• ell tt o~L;'t em retalhos. 

Nào lnrlagl'1, Sr. prcsi llcnto, nõ'tO CJUBrO 
mesmo s:ther do procedinwnto que teve 
o rnPu contendor e qu:ll fui :1 bandeira 
política a que se abrigou: sei do mr.u e 
quero 11nc tod:. a pro,·incia o conheça, 
ficando con•ign:u.lo nos :.nnaes rlc:;La 
casa qnc, c:uul •dato du p:~r tillo •·onser-
va• lor. fui uloi tutiiJpntao lo pelo \! .• dis-
tricto da provincin c raço parte desta 
baurada, tia qual ~erei sempre sohhtdo 
firme c leal. ( lluilo bem; m uito bt>->1). 

\'rjo, Sr. presirlenie, que V. Ex c. 
t[uer mo chamar à ordem; ,-ou. por-
tanto, obedecer :1 V. Exc.,:1prcsentaudo 
os dous projectos, fim principal ll:tra 
11ue I>Ofli 11 (laia vra: c cntàn passo sim-
plesmenlu :1 fazer a lnitnm dos mrsmos, 
pedindo a esta illnstrc n~~emhlca que 
os receba na dcl'ida consitlcração. 

Os projcctos estão concebidos nos se-
guintes termos (le). 

São lid(•S o vão a imprimir os seguin-
tes projectos: 

N. 111 

A asscmbtu legislativa provincial de 
Minas Gcraei decreh : 

Ar t. unico. Fic.t o presidente da província 
autorisado n dC$prnder a lfUanlia do 3 :OOO,S. 
peta verbn~braJ pnbtir~s-com a conctci.Sào 
das obras do lhc:uro do Marianna; revogadas 
as disposições em cnnlrarin. 

Sa la dnucssôM, ~iS tJe /n uho do 1888,-
G Candido.-Augu>to Vc lo§o. - Ctaud io uor 
Nnnes.-T. Totondat.-l.ui• Viei ra. 

:o/. ll 'I 
A asSflmbtca l•gistatiu pro•inc1al do 

Mlnól$ G•rus decreta: 
Art.. t.• f'lca n tlrcsidonte da província au-

tori~ado n d••spcnder n !JIIantia do 8:0 !06000 
peta vorbo-obraspubltca~-com n t:onstruc-
çio de um comllcri o na cidade do Mariaona. 

Art. ! .• Esta qnantia será. desde logo, en-
uegue i S. E:otr. Revm. o Sr. Dispo de Ya-
ria nna. ou i commis>'io que S. Et. nomear 
para graluiu men l8 diri~i r os trabalhos da 
construcr,io, do conform•dade com orç.:am~nto 
e planu, lnvanudos pelo engenhei ro do dis-
lr•cto ou per qualquer ou tro I(UO o go•·erno 
designar. 
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Art. 3.• t'icâo re~-ogadas as dilposlçõos em 

contrario. 
Sala d~s sessões, !3 de junbo de 1888.- G. 

Candido.- Conego Pimenta.-Ferreira Alves. 
-Padre Firmiano.-Padro Tei~:eira.- Tei-
xeira Ouarte.-Augusto Velloso.-Ciaud.onor 
Nu ne,. 

São apresentados mais, por parte das 
respccti v as com missões, os seguintes: 

N. ll3 

A M3umblo.llngislaliva provincial do Mi-
nas Gor.,cs dPcrcla : 

Art. ! .• A forç., tmhlica ela província pa rn 
o cxtti'Cirio dn 188!1 ~ Oxada em I !'.JO praças 
do ()torpo policiAl. o'lltm do est.,do ma ior , 
CI>Olj10$t0 de IIID major COm llUJld:IR IC, UW 
c.1 1·it.'\o ci rurgi;io mor , um a p•tào fiôl:-,1, um 
tenente ajudante, um alferes secretario, nm 
diln quartel mestre; 11 do eslado menor, com-
pr~hendendo um s.:argento aju.dan te, um dito 
mostre de musla, um seguodo sargento con-
tro-mestro, se s mnsicos do I . • ela~ e, nove 
do ! .• e nove de 3.• 

§ 1.• O corpo seri d ividido em oito com-
pauhia.s de iofanla ria. compo~tas de um ca-
pitão, urn 1cnonte, um alferes, um prrm•i rJ 
sargento, dois segundos ditos. um forr<cll, 
seis cabos, um corneta o 166 pr3ÇllS c.'da 
amA. 

§ !t.• Os vonclmoa tos dos omoiaos o prn-
ç.as s.Jrlio os das \abolia~ vigentes, tendo oi!Cii 
direi\o A rcrorrna, no. umnos da lei n. !138 
de !7 de outubro do 1875 e regulamento n. 
73 de 11 ••e dezembro do mosmo auno, con-
formo a d ispo-iç:lo do§ 4.• a rt . t.• da lei 11. 
HG! de SO do juuho de 187G. 

Art. ! .• Revogào-so as disposições em 
contrario. 

Sala das c->mmi"5Ões. !5 de junho de ISSS. 
-Autooio Marlios.-Aivaro Machado. -C. 
Seoa. 

N. 114 

A t.• comm issào de propns tas e repre.en-
taç.õ~s do camaras ntunlclpae;, a que fui prc-
sonto a dn ci•tade d~ Pouso Alegro, ~compa
ohada do prnjcctu do um novn co.ligo do 
fHI!IIUrAS. o UlmlJcm de um Anncxo com o pro-
Jacto do um rPgulnmouto par:t a praça do mer-
cado dn mosmn chiado, ~<>ompauhado de nma 
&alwlla dni ml'oSios;6 de parccor IJUe se ad olliC 
o so•guiuoe projecto: 

A assembloa legislativa provincial de Mi nas 
Geraos, sobro provosla da camar1 municipa l 
de Pou10 Alegre, rtJSolve ' 

An. I • E' approva to o novo codigo do 
post uras da cidade de Pouso Al~grc 

Art . ! .• E ' approvado o reguwnenw da 
praça do Jllllrca.do da mesroa cidade com • 
respe«rva U bella de ltupostos; revogadas ;;s 
d isposições •m coolrario. 

Sala da1 ccmm issde>. !5 de junho de 1888. 
- J 1 11 llnrta Ju nior.-F. Na varro Sale5.-
Jos,l 'oi t ri~ Or:~ndão. 

A unprimir. 
1\ECLAMAÇ.I.O 

O 81-. Jl'lnnla.n .o (niio t~mos o 
soo disoui'SO). 

COLLifCTO& • CAMUA 'IIUl'ltC1PAL DO 
RID 1110'0 

Rtnd4 tio f'amal da 8errari11 
O &r • .&. lia la (~ temos o seu 

discurso). 

São lidos os sepintes 
Rlquerimenlos 

Requeiro, por intermedio do go, eroo, 
copia da sentença que julgou com-
prit!a a pena a que foi José Antunes de 
Magalhães. hoje col!ector fio Rio No,o, 
eomlemoado pdlo juiz de direi to da co-
marca fio me&mo nome e accorrlão da 
Rolaçi.o de .Ouro Preto de 3 de Maio de 
itl84. 

Sala das sesslles, 25 de Junho de 
i RSS. - Ari$/ides ,\1 aia . 

E' apoiado e posto em di~ossào, fi-
cando es ta adiatla, por ter pedido a pa-
lavra o Sr. Toleodal. 

Requeiro quo, por iDtermedio do go-
' erno da provincia , me sejão forneci-
da:~ as copias aothP-nticas das actas das 
se.•soes de 18 e 30 de Abril rle f 888 da 
camara municipal do Rio Novo. 

Sala das ses~Oes, 25 de Junho de 
1888. - Ao·istides Maia. 

E' apuiado e posto em díscuss~o. 
ficando esta adiada, por ter pedido a pa-
lavra o Sr. To lenda I. 

Requ11iro que informe o goveruo pro-
' inclal : 

t • - Quanto rendeu o ramal da 
Sorr,Hia dll estrada de ferro LeopoltHna 
nos dous seme~tres de i 886, qual oca-
pital garanttdO do mesmo ramal e ~ao to 
pagou a província a titu lo de garan-
tia de juros : 

! . • - Qual o capital maximo garan-
tido á estrada de ferro Oeste de lll ioas 
e •1uanto, por conla dessa garantia, roi 
pago pela província em 1887 : 

3. • - Quanto~ kilometros de estrada 
tem a companbia Bo~hia e Minas con-
struido em territorio mineiro, qual a 
despen feita na COD.õlrucçào e qnaodo 
terminou esta. 
· Sala das sessões, ~5 de Ju.nho de 
t888. - A r istides Maia. 

E' apoiado e poSlo em di.scussão, 
llcaodo esta aoliada, por ler pedido a 
palnra o Sr. S. Peixoto. 

O Sr. Tolendal requer e obtem 
orgencia para a continuação da discus-
são dos requerimentos que se refer.em 
ao eolleclor e á camara muni c i oal do 
Rio No•o . 

.() Sr. C. Prales iguimeote requer e 
obtem urseocia para continuar a dis-
cussão rio requt~tímento que se 'refere ao 
r•l'llal da Se11raria e oo'lras esll'adllll •de 
r.rro. 

C0&1iaua a discllMio do priMiro re-
qM•ime •10, que pede COllia da~ 
que julgott comprida a p4'Da a qae 'roi 

I condemnado lolé Ant"tloes de llaga-
lblel, ~&e~aal celleclor do Rio l'foAro. 
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O 8r. Tolendal : - Tenbo 
ainda bem presentes. Sr. presidente. 3$ 
pala n as du honrado deiJU tado pelo O. • 
dislricto,corn as quaes, aberta a sessão. 
estiRmallsuu a r~velia calculad;t ou ac-
eidental em que recentemente tem ca-
bido por parte da as1em bica a gostão 
dos uPgor,•o• sujeilns á ~na dd,be-
raçào. 

Mais de uma •e1. com ,li e me encnn-
l rel , nessas horas. em numero in!>uffi-
eiente nesta ca.~a. sontin•lo que em 
mim se plantan ignaltlesanlrno ao qne 
elle ext~rna,·a,ima!!inarhiO talvez fiiiC a 
ordem nallwll da~ cun<a" n:·m se alte-
rasse em ~co lido cond uccnto com •1s in-
teresses da pm•incia. 

Mas, ainda agora e antes de ter a 
honra de nccupar a att••oç;iu •la ca~a. 
ou• i.romo que em pr, testo contrario a 
esl, tiP~an1mu, ser apre.•cnlado o pro-
jecto tle rorç;, pn bltra pPio nnbrP rei a-
tor da commis.;w re3pcctin, parPccndo 
qnc ião r>fftJctivameote tomar os u·aha-
l ho~ da a~~cmb . ea dir•cçào meoo~ en-
cOIIII a"~· m~nos apaixnnatla; pclu que. 
sou Õ !Himciro a d1•r publlr()~ para bens 
a DÓS lmiO~, por e.c;te 3C•tOICCIIIIP1110. 

Oanenw que não potles~e assi m me 
e1pr~ar autes que a aunmal r:l a qu11 
mb teobu rererido llYCssc de uma vez 
cessado. 

·rrmos v i~tn a tooo o inst~nte, ~ob 
prete110 IJaoal tle inrormaçt'P~ !lubrn 
mall!rta rle nunima import;\ucia,so a tira-
rem cuutra etniJregallus pu blicos as mais 
dnlurMas in•ectiv.•s (tap?iarlos). se le-
vantarem contra cre•litns nns1:eniPs ou 
fi rmados as mais trrri Yt·i~ nbju rgat•1rias, 
injuria.; 11 ou tras propnsiçõe:S tfe natu-
reza l:tlvez mais pes~da. 'JUO podiào ser 
1)0upadas por benif;Dillalln dn orador, 
Ulvez mesmo por d1gnithdo tia assem-
bica. ( lfuito bem) . 

O espírito partidari'l às vezes tem 
dominatlo a forma d•1 peo~amonto, IIPi-
sandu entrever la fura dnmnn~lr: , ~·l)·l~ 
eapnes rio atterrar o~ mai~ '':tl··nhl:l 
;aoimos em relaç.io a oegocios 11u•• po-
.clem se 1nte01ler mais dirt!Ctamoute &utU 
4l districlo qne a•111i me n• iou. 

Trazendu esta feiç:io a noticia .I e ver-
dadeiras calamidades quo M de• ião re-
TÍr nesla casa. ralava-se do aceusações 
tremeorlas, qnP. havião de serdosferidas 
.aqui o que haviào do produzir todos O$ 
.seus resul tatl o~. 

Uma dellas nós a nmos nesta 
oeca.siào. 

E' bem eerto que não se dctermi na va 
2 ~le ~iognlar donde d~tviio partir cs-
w aeeusações ; mas. esta incerteza da 
soa determinação maior terror impri-
m~a à Mmelbaute nolicia : .todos es-

peravão e etreet:vameoteacabào deap -
parecer a,·cusações que. a mru ''er, oào 
ttlm oalraneodeesmerilhar acto.• 1le jns-
liç.' o somente se filião ao lle:.~jo de 
mnlrstar pes~oalrnen te. 

V. Ex c., Sr. presitlcnto. porcrbn cla-
ramooto o rmbaraço em qne ruo v•'Í" na 
tli;cn~são de$les requerimentO$, porque 
ja está na consciencia tlesla a~sr-rnbloa 
que ambos clles entt>nrlem •ltrccta-
mento com a minha hnmil.le p~s.,~oa : " . 
nas CI IIIit:açt)•s pessoaes. não ~ci quem 
tenha :1 ~~~ nicientP placi1IPZ para l'nra-
rar as :w·u-nç,)es que sàn ~ liratla~ cnm 
snrpn·~:l tlt' fiiJ I '> lle vreparatlas com prn-
mrtlllaç~o . 

A r<17.à'• 11e1 ~. •tnal th•o a hon1':1 tle 
prt ltr :i a~semhlea urgancin para a IIIS-
cn~~ão tlr~l e reljueruuontn O>là tlila 
pPin motivo que acabo 1le all••gar. 

O Sr. Lbrru;o Jun1or:- .\lu• lll b• Ul 
dita. 

O Sr. T'1lcml;ai:- E por elh• eu et-
pre~so meu rPr.11n hccuuenro. pun1ue tle 
(:(• rto 11101]0 ntll'nuarâ 3 intpres~iiO roa 
(JII Q a ;tprl'~l'll l<IÇ:'Ill dn t'Cqlll!fiii!CUIO 
poilt'ria ru·otluzir ua asscmhloa. g,,;·, 1:111 1liscu:-.'<i10, Sr. presill1•nlr, o 
reqn~·rítnPu ln l'elu qua l SI' prd~ re1 tirlão 
1h1 >Cntcuça quo jnlguu cumtlnlla pPna 
iiUfln~la ao collector do 1\10 :-lu,·n. 

A' primeira vista, dcnunria·>l' o es-
fllrito do rPqt:erirnentu. qne u:'1n é " tle 
hn,rar jnsiiÇ<t e >li é ~en•clh~11tr. 1'111 
llltlh ~~~ IIUil se t:UI.ti'OI IIU Jll Hjt•Clll 11. 'I 
nuu. 4. 'JIIUlllln ruuitll,tln mP~mn nntur, 
para !JIII' n a~seruiJIC:I :ulu p l ~ I'P!;nl:.-
rDPOIO que sin-a para srrcm :11 • '"t:ul~os 
ao 1 • li!' Ir ,lfost:t ~a 1.1 11• Ju•7.t•< e 
nulrrt$ emprPg~dos tia prov1n• '·'. :tfim 
rh• rl'>~fllllldcrem pnrtJchi'IO!!tlc • • 'l""'a-
bili•l:ldt•. 

Não prr•tcnllo entrar em a preri:tçli~s 
a respeito de mau•ria r,: tr~uh~. lhu<S 
V. Ex c. romprehcntlo qu,., d('>U•' •• 
<In ta tio ar lo atltlidona I. >nmrn te uma 
nu tluas províncias ~o lrmbrariw de 
torn.,r c~~ealvitre para punição rins de-
li •·tus lle respnnsabilidatl~; e es!'e racto 
encontrou 1lesr!l• l11go a m:1is seria op-
posiç:'to :tlú por parte dos 3ltos pnderes 
do E.stallo. 

1\àu 6 que ahi não esteja uma allri-
bu•ção tia as. Cn·blea prO\'Íncial. 

Mas é qno ns membrus d:1 assemblea 
proYincial, lllwdos <~OS partidos, por 
maior que >Pj:t sua iseor;:'•o de espirilo, 
deidt•-~n qu:t~l sempre n rru~lar p~>las 
exigcncias partida ria!', por odios ell re-
mns, por motivosp~~aese partir.ulares 
e até por pecuhar espírito de partido, 
qne trnd.s a tudo denegri r. 

t nreliz, pMI~nto. Sr. pr~ideflte, pa-
rece que deverá ter sido no . aoimo de 
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todos os homens justos a impressão 
causada por este projeclo, porque. ado-
ptat.lo elle, senllu e~ta as~emblea con-
stituiJa em tribunal de JUStiça, com a 
intervenção dos ot.lios, dos sentimoutos 
partit.lario~. proprios das corporações 
desta natureza, teríamos do consumir 
muito tempo inutilmente, em vez do 
curar dos interesses da província .(Apoia-
d o' ; muUo bem). 

Aintla ba pouco, a assemblea provin-
cial do Ceará colbeu o Or. Daltro nas 
redes da mais cruel intriga parlldaria e 
o condemnou á perda do seu emprPgo 
de juiz de direito no meio dos applausos 
da maioria cega, que lhij era adversa, o 
das exprobraçOes de perseguição das 
pessoas neutras e insuspeitas. 

E não tardou que o poder moderador 
Interviesse salutarmente, concedendo á 
victima mais do que perdão, outorgando 
amnistia. pela quallno1u até a macula 
da imputação, probibindo ver-se o 
tnais levo indicio de culpa em todo 
quanto a assemblea condomn:ulora ha-
via reconhecidl) motivo exuberante dtJ 
conderunaçào a e.;sa victima do odio e 
dos despeitos partida rios l 

E la assemblea ver-so-hia obrigada a 
tomar só conbecimento das queixas dos 
testas de rerro e os nobres deputados, 
com o e.;pirito de justiça que deve presi-
dir a todos os nosso~ actos, ver-se-bião 
obrigados, em vez de c orar de sna 
missão, a arvorarem-se om promotores 
publícos. quiça, algozes com osstl nome, 
snti~rueudo assim a odios, a exigeucias 
de commílleotes de seud districtos, que 
uão figurão nas urnas, 

O Sr. Barbosa da Silva:-Meoos com o 
Or. PauJioo, que é a encarnação da es-
tupidez. 

O Sr. Toleodal: - Este aparte, que se 
eDlende com o juiz de direitl' da co-
marca do Rio Novo, justifica o que eu 
acaho de dizer ou annuncíar. 

E note ainda V. Exc., Sr. presidenta, 
que não são e:r.acta:nente os deputados 
do districto a que pertence esse •nagis-
trado que mais intolerantes se mostrão; 
llào 1uelles outros que repriiSenlão 
diatrictos dilferentes e que não têm 
lidO a sumciRnte cleroencia para honrar 
a aste magistrado e outros com a sua 
benignidade. 

O Sr. Barroso Junior:-E' um ma-
gistrado muito dislineto. 

O Sr. Barbosa da Silva :-Ha muita 
especie de cli.stincios. 
~te é a injuria da classe. 
O Sr. Sever1ano de Resende: -si eu 

qoizesse retaliar, daria resposta ao 
cobre deputado. 

O Sr Barbosa da Silva: -Isto é hes -

paoholada, (Trocão-se oulros ap11rtes 
e o S•·. Presidente reclama a aUençW> ). 

O Sr. Tolentlal:-De ordinario, Sr. 
presidente, os magi~trados contra os 
<tnacs so têm rnotivlls du queixa, por 
odios poliLrcus, sio as vu:Lrmas dos 
dcsabaflls na:~ assernbleas prov~nciaes. 

S ro inoumoros e vcrg.:>uho.os os 
excessos desta ordem. 

O Sr. OntJOsa da Silva: - .\ perver~i
dade dolle tem p:>rlimite a suae.;tupidez 
(oull·os apartes). 

O Sr. U.1rroso Junior:- O oobro de-
putado parece que tem teiró com esse 
magistrado ! 

O Sr. Presidento:-Allonçáo! 
O Sr. Tlllendal: - Comprehoude·se, 

Sr. presiduute, quo, si accusaçó~ pro· 
Clldeo t~ podassem ser levantadas con-
tra empregados da província em deter-
minada:~ circum.~t:>!lcias, eowo as que 
sãu rei tas nesta casa, não so t rataria de 
crear tribunaes e.;peciaes vara puuiçào 
dellcs; os tr~buuae$ do paiz seriào IUais 
quo snfficientos p:1ra IS$0 (apoiado á, 
O;; r. Barrosv J r~-âor). 

Mas, cingindo-me à ma teria do reque-
rimeuto, eNuo me cu1opre, cat-me 
loJmbrar uuicameuto quo o collec r do 
1\io Novo, t:apitào José Antullell e Ma-
galhães, ellectivam~oto 10vc a inrehci-
t.lat.le do :~e~r proC6Ssatlo por delicto de 
responsabilidade, como juiz de paz da 
cidade du Rio NtJvo; e no conceito dclle. 
e talvez dd muitas outras pe~soas, SilOS 
amr~us, e atil pessoas insuspeitas, foi 
vicllma do uma injustiça (apoi..,clo d, 
Sr. L. Viei•·a). 

Não será estranho á V. Exc. um sem-
numero de casos em quo os iouoeeoLes 
são arrastados á barra dos tribunaes, 
e em que não só são arrastados 1 barra 
dos tnbunaes, como lambem são puni-
dos o ás vezes cumprem pena. 

Eu comprebendo qutt o peus!\mento 
que t~gi tou o requerimento roi o de 
mostrar A assemblea quo so :Lcbava no 
et erclcio de empregl) publico pcs:10a 
que 'stava sujeita ao cumprimento de 
pena, estado esse aoomalo, que dnia 
ser reprimido pela autoridade superior 
da pro•incia. 

Entretanto, nada ba de verdalie em 
semelhante proposição 

Quando o processo se instaurou con-
tra o capitão Jo:i6 Antunes de Maga-
lhães, vor delh:to de responsabilidade, 
a indisposição que contra clle reinna 
não deit ou que a accusaçio se limila.ss4t 
a 8S.i3 imputação de re~pl)ns.1b1 1idade; 
(ui o mesmo facto dividido em d0111 
e na m8llma occasião foi elle proce~D 
por delicio commu.m. 

Recolhia-se o capitão Antunes de 
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sua Ca:tenda com sua familia para a ci-
dade e o sco pagem, que tinha licado 
um pouco retardado, veio a elle, 11nde 
se achava ja buspedado. queixar-se de 
que o portuguez Brito h.& via-o assai-
lado ua rua, protcndendo tomar-lho o 
auimal o e$palhaodo pela rua umas 
caixas do chapeo com l)Ue vinha car-
regado. 

O animal foi err~ctivameoto para o 
podur du Uríto o o pacem, sem o o.~ui
mal o sem a carga que trazia, fui quoi-
xar-su M Sr. capilf'.o Antunes. 

Este flli eotcn\lor-se com o sargento. 
quo reculbeo Brito para o corpo da 
guarda e d'alu a meia hora, ma•~ ou 
menos, foi I>Osto ern liberdade, cJe,do 
que entrarão em explicaçOes sobre o seo 
procedimento; pois que disse elle que 
não conhecia o pagem, porquaulo o 
aounal c,;tava, ha thas, na fazenda do 
cap1tàu Antunes. alli deixado pelo 
proprio Unto, •1 uo era seu empreitei ro 
ua construcçào de um açude 

E~ta v:ío, pois, as co usas perfeitarnento 
liquh.ladas e explicadas, qu .. ndo as 
indiS[JOSIÇOes partidarías induzirão 
Bnto em sua innucencia a assigoar 
uma tjueixa por crime de responsabi-
lidade •;ontra 11 cap1tão Antunes, que 
era L• juiz de paz (e nessa occas1ão 
jl passava o 4.• anuo e, por o;ODSilgu inte, 
não esta v a em extm;ic o), por ter man-
dadll ruer uma pri~ão fura do:4 termos 
da lei. 

O Sr. G. Candido:-Essa e a verdade; 
conheço o facto. 

v S•. Tolendal:- Foi ate arranjada 
testemunha que disse quo o capi tão 
Antunes na occasião trazia o filão e o 
mostrou: quarulo tal tilão não ora si-
não um transolim azul, quo prendia o 
seu rologlo. 

O'aqui cornprehende V. Exc. a sin-
geleza do facto pelo qual (oi respousa-
bilisado o capitão Antunes. 

Ma.'l, ao mesmo lempo que atirava-se-
lhe oste proces:so de responsabilidade, 
atiran -se-lbe no juizo commom pro-
cesso de ostellionato, porque podia se 
dizer que o animal em que o rapaz 
&ioha v10do da fazend• não era de sua 
propriedade. 

Encaminhados os processos em sua 
instrucção regular, f01 um, pelo juiz 
municipal e depois tm grao de recurso 
pelo juiz do direi to, julgado improce-
dente, o dtl eslollionato; e n outro, como 
a peoa era pequena, de 15 dias, acboo 
o juiz de direi to que não bavia iocon-
nnieote em submetter a cumprimento 
dessa pena o accusado. 

(Nio estan ainda em Tigora lei nova, 

pela (1ual o juiz de paz não lica :1rre-
dado da~ urna~. nem de presidir a mesa). 

E;;se oro.:c,;su e,tevll nu tr.llu u,ll da 
r1:h1ç;'10 durante 4 ou 5 allllúS, u re~cn
lOIDilnto, cumu · l~~rurra 1!:1 111ali1!Ura~ão 
nova da Sl loaçâo riu Hil:lã, cstu :.~con.láll 
appareCCll lllliCJIUUII lC por •IIIC ~ll diSSO 
lJU& o capit.ll'l .\ulltiiC:l pr~t•Jmlia ser 
collector tiO 111 • :'{.,, . ., {111,uo tes). 

O Sr. 11. Fui'IC>: -!·: < alu; accusa·sc 
um ~rlbuual >111' .. ,. 1 ! 

O Sr. Tukud.d: - 1.!:11 u.iu :l~cu~o o 
lrihuu.d tia rolaçio; di~oe !JIIO OS ollllOS 
cstil•cr;uu là. 

V. l.!:x., •ru e: .! reconhec•darneulc luto, 
luzc1 ro em , urisprud~uc1a, sal.la •1110 
o~ autos podem licar eternamente uo 
tribunal, som culpa se11[10 da p:trlo, 
que os não prepara. 

O Sr llarbosa da Silva:-~ltJn os esse, 
que era dft respousabilid:ule 

u Sr. Tuleudal :- V Ex. não saiJo 
quo,ll:1 bum puuw, autoridade su 1tcrior 
dO , IISliQ:J fez I'CCOOliiiCOdaÇÕP.S 1111 ill• 
tu i to !lu que c.~sa :anomalía mio ~u 1ltlsso 
pr:r.1utu os tribunrtc~ S1 1pcríurc~ 'I ! 

Snm intllvidualísar, sem mo anim:lr 
:~ iutl lcar desembargador algnm ,tire-
ctament•llnculrtado, eu assigualo suu-
plcsmouto o racll). 

0.; autus estiv.:ram no tribun:~l tia 
relaçfloc só depois d:t inauguraç;·au 1lcsta 
si tuação,comose falava na uomeaç:·HI t.lo 
capil;io Antunes, o accurtlão appareceu 
o enu1o n:'to lanlru cunsclho tlll pessoa~ 
influentes no districto [Jara quo o ca-
pitao Antunes se subrneh:ssu h sen-
tença •lo tribunal: sentenli·' Jud. i.:is, 
sive justa, stt1e inj"sla, li monda est. 

JJ:u nào venho t.liminuir o valr•r t1:1 
suntença, nem pOr em contribuição a 
dignidade dos desemllargatlorcs; ma~ 
ser lambem que qu..ancloque l!onus Ho-
merus do•·mil•.t ... 

~~~ podia accusar de injusto n ac-
cordão; oào o faço. não eu tro nessa 
apreciação. nem ella traz esclareci-
mento algum para a assemblca. 

O capitão Antunes, teo1lo couheci-
mento du accordào, apresentou se ao 
juiz municipal para o mandar cumprir 
e o JUiz municipal, vendo que elle tinha 
comSII!O patente l!e capitão da guarda 
nacional. de accordo com o délegado 
do policia, designou-lhe por prisão uma 
sala da casa tia ca mara. 

O Sr. Antonio Marlins:-A •entença 
não tinha lugar designado 1 

O Sr Luiz Vieira:- N:\o linha. 
O Sr. Tolendal:- l!:o reliro o facto. 
Si a sentença por ventura desigoasse 

o lugar, como a parte não apresentou 
oo aclo do processo sua patente, por 
que sabemos perfei tamente que o di-
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rcito municipal, assim como o pri-
vilegro, p .. ra serem attl'udidos, c.arect>m 
de ser pro~ados; desde qu11 a par te 
não a[lrosentot: ~na pateoto no acto, 
nàu p11dia a senteuça sall•agnanlar-lhe 
seu~ o implicitamerHuscu privilrgio; nr. m 
SOS IIh1J IIl~IHI CQII83SCIIlt10Ç:I oleVCSSQ dll· 
sign:o r outro I uga r rpro chegasso a te a 
V8X:IIIIR. 

Pur rúrça da senlP11Ç3, so ha,•ia de 
salt~r pur cima dos privriPgius ola parte? 

N~o. rslo nàll so .:umprehemh•, não 
ó hum;oru t:orio, não potln ~~r rio} lei ! 
( M "i lo INm ). 

l'uis hem: designada a sala da ca-
marn Jl"'" cumprir a ~entmrça, n t:a · 
piLão J. Antun es de Maf(a lhiwl\ suhmlll-
teu-se com tod ~ a humildade o ahi se 
conservou dura nta luolu o tt• mpo. 

Falla~am apenns 3 tltas rrara ter-
minar o prazo da prbãu Qllando a 
parte. 1111te hem V. Ex .. a parte, qu.., 
não oh•liherava por si. quo nào prima , 
nen. por seus brios. nem por sua in 
Ourncln, pnrqnn ü um p11bre t r~ba
lhador ignorante e não snbin. twm sabe 
dc~sa~ cunsa~. nem li !(.1 im porl:r ncia a 
semelhante tl ~s furçn, dizin t•u, a parto 
aprP~Nilnu requerimento, c~ifmHiu a 
de~l11r.~ç.lo do capi tão J . Antunrs 1le 
Maualhitrs do lugar c tu que so ao:ha v a 
para cnxn\':3 , afiw de começar «lc 110\' 0 
o cumprimento da pena. 

O capitàn Antunes não se nppoz a 
semclh:r ntc a c to, a penas dclle teve no-
ticia. 

0 jui;: municipal, a I)UCm roi presente 
aqn r. lla petição, manrluu dar \'ts ln dos 
pa p~is ao LI r. promotor [l U hl co. 

N:•o será e~lranho :\ casa o nome «lo 
promotor publico dn orc.1·iàn. o Or. 
Gas •~o da Cu oba, actual JUiz murucipal 
de Uhú. 

O :,r. Barbosa <la Silva:-~lnço dis-
tior,tn, em bom senliiiO. 

O Sr. S. Peix.oto:-Em todos os sen-
tidos. (Apoiados). 

() Sr ll:11 bus;1 dl ~i I va:-Oign- -em 
b om s~ntitl o - para distinguil-o de 
outros dislinc/IIS. 

O Sr. Tolentlai:-Foll!o «le ou,·ir esta 
declaraç<in, porque vtjo quo ella con-
s itne premissa para a couclusão,qnP,se 
merocer ,, apoio da casa, muito me 
penhorarà. 

O Sr. Or Gastào da Cunha ~ra, corno 
é e eu tenho satlstaçào em confessa 1-o. 
u m moço distincU>; fique a assemble,a 
sabendo que foi elle quem, wmn pro-
motor publico, fe1. n.otar o ahsurdo do 
requerimento: roi file quem poz em re-
levo os priviltgios da parte para se 
d ar por cumprida a pena no lugar em. 
que se achava. • 

O Sr. S. Peixoto:- E' um parecer 
lu rn inosissimo: como tal roi cla~:tillcado 
no ~tlnado pr ln Sr. Lima Duarte. 

O Sr Tulendal : - Mal', lle rlOiS tla 
opinifur•lo org:in da justiça puhlica.ma-
ni rcstnll:1 0111 pn recer tão ex Lt•nsu t[lll l nto 
bPm t•luhorntlu, o jutz municipal. que 
queria cnnsirlt!r:t rscm eiTritnotPin(Hl de-
corrido. annullnn.tn o cumprimrnto da 
sentença. manolou outra vez mcllr r na 
enxtovia o capiL-iu ;\nlunPs. 
E~tn prorPrlim~ntn dn juiz mnuocipal 

coinctdio• com o ultimo tlia tlu rnmpri-
mr.u to tl:o prna, tlc furma quo na con· 
cln~it o ai11da lo•mnn temptt ~nmricn te 
para fa1.or consunmrar o sacrilldo em 
tJutrlicata. 

Nesl~s ci rcumstanciall, o i•·lZ rrutni· 
ci ttn l cxpedio orolem par:1 qnu so llzesse 
a transrcrcncia du ca [Ji tao Antunes 
para n Cu.<uvia publica, o CI•Dl tal 
açoda111enht se pretcotlcu srmrlhanle 
execuç:'tn. qne era ja noite qtwrHIIl os 
oOiciars th• justiça , coot o juiz muni-
cipal it fn•ulf! c acnrrqtanhatlos ol o um 
gru [Hl do dtladóos cnlhusiuslns tln idca, 
appa rrrcram junt tt da ca~a oln t'n ntara 
para rurçar a ~n l;;tda O CO tttlnzirr•tn 'l 
capitão Anlutl's do lucar rm tpte se 
acha,·a r l!• ,·nrem-no p:1ra rnxnvi:~ 

Então os-caiJI'ças-tiolrào-~c rcltrado 
pru.lt•nll•ntcnte, intln a jantar com o 
viga rio r .. ra lia cidade 

O c;qulilll Antnncs.tendo noticia t X-
1r:t-jnll icia l dPsl.e procrdimentn, olo 
qual In ~t· r v;,tim:t, 3prescntnu ao juiz 
riu dirt·il!l prtlçito dn /i(l/.lros-col·pu.~ . 
[u nclarla rm qn•• c~la\'3 hem cumprida 
a pena c '1"'1 clle linha o dircitu de ser 
posto 1'111 li!Jrrtlatle. 

Cttnhr n juiz tlc dirrlto mantlasse 
ouvir o tlcltgaolo de rnlicia e este ti-
vesse an mesmo tempo recebi• lo re•tui-
siçào ,,m,·ial oln jutz tn11uicipal p~ra pOr 
a sua dt•posiçito totdo o de$Lacamento da 
chlatle, cut11prrlwndcn o delcg;Hio que, 
pondo a rorçn á di$(IO~içàO do juiz m:L-
uicipa l, derx:r\'a perigar a ordem pu-
blira. 
• Então. re~ponoleu que oào p(ldia satis-
fazer a rel)uisiç:in e rmmeolia tamenlc roi 
s'l collocar na casada camara tomo des-
tacamento 

Qua ntlo chrgou o juiz rnunicipnl , que 
' 'inha uigir ~e lhe franqueasse a porta, 
elle rr~puwleu muito urbanamente que 
pura eii C! jui~ somente estam rta ocn a 
porln, mas aos uulros <[118 o acompa-· 
nbavarn nio podia fazer semelhante 
concessão. porque estara informado 
de que a disposição em que se achava o 
espiriU> puhlic.J podia trazer perigos 
para a vida do ca pilào Antunes. 

O juiz mooieipal fez intimações, oa 
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forma do codign criminal, mns o tle-
l egarlo insi~tiu na sua (lrimeira rlot lil-
r ação, isto é, quo n:iv po•li:a conserllir 
11 11 invasão •la 1':\S:\ da C:\mara em t:al 
c:a110, que nã•1 em legal 

Menus c'lrtezmt•n te cons t:~ 11110 o 11112. 
municipal ab:~ndonou o :<1!11 p'loO , cnr · 
t andn a rhr:t••ric.a u d~S:IJIII ·•rccendo 
parn ir chor~r o rle.~astre 1lu plann 

llonve grande tumulto R ~ritaria, 
Sr. pr11sidente, e dP~Sll tumult11 ru~ul
t ou allu vião e experliçãn rle rlifTerPntrs 
ootici~~: e r m virtaul~ ri Pilas t~ve orrlom 
o chefe de policia de comparecer :tlli na 
c:idade. 

S. Exc. não se fez esperar e. tom:~ mio 
4:0nh('.timentu dos rartllll, teve ahl •lo 
intPJ·var. fnenrlo sentir an juiz auuni-
c:ipal quo ~cri:~ obriga•ln, cll~ chPf•J •lO 
p nlici:a, em nome •la l··i, a tnm .• r prtl-
'fitlencias en~rgu·:~!l, ~i pnr ,·entllra riJA 
j uaz mnnicapal so OI•Pu7.•:S.~c à exuc11ç.io 
da urdem de ltab~vs-c: -rpus, cnmo 
&entou. 

Um Sr. deputa•lo:- l~llo é capaz tle 
illl31~. 

• O Sr. Tolendai.-E para n?l•r faltl)ar 
,;r allcoção d,, ca;:a. eu resumarei. 

Atlquario o Sr. cbere de IJI•Iicia l'Cieo-
4:ia tlns acont~c:imentos. foi rCl'JIOU• 
~allih~atlo o juiz municipal ll o sup-
fll unl•• IJII Il u ~ubstlluiu, jnlgnu-~ ··~
l lll t la u J/CII II, $t• tulu iutim:u la~ 11 l':trte 

<Jl O Jli'•HII•Illll' llllb:icu tia Stlll l CIIÇ:I, 11110 
Jl3l'SOU CIJI julgado. 

Eu não >'r.i. l''"'tallto. gr. presillcoLe. 
i'Omu se affirma 011 como se tlá in-
1orma~ão tlo wntrnrio a 11111 deputado 
que nào ti do tlistricto. (.-lptwta.•). 

l''ol. Sr. prc~i dentu. o prnprio tri -
b unal •la relação qa111m, lrtmanrlo cn-
JlhechJr.nLo das onlens de lt •btms-
~::o•·pus, uma a. favor do C:\JiiL1o An-
tuues o outra a ra,•ur do b .. nrado rle-
St>s ado do policia, pois que duas foram 
fassadas, mandou respoosah1 l1 ~:•r n 
.:JIIÍZ llllllliCipal. 

O Lrlbuna I da rcl:~ção cstil, rn: t.•n tn. 
/ora tlc combate, ja com rciJÇàn a in· 
Jlueocias aocaes. ja com relaçàn ao 
eSJririto partidariu, porquanto, to•los 
llôs sabemos que, embora fossem li-
l>eraes os membrns da relação, serulo 
tambeao, cumo todo o mnndn sabo, 
Jiber.ll o juiz municiJlal. nem por isso 
ficou prejud•carla a justiça , pois que 
o tribaual mau1too re:~pt~nsabilisar 
aquelle a quem cabia essa responsa-
b ilidade. 

Nestas circumstanrias, Sr. presi-
Cien~. liquidado estA pooto, não ujo 
ndo· para a at>rtsentação do reque-
r•mento cru e~ discute. 

O Sr. Rarbosa da Silva:-Oevia res-
pon~abili~ar o promotor publico. 

O Sr. Tulendai:-Eu justinco o quo 
estou dizendo. 

V. Ex c. nàn q11er prestar a sna es-
clarecida auenção para a 1ty1tnthese. 

O Sr. Barbosa da Sal va:-l'eubn Jlre-
st:~•lo toda a attenção. 

O Sr. Tulcn•lal:- 0 quo e11 •lillO ~ 
quo o juiz municipal, son•lu prnccs-
~aaln, om virtude rJe~so nccna'lli\n da 
ro laçàn. na rler.:s:t que produz"'· tratou 
rle muni r·~n tl fl turlos us pa ci~ •1ne 
l"m•lur:olhcr, •I" r~rtidOcs. e V. E~c. 
~alw. lll"lhnr •In que en." I'JIIC r:un-
stt tun matcma tle n•spons:tlnlul:l•lc. 

Ora, Sr pr~~aden Lc. ~· ••sla na;oteria 
rui tltSt'lllÍrl;a ttlenamcutU (Hlt'atttO a re-
(.ç:io, si 1111 casn de rJnr. tr·au• u nnllre 
dt•putatl•• hnllvt•sse rr~puu~.tlailul:ul" do 
Jlrntnutnr flllblit'O, Ü fura tiQ tlll\'itla que 
o lll•snatr trilluu:al •la rrl:~çiw an an•·nos 
teria man•l:uln rPSIIIIOS:t h i ll~a I·••· 

Um Sr. tlt•lullariii:-EIIe rol conilem-
oar ln na 2.• in~tan c•a 1 

() Sr. Tnil'll•lal:-V. Ex•:. ~a h•t qnio 
rarn, ~in~•t tllilicil..}, prin c: •ratm•:nt•! em 
ma t~>ria tiG respuusabtlit.l;ade, chegar-so 
a11s ultinaos r~snltallu~. 

CPrto, 1>n rcm, é que o tril.run~l ria 
rol~ção pa occtleu do modo pu r q ••o 
venho rln expllr. 

Eu n~ttlll r~rerin rlo o~ rnctos t~ lll\ 
qnar·~ cllcs ~o tlcr:tm. 

l'otis hAtll; OlS circum~tanc aa,; P:t-
pnst:as. 11 Sr. presitli'ute a•é claranumhl 
aptO a m:atcri .t cnutida no rt'fjllt!ri-
mento (lroctlo·s• Jia:ei'SOI 111 tJI'/1!.,) ú 
\'d In 11 b.111al. 

O tribunal, que uà!l decreh• re,pon-
sahl lll la•lo, ó que a u:'10 OIIC•IIttruu tal 
c a •' :tigenc1:1 tln rr~ulameutu 11 . 41!2,. 
de ':!i •lc Nuvembm 1IC 1871, art. 41J, 
que teria sido viul3df!,a \' i li!(·• r r> apart., 
du nobre dvputaalu pelo 5. ' •listricto. 

Este rrquerinaenl!l n~u justtllca cen-
suras contrn a admilltStr3Çiu da :'ro-
vinrin, porque o c:apitfao Antunes, 
1111nntlo fui nomeado cnllertor, tinha 
fnlha corri•l~ e a tem nr tu3lmeuto; 
enl.io, ui111 se pode estigmatisar a admi-
nistraçà.u publica por ~emelhante acto, 
da anais alta ju~tiça. 

Si nestrs si ngclos termo~ fica posto 
o requeramento oe infnrmaçOes, a casa 
vê cnm clueza que o alvu di>lle Pr& 
unica mente atacar o h•.milde e:railor 
quo rouba a attençào da casa (n4o 
Dfl()i••do elo Sr. 8 . da .'- ilt1a), JIOf 
acbar-so preso por laços de sangue eum 
o iocrep::de. 

O Sr. Barbosa da Silva:-V. Exc.,prla 

I sua delicadeza de sentimentos, não d~rve 
penetrar nas intenções de seus eollegas; 
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mesmo porque colloca-se num terreno 
escabroso e difficil. 

O Sr. F. P111Xoto : - ~ais escabroso é 
o terreno em quo foi colloca 'a a dis-
cussão pelo autor do requerimento. 

O :ir. Tt~leudal :-Eu penetro nas 
inteuçOes, mas nunca faz.,ndú injustiça 
a ellas; eu penetro nas iotençUes quaOtlO 
ellas se maoifestão o então não hei do 
limitar minha apreciação à manifosta-
ção, deiunllo do larJo o exame de sua 
pure.-a 

E t assignalei (peço permissão no Sr. 
presidtlote para repetir) que o autor do 
requerimento não hvm·.~ com suas re-
lações o c.1pitão Antunes, nem o hu-
mihle orador. 

Eu, si lamento o facto, pelos g;·an-
des pr·ooeiios que d'ahi poderião nos 
vir, entretanto, não ~ou quem levanta 
accuaaçOell a modo de castellos na aréa 
unicamaote para fazer i mpressOe~ pes-
soaes. 

O Sr.B'\tbosa da Silva: -Nào,senbor; 
a questão não tem nada de pe55oal;o re-
~uerimen to po1lia tf.'r sido feito por 
mim, que entre tenho rdaçoes com o 
uoiJra deputado. 

O Sr. F. Peixoto: - Si o requeri-
mento ft~sse do nobre deputado, não se-
ria tomado sob o ponto de • ista pes-
soal. 

O Sr. Barbosa da Silva:--lstoé um ponto 
de vista ele bit11la estrei ta. ( llisaáas). 

O Sr. Toleudai:-Eu estou bem certo, 
Sr. presidente, de quo o nobre depu-
tado pelo 5. • di11tricto, si huuvera sub-
scripto o requerimento de que se trata, 
na sua fuot.lameotação não teria alie-
gado tantos motivos,eotre os quaes até a 
suspeita de embriaguez habitual contra 
o alvo das suas iodi~posiçOes. (Apoia-
dos da bancada conseroado1·a). 

O Sr. Barbosa da Silva:-Ora, não 
!alemos nisso .. 

O Sr. Toleudal: - V. Exc. sabe, 3r. 
presidente, qual é a inclinação natu-
ral da maledicenci~ para que, ao ver 
um pobre mortal, na sua refeição fru-
gal, usar de um calix mini mo de vinho, 
ser lul(o atlribuido este facto à bebe-
deira, carraspaoas de :sargeta de rua l 

E assim, Sr. presioleote, nem os pa-
rocbos, quando coosagão na celebra-
ção da mi.ssa, esw iào isentos da im · 
putaçào do babados habituaes, feita 
pelos que não vecm que consomem 
sangue de Christo e não accumulão 
elemeotas de lào Ceio vicio ! 

Mas, não é verdade isto; V. El e. vê, 
Sr. presidente, que estas proposiçOes 
ser•eiD apenas para determinar a indis-
posiçio de animo do accasador. 

Em concrusão: 

Eu assigoalo exclusivamenle que o 
facto de que se occupa o requerimento 
eutende-se om uma sentença pa~sada 
em julgado e contra a qual nenhuma 
informação so poderà dar quo abone 
e;>,;e roquerimeuto o menos as ar.cu.~a
çOes feitas ao1 collector do I\ i o Novo. 

Passe embora o requerimento. qn.e 
o capitão Antunes esta fora do seu. 
alcance. ( .\1 uolo bem; muito óem). 

O 8r. A..rleUde 11 Mola: -Sr. 
.presidente, as lnslouac<'les que acabào 
de ser· me atiradas não ~er.1o por 10irn 
tomadas em consideração. por que, sã 
não rojse a benevolencia tla mesa, nem 
mesmo terião sitio proouuciaolas aqui. 

Vozes da bancada conservadora:-
Nào houve insiuuação. 

O Sr. Jurumeoba :-1\esposta mais 
delicada e cortez era impossível. 

O Sr. A. Maia: -tnvt~nlar·se que, não 
só este requerimeotA r, como alguns pro-
jectos por mim apresentados nesta as-
:;eulblea,tem por motiVO odios pessoaes ! 

E não bou ve insinuação ! . • 
(Apurtes). 
Por esta razão e que, apelar de ter 

feito proposi to ft~rm~ l de não dar 
resposta a'> di~curso que acaba de ser 
proferido, l01nei 3 palavra uoicameole 
para declarar que não tem a bsolula-
mente nada de peesoal o motivo dos 
meus requerimentos; a minha questão 
não 6 co1o o collecLor do Rio Nt~vo. a 
minha questão é com o presiden te d:J. 
província, que norneã çollector um in-
dividuo coodemnado, que aiod<. eão 
cumprio ·a pena. 

O Sr. F. Peixoto:-Ja cumprio. 
O Sr. A. Maia :- 0 que eu quero é 

copia da sentença do juia municipal, 
que julgou cumprida essa peoa; si • ier 
esse documento!, a seatençól do juiz: 
municipal, unico competente para jul-
gar ou não cumprida a pena, o mea 
requerimento perde rã a razão de ser e o 
presidente da província se justificará. 

Mas, a nomeação dE-sse iodi vi duo para 
coilcctor do Rio NoYo foi obtida sub· 
repticiamAnte. 
E~e homem esli coademoado por 

sentença; condemuado, estão ~uspeusos 
os seus d1 reitos políticos; suspensos na 
seus direi tos politicos, oão pode elle 
exercer om cargo publico. 

O Sr. F. Peixoto:-Mesmo depois de 
cumprida ~ pena 1 

O Sr. A. Maia:- Qual, pois, a ques-
tão pessoal aqui f 

Pois doem-me a copia que peço e 
está tudo acabado. 

Aqui sou reprelleotante da provill-
cia e não de odtos (ap?i·•dos) e, como 
represeutaote da proYincia, tenho o 



A~NAElS 173 

-()ireito de intervir nos oogocios lle 
qualquer dos seus da~ tri ctos, porque os 
iotere:~ses de toda a provancia estão 
confiallos a mim como a qualquer dos 
nobre!! deputados de ambas as banca-
das. (Ap .. iados) 

A manha questão é com o presi.lonto 
da proviocia, que oome.,u e:~se collec-
\ or; presidente a G uew nem tenha a 
bonr.a de conhecer 

Foi ·isto uoicamento quo motiva11 o 
meo requerimento e que obrigou•ane, 
apezar do propus• to em qne e.•tava tle 
nãO YOi tar a tribuna, a VIr dar â aS:!OW-
blea e~ta exphcaa;ão. 

Ninguem mais pedindo a palavra, 
encerra-se a dascussão e é approvado o 
requeramfnto. 

Continua a aliscussão do ! .• reque-
rimento, petlindo copia das actas das 
sessões. tle 18 e 30 de abril de 1888, da 
camara municipal do Riu Novo. 

O 8r. Tol e ndal : - Sr. pre-
sióento, alem das ponderações quo tive 
a honra de apresentar a proposato do 
requenmento que ac:al.la do ser l'utado, 
accroscem o adiantamento da hora o o 
cansaço Lia attenção da ca:;a ; por isso, 
h a de V. Ex c. relevar a minha preseaça 
de novo na tribuna, impacaentantlo 
e molestando essa mesma atteução. 

I) Sr. G. Candado:-Não apoaadu : V. 
Exc. agrada muito na tribuna. 

O Sr. Tolendai : - Não vejo nos to, 
como oaquelle outro reQuerimento, in · 
' eresse publico que se saliente do modo 
a justificai-o. 

f'Pde-se copia das actas de algumas 
sessões da camara municipal tio 1\io 
Novo ; e a forma. deste requerimento 
~ por si tão pouco apparatosa, que ne-
nhum inconveniente haveria em ser ello 
deferido: e si não fossem os fu nda-
mentos apresentados em soa just flca-
ção, elle não mereceria que se tomasse 
â casa um minuto, siquer, do seo pre-
cioso tempo. 

!\las, as considerações prodozitJas em 
soa justificação mirado o alvo do se 
accus .. r em massa a camara municipal 
daquella cidade. 

E um honrado companheiro de ban-
cada preseotio no bojo deste requeri-
mento a intenç.'\o ~artillaria, o desejo 
de ac.:usar a todo rrsco, sem cuidar-se 
dos motivos filhos da Yerdado, nem da 
expressão de justiça e bom senso. 

Ba.•Lava que a assemblea tin sse 
diante dos olhos o regimento interno da 
camara municipal do Rio NoYo e o 
combinasse com a lei de t. • de Outubro 
-de t828, lei relativa ã organisação das 
camaras, par a urillcar que os arte. 
li~ e seguintes dcsle regimenlo coa-

tüm llisrosiçóes íguaes às Lle outros 
arl..~. da lei geral. 

Foi la a comparação. :qlpaa·••ce ,, juizo 
firm o 11 11 quo, na hYI>Otho~u olada, nutro 
oào poderia ser o procctlllllt!ulo tia ca-
mara mu nicipal. 

A lei ~teral tio impcrin, isto ci. a lei 
geral que regula a'l camaras munici-
paes do imperio, oll7. IJ IIe 110 presiliPIJte 
tlél camara muuh'q• I ··ompete re~ular 
os debates, o o·s ""'' ,, 11 isc•• ~•ào das 
CJUO~tÕC~, .IS.< lll ,111110 a manutonçà'l da 
oa dem nas mesmas ses·t)e.o~ ; accrcsceo-
tando CJIIO, si tluranto a sessão algum 
vereador desacatar a outro ~ou collega 
ou ao presidenll', quo lambem o e, ser:i. 
advertido para quo retirll as ~xprcs,.ües 
que contiverem o tles:1Calo o, si o;·,n o 
J:izer. ficará suspensa e encerrada a ses-
sãu, parn que na seguinte a •:amara de-
libero ~i u desobediente tle,·o ou não 
continuar a ser admillido em suas 
SO.<tSOel!. 

Si ha anomali~s nestas disposições. 
pertencem olla:; á lei. 

Si os nobres deput:ados considerào 
isso. r•·pi tn, anomalo, ô o quo ha. 

E olovomns confiar na gencrosirlatle 
ou benignitladc d'aquelles que têm 
a ventura de não se acharem envol· 
vidu~ em factos d'essa natureza. 

Totlav•a. desde que esses factos se 
•eriflclio, justo 6 que elles sej3m aoa-
lysados e julgados por e!\Sas mesmas 
pessoas. 

O Sr. Barbosa da Silva : - Vcj•l que 
V. Exc. não impugna o rediun da copia 
das acta~ . 

O Sr Toleodal : - Eu niio disse i so. 
O Sr. Buloosa da Síiva : - Mas, 

dedu1-se. 
O Sr. Tolendal : -A' fOntade V. Exc. 
Eu não dis~o isso, ruas não IP.nho o 

menor empenho em que a acta da 
sessão, a quo se refere o rrquerimento, 
não sej:~. trazida ao conhecamenlo da 
assemblea; nem eu posso prP.lentler se-
melhante oxigP.ocia, desde que esse 
facto foi aoalysado pelo Jo,•nal do 
Com>nc1·cio, que é o jornal de maior 
circulação. 

Á mim, portanto, é absolu tameole 
indifferente que v~ohão não só as actas, 
como a copia do li n o actual de trao. 
scnpções e a do anterior ou o que 
mais ror. 

O Sr. Uarbosa da Silva dá um aparte. 
O Sr. Tolendal : - A.s minhas ar-

gaições, como disse, são em contra-
posição ás que forào rei tas em relação 
ao req)lerimeoto. 

As considerações feitas em seu apoio 
rorçaràO-mB a Tir á tribuna para de• 
clarar que e a não posso aceitai-as. 
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í•rtciso ainda accrescentar. Sr. pre-

sidente, tornando bem saliente, a S&-
guinto éxplicação: .qne em ·dtterminada 
aes~ào da camara municipal deram·sll· 
Cactos que determinaram a suspensão 
da sessão, motivada pela desobatliencia 
de um vereador. 

Um Sr. deputado : - Da acta não 
consta que a sessão rosse suspensa. 

O Sr. TÕiendal ; - S&ssão suspen~a 
ou scs~ào interrompida é que~t~o de 
nome oa hyprothese. 

Fica au arbí trio de cada qual dar-lhe 
o nome que qoizer. 

A verdade é ~ue esse Cacto foi pu-
blicado e especialmente se tratou da 
materia que havia motivado a sus-
penl!àô da sess.'l.o. 

Por uma tli~posi~o do regulamento 
ou do regimt~oto interno da wooicipa-
litlade, sabem os nobres tlepntallos que 
o llrc..;ideote é obrigado. YeríHcad:o a 
bypotbese de que so trata, a convidar o 
yereador a retirar as e1pressões qrte 
porventura tenha proferido e sojão 
consideradas offeosi v as. 

Ora. tendo o presidente da camara 
muoic:pal proretlido desse modo, 030 
fez mais do que exigir o comprimento 
do rr•glmeoto. 

P.tis bem ; explicado assrm o Cacto, 
quererá porventura a assemblea pro-
yincial tomar contas à municipulldade, 
estabelecendo assim um priocip•o pe· 
rigoso ? 

Qoerá, ponentura, lançar mão dessa 
arma 1 

En esLou certo que não, porque não 
será com ella quo catln um de nó:> po-
derà manter-se na po~içào de seus dl-
reilllS, porque exorbtta, 

Ora, Sr. presidente, si outra dispo-
sição boo \"~se na lo i organica das ca-
maras mllllfeipae11, qM fosse contraria 
ao proeerlimento da camara de que se 
trata, poder-se-bia suppor Qlle ella linha 
commellido uma illcg:tlidade; que linha 
pratieado·um acto a llen~tor,io dos '!1-
rellos do <Cidad.ão. 

Mas, não; a camara municipal, para 
proceder da modo po.-qoe o feZ.ÜIUIOil· 
1<> no regimento interno e, qaiçá, em 
disposiç6es da lei .gent. 

0111nLos mdividu~ nós r.onhecemos 
que uào di~poem da necessaria coragem 
para figurarem ostensl•amll•te como 
ag410tes tios pro(lrtes . ,._..ntos e 
negros plaiiOS e ~8,11(H!Iltuto-..possll'em 
de IQhr&'•:t rara habilidade de fazerem ~ 
substituir por omiqo1 de OOCIIiio, o,._ 
leqtúu.,,qae ~-as~t6ee com 
turiullacSoosibJlidad'e a Caiili'dlda que: 
Jogo seoo•ft~Mem de qaenslo elles '*'. 

ideoticos inventore!, factores das vin· 
gal!Ç.\s q ne exe\"cem f 

Então, de ordinariol On~indo qne 
Yi~ão alvo diiTeC'nle, Rnoammbào a es-
progar:da parA pontô dtverso. 

En e~tou bem cerlo de que, entregue 
esse vereador á inspiraçio propria, nio 
se manteria, na sustrol&çlo de nma 
proposição extravagante, p~trquo era 
injuriusa, e a faria sub~titolr imme• 
diatamonte por quanto delle so exij!isse, 
uma vez que se pozesse em contribui-
ção sua l'dncação, !..0 n raracter. 

Qual seria a conli3nça nos brios e 
educação que ficaria prejudicada com 
a reti rada da expresrào reputada injo-
riusa pela camara municipal ern sua 
uu~nimhlndef 

Eu nào alcanço! 
Ma~. a \'Crdade é esta. ó qnr, apezar 

do interv:rllo, posto pela pntdcncia e 
circomspc,~··o dos seus collcga~ de ca-
mara, entre a sessão que roi interrom· 
pida o a · outra que a rca tolll , apl'zar 
do prA?.O esta bPlecidn para dar lugar á 
reDPxàO, nr·m assim se obteve cnm,Jo-
sição das coosas e restabelecimento da 
orderu I 

Era que alguma cou~a hav.ia, q .. ià-
quid lat./Jal "' /u>rbis, um Jl('nsamento 
tle aggravnr, de ridicularisar publica-
mente o hu milde presidente llessa ca-
mara, o menos digno de tndos ''os nesta 
ca~a (ndo apoiados get-aes). 

Eo cumprcheo·io, Sr. prcsidente, que · 
nenhum do nOs tem o direito de crear 
susceptibilidarles io:lividuaes para tra-
çar norma de cer.snra a caprixo e a 
sabor da•sa$ susceptibi lidades, Olhas da 
nossa imaginação ; comprehPndo · que 
todos nós nos de'l'emos reger pelos 
princi(>ios da ed ucação QllO recebemos 
e -pel11s normas do bom senso, a-ssim 
como pelu pre..<~Crispçõe.<~ de condoeu. 
que a maioria da sociedade crea na 
formav'o dt sons jnir,os; e eu não vou 
adiante tlaqnrlle que, Pntendendo que 
nã., n~n de l)ltrasa~ lnjnrin~as, pedillo 
pan retíraiJ:Lq, incontinente o faz, 
elevando t nu digcida(Je e Intenções aos 
olhos de lodo audi torio e da propria 
conseiencia. 
~ois bPm, Sr. lJresidente; então, a 

camara, drclarnndo 'Q08 o vereador des-
obedientt~ nAo da.vía rontinnac. diante 
de·sua reluc11111cia\ fel•o notitrcar disso; 
e a lei 3Mrt'eeonta (nr.teooSe) que, tomada 
esta dtliberAçiO, se 'dê assento no togH 
do OàO adftllt~ · 3UO'ppleltte Otl Í'ID" 
IJJiedia to. 

Pofis bêtD; feifa a ootiOcaçM> do· acte 
qaa•a ~ pr'allcon. q'lle 11lo 'flt:on 
ás-octu' tas, 'I'Bm 'e'SU.' As octullas; 8!5& • 

·o~ 11itba'' J1(!lr Om dtr •oebbe~i· 

• 
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mento do procedimento da cnmara ao 
prejudicado para que elle recorresse, 
querendo. 

Diz o art. que rege a especie: 
c Caberá nessa bypothese rccursn para 

()presidente da província , si a assem-
bica provincial oâo estí 1•er reunida, e 
oeste caso a esta, do acto da camara 
municipal. , 

A camara mu!licipal depois da noti-
ficação feita ao prejudicado, levou o 
facto ao conhecimento do presidente da 
província. 

Nàn fni ,portanto,ás nccultas e nem a 
e~ mara pretendeu excluir um ,·ereador 
de seus di reitos, de seu seio, contra lei. 

E, ~r. pr8!-idente, rahe-rne até de-
clarar á aFsemblea que o procedimento 
~o vereador prPjodicado na occasiào 
con!ltituio tanto maior sorprfsa quanto 
é verdade que elle honra va-mo com a 
.soa ~misade até então! 
E~ta rircnmstancia devia pe.ar no 

animo de toda gente para se rllmpre-
brnder que com pertidia e premedi-
,tação tal procedimento th•es~e sido 
planejado e t>xecutado por esse ve-
reador. 

l'ois bem; o presidPnte fico u intei-
rado do procedimento ela camara, o 
n reador não recorreu: a visado de que 
a evia recorrer, não o fez. 

Pergunto eu agora: si elle tinba o 
direito de recorrer e nào recorreu para 
mostrar o seo direi to, oiio passou em 
julgado o acto da camara 1 

Pois bem; si o a c to da camara 
pa~sou em jolsado, a IJIIO vPm agora 
a discus~à?, sr é _o proprlo.prrJudrcado 
quem está COnVICtO da JUStiça COm 
que lhe foi imposto o prejuízo da ca-
dei ra f 

Mas, qual roi porventura o simu-
lacro de recurso Je quo l~nçou mão f 

Pela imprensa auooyma I 
E' O rRCUTSO dO desespero e a COn• 

linoação da injuria I 
O Sr. Barbosa da Silva : - Quando não 

~ descrença do governo. 
Kra recorrer de uma camara con-

servadora para nm presidente eminen-
temente conservador. 

O Sr. A Maia: - Ao presidente com-
petia mandar razer nova eleiçoo; esta 
-4 a minha questão. 

O Sr. L. Vieira:-De modo que um 
t..OuMervador não podo e~perar jnsliça 
de um liberal , pelo mesmo principio 1 

Quo tbeoria perigo~a I 
O Sr. Tolendal :- Si, Sr. presidente, 

porventura prevalecesse a suspeita con-
tra os sentimentos de justrça, quiçâ 
contra a dignidade do presidente da 
província, em ma teria que devia julgar 

como jn iz, pelo simples facto do ser de 
politrca diversa, compreheode-se lambem 
qoe, mudada a situação, ~e diga que 
os agentes o1a nova situação nio 
inspirào CIÕnfiaoça (ap~>iados). 

Mas, a tanto oào vamos; ístn c ar. 
gumeotar com absurdo.•, é argu-
mentar do particular para o g~ral. 

P11is bPm; então eu digo: o prejudi-
cado de,·ia rProrrer e não recorreo, por 
ralta de confiança. 

Eu tenho como principio de direito 
quo elle devia recorrer o, sí fosse in-
drfPrido, d~via apresentar sua <j neixa 
contra o magistrado que abertamente 
violassP a lei 1•m seo detrimrnto. 

O Sr. A. Maia:- O presidPnto devia 
maru1ar pn•ceder :i nova eleição. 

O Sr. Tulendal:- Si cllo queria que 
o presidente mandasse proceder â nova 
eleição, recorresse. 

Não o rez. foi-se para a imprensa 
aoonyma. 

O Sr. Barbosa da Sílva: - A prova su-
prema do sua dignidade . . . . 

O Sr. Tolrndal: - Pois b~m; essa 
prova suprema de sua dignidade não se 
coaduna com o requ~>rimento do infor-
maçO~s hoje apresentado ... 

O Sr. Darbosa da Silva:-Não estamos 
inhibidos de moralisar os factos. 

O Sr. Tc.I Pndal: -Moraltsem. mas e 
preciso que a bitola seja a bi tola da lei 
e oão a bi tola de borracha, IJUC se am-
plia ll vuotalle ou ~e restringe. 

Não se r~correo; porranto, nilo ~o po· 
dia e~pe rar que o prPsidente mandasse 
proceder â nova eleição. 

Poder-se-bia talvez dizer qur na es-
pecio cabia a lei nova sobre eiPiçOes. 

Mas, sa be-so perfeitamente q nP a no,·a 
eleição tem lugar nos casos dltermioa-
dos nesta !Pi, entra os quacs não ~e 
conta o de que se tra ta. 

A nova lei eleitor:~! díspOo quo por 
morte, reooocia e outros motivos ali I 
ePpeclficados, se proceda à nova eleição, 
ma• em caso neohnm ostâ consignado 
o caso d'um perturbador da ordem, 
injnriador contumaz e impertinente. 

E!te caso especial é regido casais~ 
tica mente pelo rf'gi mPnto elas camaras. 

O Sr. A. Ma ia: - Mas não significa 
qoe um vereador possa ser exclurdo. 

O Sr. Toleodai:-Podo isto ser de 
mao sabor para os nobre..~ deputados e. 
para o Sr. Rangel, mas é a lei o quem· 
não quer ser mtonge não lbe veste' o 
habito. 

Nestas circumstancias, o Sr. presi· 
dente admittirâ facilmente o quo acabo·, 
de dizer, isto é, qoe todo aquelle que 
pretende nas emer6eneiu do requeri-
mento liquidar di.rerto! de nm vereador ,. 
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praj!Jdic.~o pela camara ~o Rio Novo 
!IÍ ~is rjlalis~ do que o rei. 
o·v~reador rol o ptimejro a não usar 

4,0 seu dir~ltO e a soa Í!iteD@o, maoi· 
restada. pelo $aO pr~ltmenlo c, por-
~nlQ, COm ~remodila~O, DO seio da 
çr..mar~ munacipal, se re~elou pela con-
\IAUaçao que teve na uoprensa ano-
JI~ffia· 

• .Nos jornaos ~e maior circqlaçã.o, 
como o do Com1~te1·cio, para apparen-
Lar dlgclid~e. assigoou a.rligos, que 
Cj?m certeza llcão per~encendo, artigos 
e assigoat.ora, á autocracia jurisdiccao-
~ do Sr. Ro.mão Jo!á de Lima. 

O Sr. C. Seoa:-Quem 1 
O Sr. Tolendal: - 1\omão Jnsé de 

Lima. 
O Sr. C. Sena:-Ja o col!hecia. 
O Sr. Tolendat:-sr. presidente, si 

neSdU cor respondeocias tivesse havido 
desejo de j usti ftcar reclamaçõ~ contra 
uma injustiça, transcrevendo, como se 
ret, as actas-das sess6es em c;ue se l.l'a-
tou da qnc;slào, essa ttaoscripçào nã.o 
~da vio~ · aoom~tanpada de um obu-
~~~lrp immeuso ~e injtui~s e desaforos I 

À ~ggiODJIIr.a#01 das Jnj lll'ias na im-
prensa era a continuação do pro~i· 
~1\llt\) ~n t~,r.aprov~o no_ seio da ca-
mara mup1C111al e não sena eu QIUlm, 
c;omp,ti VI\ oc:c;asi~ dB ~ar rP.SROSta nêlo 
Jf!.rNJ.l-®.aornm~rçi!J, havia do jus-
tlftcal~. acqmpaobaclo...o.s na luta 
ou perseguindo a garutos de lasca de 
pedra ~ íhlo a provocarem desordens 
e.corrl!çijs OJia .esq11inas .. 

Por conseguinte, deixe1-os .entregues 
aos prpprios odios, d~xei..os . lavarem-so 
o.o ,~ar dali p,rÔprias Indisposições e do 
~err1mamen1o da,propda ,bili~. 

l'11qqeru .em .~z. 
O .Sr. T. P,uatle:- V. Exc. d.eixe"os 

entregu8!1 a si e .h o:'fscas. 
O .5(, Tojjllld~l:-Fapp ab~lrac~odes
~ lQrltll,i'S.'Q.Ilf\Mio J n,--l do Com-
~pio, q~t, do Libar:tú M-ineiro, 
~Jil •. Ç.~lgs..arljgps a l!édi4Jo • wuco me 
t~,w . 
. 'NàQ. açjiJII~RIIP·W~. Ili!lOASSÕ6S tor-
"P~~ ~.~r até,lá. 

~j ,~. ror~~~~ jorau.s abrem-se 
e,o,m, ~a;anql!w wa_a .moleefge.m, eu 
peçO,'I'IAA~ ,p~ Aàp·l'il!W-

iCOf111Íd'ffl, ~ls.; ,a.q\\e,~ ·pelo lôi!lo 
ja rl!1.WRI9 . .4\30 $11\!1 a1parw, .d~e qqe 
* 'l\.fOJl ~!l!ll'll 4i{fll~o.,JIJ1llt !i.eeüno~t. 

'.jO .,sr., A.,, Mi\ía: - .A. .Jjlinba IJJl&.~~o 
aao é com a rarte, ~ ·com o presi~qte 
4aii)1P!fi91lia .e C!l!Jl ,,a ,ca~~ mun~i
~1. 

, (.(la.~r~ Q~Pttu}. l . . 
~ ~· GitmP,IIII:r.-c\ , le~,o.d!z : .por. 

C-\~·i1e ~1.!1, •A-Ui• Olttíi'~QUilGJ.a :. 

ora, o nreador não escusou-se, mas • 
45tusarào. 

O Sr. Toleodal :-Isso é sopbisma. 
O Sr. A. Maia:-Qu:l.l éa lei quo au-

lorisa a camara municipal a excluir 
um vereador f 

O Sr. Darl>osa da Silva: -lias o v&-
readnr, não usando do seu dlhiilo,o U!lu 
renunciado f ' 

O Sr. Toleodai:-Faz renuncia do 
sou direito, por certo. 

Nos lribunae~ de primeira !ostaocla. 
a parte que o.ào appeH:t sujeita-se á 
decisão. 

Como se hão de fazer beneOcios conte& 
a vontade f 

lnoito beneficium non dalr~r. 
Nào quero d ozer com isto que eu re-

conheça o direi Co do verea'dor em qoes-
tlo; ao contrario, não posso recoob'ecer 
a procedencia da sua reclamaçào el'll 
detrimento do pror.Pdimbnto para o qoât 
concorri. 

O Sr. A. Maia:-0 nobre deputado 
faça o favor de citar a lei que auto~i&l 
a caro ara a ex c lu ir vereador. 

O Sr. Tolen·lal:- E' a hH ele t . • de 
outubro de t828. 

O Sr. A. Maia: -E:!sa 1ão autorisa. 
O Sr. Tolendal:-Autorisa. 
São opioiOes (outros aparte~). 
O Sr. Barbosa da Silva: -'Então, V. 

Exc .. nàp i!ppede a approvaçio dó ré~ 
quenme111b ? 

O Sr. L. V~eira: -O requerimento 
não é procedeq!e e, portanto, oão se a~ 
prP-Y~ !outros al\lrtM) . 
. O Sr. ~ .. .Fortes:-A gu~Uo é 113~ 

s1 o pre.~1donle pr()Cedeó de eoqformi.:. 
dadê com a lei. • • O ~r. Toleodal:1 0 presidente teve 
conhecimen r o 'do facto. . Ulf Sr . .<1epoLado:-(;)oal foi a solu-
çao 

O Sr. Toleodal~-Nào tiu,ba de 4ar 
spluçál); liaou sdent6. porque a &Ite-
ração da de'libéraçãô da camara só Jl()-
diG ter lugar em ;'(irlà~e de recla~aoio 
d:. parte intere~a . .. 

Os,-. B. Fortes: - Qual p ~rt. $f à. 
lei que ~utorisa êsse proudimenlo da 
camara f 

O .Sr. cToleo.dal:- _E' o art .• 53 l!o 
500 regimento. 

O Sr. n. Fortes lê um art. da lei. 
O Sr. (I'QJ!lU~ilhr-.~cOUlrO, 
0 S~. ~·1~pr~:-Na,O!t!lm. " W· TolecW~l: ._-!E~ .não con.•CT~W;.' 
Na sessão seggiJlte, d\z o art. ,~. 

~~~·W~ .a,~~iSÇJI~ aa.s~ RUe ftooa 
ldl.e\'tc>JaPid'.a ,e a :~arn dQ!t)lera • si-
o· ;y~~ • dJ110~11_1!~ IJ,ete oo *' 
CORhOIWa.ser.adJJ»llidü ~~ sessOM. 

9 ~: 4}ptra' l& u'ª'-art.~ lei. 
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9 Sr. Tolendal : - Qual ú o recurso 
então f 

VuiLa o verPador â sessão seguinte 
e continua a manter a injuria; continua 
a desobedecer e, por cons~gu i11 Le, em 
'l~Uanio perdurar o motivo, o procedi-
mento devó sor mantido: " bi eadem ,-a-
lifl eadell~ dtsposilio. 

O Sr. J. Outro~:-Eol'io, V. Exc. con-
sidera· o somente ; ,.J,.,·dicto I 

O Sr. Tofen•lal: -Não me dou ao tra-
balho de disciplinar a Slthyn~e. 

Se1 que o verea4or imJnedi~Lo eslá 
com assento elfectíro mui correcta-
'll&nte concedido pela camara e que o 
sub.;tituiJo o não demoverá. 

Desde que nào recolher para seo $as to 
e arsenal a.~ armas de que usou e o co-
digo da boa educa~o desconhece, .rora 
da lei será considerado, por seo proce-
dimento hybrido e extravagante de 
polichineUo. 

Sr. pri!Sitlente, queira V. Exc. aliou-
der me por mais um pouco, porque eu 
resumirei. 

SI o m11vol tivesse sido, porventura, 
o da retirar do seio da camara munici-
pai um a.d\"ersario P•J iitico da maioria 
d"ella, afim do proceder-se ã nova elei-
çjio, ne~~e caso poder-se-hia dizer qllll 
a camara muu~cipal tinha sophis·nado 
a lettra da lei; mas, no contrario es tâ a 
ve~t!a'de, porque ha mais de dous terços 
do partido conservador naqoeHa cir-
cumscri~ (ap·trles). 

03 nôlires depu13dos estão argu-
mentando com abusos, estão iilvocaudo 
argumentos que nada uproveilào à 
que~tio. 

Digo eu: si o movei da camara mu-
·oicipal rosse? de ~!edar lle seo ~io 
um a~versano polt tjCO, nao haver~ o 
menor alcance pralico n·• ~rocediai'epto 
que teve, porque na eleiçlll a niáío'rla 
!l<l4e contar semp"re cow co-religionario 
eleito sem esrorço. 

Vê V. Exc. claramente que, si a 
camara não tinha esse empenho, si não 
desejava uma 'nb"và eTeiÇid.' meuos pro-
pria.é a apreseotaÇ,ào deste restneri-

J!,\tO. 
• 1 t pi~ ~ u.m .P.edi{l.o d.~ par~ pr.e· 
J tcada pera,nta a ~mb)H; st e&SA 
negoêiõ nào rôi aáeélO ,ao SjiO &QQ!\açi-
~~ntJl , e\I~ .P~Il}.ll!D t;O!llP.O\ftJlCia p~ra 
l9mílr d~l1pl\r"M}P .11.0 ~~~~ . m>r~ue, 
SG;ild$! ~ ,l~ d.~ J, ~ ~e llfl~l\bro lei gwa I, 
a assembleanào pode revogal;a(aw r tes). 

O Sr. *· M;Ya: -0 qpe ~» lte-
~jo é que venha a ç.opla ~ ~'ª' pelo 
~!Jli!J,ll.ll .?9l.çj~l : _ 
O~~r. , l,Q)IIg~à).: ;;:-,YJl!l~Pll •.• lblO, .~ 

copta d"cssa~ actas, eu pergunto ,qual 
~ resolução que ~ ~!ll~lpa podqrá 

tomar; pergunto si. uma vnz t;ujoito 
es~e negocio ao seu conltP.ciruento, 
ella podtl interpretar um acto de oa-
tureu go1·atl 

Oo modo nenhum; e a c.1rnara mu-
nicipal uão lho .levo:ria ob~• liencia. 

O Sr. A. ~laia : - ~las. li•jlle-se, 
ao monJs Cl>!lhcceodo a "'oralidade 
d"ess.1~ instituições. 

o Sr. Sabino n orrMn :- E. tlr.pois, o 
que puderá rv.er •• ,. ~~~i tlente da pro-
VIDCia 1 

O Sr. A. Maia : - Poderá man-
dar re~ponsabilísar a canura. 

O Sr. Tolendal: - Eu oã.o com-
preh~odo, Sr. presidontn, como se 
possa suppor que lives.~e !:avitlo má 
vontade 1\0SSa sessão da camara que 
(oi suspeosa. qua,odo ella su compunha 
de .cinco ml!mbros. um d11s quaes o r~ 
Ol)jJ!Cl•t do deliberação, e a lei diz que 
a dpli~ração lltmada pela camara com 
rçlaçào ao desobediente uão podia ser 
outra. 

.N~:;sas cir~umstancias. Sr. presi-
dente, firmando-me na inwmpetencia 
d"esLa jiSSernblea, seja para interpre-
tar a lei de i. • de ou1ubro. que ó I oi 
geral. sPja para de(ender us direi lOs da 
parte prejudicada, quandt~ nenhum re-
curso e.~tà $ujeito ao seo conbocimento, 
nàp Vjljo .mollvo p .. ra a adopção do re-
querimento em discussão. 

Jh\l Sr. deputado: - A .lSSemblea 
perle a,penas ioformaÇ()es. 

O Sr. Tulendal:-J>erdào; eu falo em 
bypolhese. 

, Eu a,rg~enln com a competencia 
da a§~~lpa para intrcpretar a lei de 
t .• lle o"lu.bro ou tomar qualquer 
oqtra dE~li ~raçào, quando a parte pre· 
judicada abrio mão dos seos direitos, 
qu:~odo esse recUlljO não e~ iste. 
. l!ID Sr. doppwJ.o:- Em todo caso. 

é bom que. ll assem'~ea seja informada. 
O Sr. Tolendal~-Nesle caso, inul il 

é toda .discussão. 
,O Sr. )l. Junior: -0 requerimento 

nào. 1em orientação. 
.9 Sr. ii;oleodal. - ji\ assemblea, .co o~ 

C(!rreqi1Q pua requenmoiUos o discussões 
dêsta cu-~em , dá os mais plenos arrhat 
d,e pUJlriljdade- abateod4 o pi vel moral-
dQ~ ~ús.lfa~lbos. ItJvelando o nenb~in 
Dl\lo )9gico de. suas. luctlbrações. per~ 
t:QJ\~iJ\!li) quo.lle du.vid.e ,da seriedade .de 
Sl)~ i.~ç!)~,da c;jrcumspecçào d.e suas 
VWM.oi!OOPIQ.Sa.S e de seu procedimento 
c~r&e!O.P sqperiw-. 

Um Sr. deputado: - Apoiado; é um 
4!lfdlto ~ri,v.el. 

1~,.~M4al;~ eu. ~devo .at-
tri u1r Je.moctlllPOSiji"fo iru~ puorl~ 
~ ~MJilblea . flco.Da ignoráueia do IIÍ()o-
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tivo que oa verdade impulsionou ore· 
qul'rimeoro. 

O Sr. Coelho de Moora:-Apoiado; 
não trm razão de ser: 

O Sr. Toleodal:- O motivo desconhe-
nbccirlo aogmonta a confusão em que 
eu me acho. 

O Sr. A. Maia:-Era dnr ao presi-
dente conhecimento dos factos occor-
ridos. 

O Sr. Tolendai:- Ja eu disse que o 
prosldente sabia, teve conhecimento 
official do procedimento da camara; não 
providenciou no sentido dos desejos 
do au tor do requerimento, porque não 
podia, porque não ba1·ia lei que o an-
tori~asse p~ ra tanto. 

Agr.ra. si o fim do requerimento era 
estabelecer uma discussão para ter oc-
easião de chamar toda a camara mu-
nicipal do Rio Novo de prevaricadora, 
para cobril-a de baldóes e improperios, 
oào serer eu quem terã forçr. sufficiente 
para o~por um dique " tamanho im-
pulso; rorra embora a proposição; si é 
uma das que devem passar à fina força, 
que passe, eu não posso impedii-a. 

Mas, protestar em nome do bom 
senso, em nome da integridade das in-
teoçOOs, dos princípios de JUStiça e de 
interpretação natural da letra da lei. é 
que é direrto meo,não sô como humilde 
represemante da província, como tam· 
bem por ter sido parte integrante dos 
aconteoimeotos a que se ref>~re o rPqoe-
rimento. 

Não posso tomar em consideração as 
aleivosras e atropellamento do lin-
gnal(em com que se tem pr11tendrdo, 
fora d'aqní, alias, tratar minha pessoa, 
porque pisaria em terreno ingrato, que 
oào foi dPsbravado por outros mais va-
lentes, quanto mais por mim. 

Si a assemblea entender que deve 
mandar vir as certidões pedidas, me c 
indiiJerente; o que eu duvido é que, 
vindo as certidões, a asseml·lea possa 
crear para si rompetencia, seja para 
interprerar a lei de i . • de ontnbrv, 
quo é lei geral, seja para tomar qual· 
qr, •r deliberação a titulo de decidir de 
rt- urso que não lhe foi sobmettido! 

Arnda boje,amesa da assemblea,muito 
djgoamente, referindo-se a um reque-
rr.m.ento ~o mesmo autor, enxergou in-
dtvrdnahsmo na soa forma e quasi a 
repudiou, si não fossem explicaçoes ex-
travagant.es accrescentadas ao mesmo re-
querimento (n6o apoiado do Sr. Bar-
bolO da ·' i lt:a). 

Ora, bem se vê quanto as fraqut>zas 
bomanas sJo capazes de conduzir-nos a 
laur injustiças ao proximo I 

E oào admira que esta e outras injus-· 

tiças se fação. nem espero que esta fi toe 
completada antes de tenninar-se a ses-
são, por ~ccusaçOes ainda mais tremen-
das quanto mais injustas. 

Eu vl'jo o pn:nuncio de que accusa-
çOes desta ordem arnda hao de ser le-
vantadas com acrímonia ioqualificavel, 
com injustiça clamurosa, contra outros 
emprPgados da provincra. 

Não rr~i dtlscubrir ahi o move! da 
jostiça,nem o desejo de estabelecer cen-
sura pubhca, afim dt> chamar o func-
cioorlismo ao comprimento de sons de-
vtres; hei de enxergar sempre ahi por 
motivo a indispo~ição pessoal, seja con-
tra um. ~eja contra ouLro. 

A asstmblea que me faça justiça 
m"ito bem ; muito bem). 

O Sr. A Maia:-Hei de proceder sem-
pre conforme minha consciencia e não 
deixarei do proOigar abusos como este. 

O Sr. Toleodal:- Proflgue como qni-
zer, que sem competencia ha de \rrar 
bom pror:eito (muito bma). 

Ninguom mais pedindo a palavra,en-
cerra-so a oiscus~o e e approvado ore-
querimento. 

Continua a -discus~ão do 3. • reque-
rimento, que pede rnformaçõos ·oiJre 
o rendimento do ramal da Serrarria ttOS 
dou· semestres de 1886. 

O 8 a·. Barro80 Junior (não 
temos o seu drscorso). 

A díscuss.io fica adiada pela hora. 
O Sr. Presidente designa para ordem 

do dia seguinte 
PRIMEIRA PARTE 

Até H e 112:-Expediente. 
Até meio dia :-Apresentação de pro-

jectos e in,licações. 
Até 1 hora da tarde:-Apresentação 

de requerimentos e pa.roceres de com-
missões. 

SEGUNJ!A PAliTE 

2.' leitura de projectos impressos. 
Continuação da discussão do reque-

rimento do Sr. Aristides Maia, sobre 
rendas do ramal <la Serraria, c!a com-
panhia Leopoldina. 

2. • di~cus~ão do projecto n. t 90 de 
i 883, mandando adoptar no município 
da Varginha as po~turas da camara de 
Tres Fontas. 

2, • do de n. 82 da 1885 ( ddilivos b 
posturas de Pitangny). 

1. • ólscussào do projecto de posturas 
da camara municipal de ltajobã e dd de 
u. 46. 

2. • do projecto o. 1. 
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t . • dos projectos de os. ~ a 53, pela 
.,rdem lle su:~ aprpspotaçào. 

Continuut;ão da diSI'Il~~ào cJ, reque-
rimento du ::ir. Aristides M:1h, ~ubre 
laoçanwuto de imt}(JStus na collcctoria 
de Santa Luzia do Carangoln. 

3.• discu,l!ão do prujccto n. :J2t- de 
t SS& (posturas da C.JnCCIÇilo do Serro). 

Lev. o ta-se a ses~áo. 

iO.• SESS.\0 ORDIN.\1\IA. ~~~~ 'lG DE 
JUNHO UI:: 1888 

'PRESIDENCI.\ DO SR. 5 11.1' .;:\TIIf: FEIIIIA~ 

SUMMAIItO:- F.XI'>:oiF.~T>J - ll~c·ta 111.1~~o
Oi.e•ur.<Js c.to. Sn. A. Tc·ixrfrn. C. l•rnt•·s 
o N v;m' .-AI•rc•Sc!llln~nv cll• pruje,·tus.-
Obscn nçc)<'ll dus Srs. t.. Vic•im, T. UuMtc, 
J . Uca111fau o:>. I'· ixoto.-J,;,tracln ele fc•rro 
Lc•t••l~lna.-Uiscurso e r··~uc•rhncu~• do 
Sr. /1 . Mnrtins.-Pagnuu•ntu< d~ sub,·eu-
(.U& c f>':lrant•as do juru$ " c•strnlln$ do 
rerro.-Ut~CUNO t• rt"IJU•'rllllf'lltu tlu :ir. f'. 
Si.-P.lrccerc. .... -ouoEM CXJ OIA .-~ • Jui tura 
d~ proJc•clu$.- llcnd• cl .. rnmnl da Sorraria. 
-A111•ruva~àu du r•·llll'•rhtlento.-Pu-tnra,. 
Addltivu>. - Observ;,.;ô"d doi Srs. Juru-
mcuh:~. LI. da Silva. Jos•nn. N.w:trro. 
Ç~mvullu, A .• \tnrlin>, Uut m c• :;, l'cl~otu. 

Ao meio dia, rei ta a r hamacb, achào-se 
pr~senle.< os Srs. Sllv~>tro Ferraz. Cam-
polln, Lulclolpho Caetann, Vaz de Lima, 
Antero f loreocio, Jusino dn Araujo, 
Aristillt>s Maia, Silva F'nrte.•. Uia~ For-
tes. J. Outra, J•t>h nr~ntlào. Camillo 
PratPI', Francisco Sá. Salathil'l, 1\ll•aro 
da Malta, Moraes Salus, 13arbttsa da 
Silva. Cn~ta S~na, Lf'Ont•l do Hesende, 
Antonio ~!"runs, ~l;,rt ins do Andrade, 
Rodngucs Horta, Votloso. Gomes Cao-
didc. Claud10nor Nunes, Tolonclal. Luiz 
Vieira, Antonio Te1xeira, Nelsoo. Pi· 
menta, Augn.sto CP~ar, Suarrs Pmxoto, 
Firmiano Costa, Coelho do Moura. Car-
los Nogueira, Jurumcuhn, Teixeira 
Duarte. s~bi oo Darrosn, Soveriano de 
Resende, Larayrttc de tiorloy, Jnsó ThPo-
doro. Cnmpolioa, Ferreira All•cs. An-
gu~to Calotei ra e Nogncira ; rattnntl,.. com 
participação os Srs. Porfirio Machado, 
Amenco de Mattos, 17rauça Vianna o 
MorPira da Rocha. 

Faltãn sem participação os mais Srs. 
Abre-se a ses..,ão. 
E' lida e approvada a acta da ante-

cedentt. 
0 Sr. 1. • Secretario dA conta do se-

pl~te • ... ,. 
'EXPEDIENTE 

0/fieios 
Um do secretario do go•eroo, remel-

t eooo o requeriml'nto, em· qoe O. Maria 
d o Cnmo • da Silveira Palhares, pr&-

•• ,,,, ' •• f 

rPs~ora na rrPguezia de S. ll OfJ UO do 
llambuhy, pede a11o~eotal1ona com vPo-
cimentos propordouaes.-A 's cvmmts-
sOcs de poderes e~-• dn razoncla. 

Outro oloo mesmo, rotnJ•ltOJulo o re-
qnorlmcnto, 11111 que o portuiro tulclido 
dn direeturia ti e raztlnda. João A fllfiUIO 
Pimenta, pet.lo que sPja tlcrrt~taola :~ sua 
aposentMiur1a.-A ':; mesmas comrn,s-
sOPs. 

Outro rio mesmo, romettendo o ro--
qur•wo~nto.rm IJUd O prorcJ.'ISOr elo bairrO 
do N. S. elo o·. José C><nrlioln riu C01uto, 
P'''''' 1\lr•mç.iu do seus v••ncimentos. -
A' ~-• runtuJis:~ào dú fazemJa . 

Oofto•n tiO 111esmo, romollonolo n re-
qnorimont" elo prvfes«or •lo Cvugnnhas 
do c .unpn, Sabiuo do Sous:l C•hLa, PB· 
di111lo sn lll•• manll" roolM P•" a atoo-
sentadoria "tempo do ~erv1ço dc•;;uanla 
DAt:tunal -A 's cclmiDISSÜtlS do potleres 
e 2. • du r,lZ••ucla. 

Ontro clu m•smn, rmnetlrn.ltl o re-
qnorimonto. Pnl que F'lonndn Lupes de 
O li vom1 po•lu uwiiJOramonto tio apo-
sont:ulorin. contaucln-se-1 h o o tt•mpo 
0111 lfllll IJ~tPI'U lliiS(JPilSO, e,ç IJÍ tia lei 
o. -.na~.-:\ ''{ conuuisscies do mstruc. 
çãu puiJiic:.. o ~ • ele ruuutla 

Outro do m••sruo, remett•mln uma 
proposta da camara de Ouro f100 p~ra 
allc•raÇües em suas p~osturas. - A· 1.• 
comm1~são de pru,,ostas. 

Oulro elo m••smo, rrmelton.lo t• rn-
qnerirncnto, em que llcrman von A wei-
Jou, l'chlr · Alvares C•1rdniro dn Araujo 
l"oiu o A lr.idos Cr,lào H acha .\ll'c lr.cdtl, 
ped tJtll privil••giu p:tra ttm3 r,•f'ri)·I'Ía, 
que. partintlo de l'ntrc :Jg Cl>L.•ç•)!~-< do 
Laraycue e Cougonhas. vá ao S. Fran-
ciscn.-A's comm•ssOes do putlcrcs c 
do pontes o estradas. 

/leclamoção 
O Sr. A- Teixe lro (publica-

remos amanban o seu dtscur~o). 
O 8a•. c. Pro t.e& (não lemos o 

s~u discurso). 
O 8r. No varro (Idem). 

Apresentação de p1·ojcctos 
São lidos e vão a imprimir os se-

guintes: 
N. Htl 

A assemblea legislativa provincial do 
Miuas Goraas decreta: , 

A.rt. unico: Fica o presidente da 
província. aulorisado a despender a 
quantia de 3:0001)000 rs. pela verba 
- .obras publius-para occorrer ã. 
obras de abasteci"~Mnto d'agu.a da fre 

.. ' 
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guezia de N. S. do Sarandy, tio municí-
pio do Juiz de Fora; revogadas as dis-
posições em contrario. 

Sala das sessões. 26 de Junho de 1888. 
-Jo~ú llorta.-MartinM do Andrado.-
Lcouol Filho.-Bias ~'orto.~.-Lindol
pho Caetano. 

N. H G 

A assemiJiea legislati1·a provJuCJal de 
Minas Gerall!! decreta: 

Art. unico. Fica o Jlresidcnle da 
)lrovincia autorisaclo a despender a 
quantia de 2:0001~000 r~ pula verba 
- ohms publicas - pa1·a occorrcr ás 
obras da I'IJIDOÇáO dO CtJillitoriO da rrc-
guczia da Vargom Grande, do municí-
pio de Juiz de Fora; rel"ogadas as dis-
posições em contrario. 

Sala da sessoes, 26 de Junho de 1R88. 
-Josü llorta.-llart ins de Amlradc.-
Looncl Filho.-Bias Fortes. - J. Outra. 

N. i17 
A. assomblca legislativa pi'Ovincial de 

Minas Goracs decreta: 
Art. unico. Fica o govi'I'IIO provin-

cial autorisado a despender pela verba 
- ol"': s Jluhlicas - ou polns sobra~ d1• 
•1ualqucr outra a !JUantia de I :0008000 
para concerto:; da estrada da Boa Via-
gem,que da cidade do ltapecerica segue 
pam Campo Bello e sul desta prtJvin-
cia; rovogarlas as disposiçOcs em con-
trarin. 

S:tln das scssc.cs, 2() de Junho tio ·ISSS. 
- Antc•·o.-Padro Tcixoim. - Teixeira 
lluartc. - Salathiel do Almeida. -J. 
Araujo. 

N. 118 

A as.~emblca legislativa provincial de 
Minas Gcracs decreta: 

Art. unico. Fica o governo aulori-
SI\dO a razer acquisiçao da ponto sobre 
o rio Carangoln nas Jli'Oximidades da 
es!acão ~c Fa~ia Lemos, dosappro-
prmndo o tndemmsando os respct t1vos 
proprietarios; revogadas as disposiçõo~ 
em contrario. 

Sala das sessõcs,26 do Junho de 1888. 
- \ristides Maia.- A. Martins.- Cam-
P• ln.-Navarro M. Salc!s. 

N. H !l 

A assnmhlea leghllativa provincial de 
Minas Geraes decreta: 

Art. unico. Fica creada 2.• cadeira 
tiO sexo reminino na cidade do Dores da 
lloa Esperança; revogadas as disposições 
em contrario. 

Sala das sessões, 26 de Junho da 1888. 
-Antero.-:1/a Yarro.-AI varo Machado. 
- Salathiel de Almeida.-Francisco Si. 

N. UO 

A asscmiJlua legislativa provinci:\1 de 
Miuas Ge•·aes decreta: 

Art. unico. Fica o presidente !la pro-
vincl:L nntorls:ulu a conceder a quantia. 
de ~:000,5000 pela ' 'orba- olll':ls puhli-
cas-p:u·a o~ concertns d:t matriz de S. 
Antonio do nio abaixo, município da. 
Coucti(' i o: r••vogarlas as dis(IOiiçõo.; em 
contrario. 

Sala•lasscssilcs, l3 deJunho do 1888-
-Patl ro I;' i rm ia no. - C••ncgo Pimenta.-
lgnn,:io .\lurla.-Drnmr>llii.-C. Sona 

N. 121 
A a<~~omblc:t legislativa proviu~ial tle 

Mina· Gera~ decreta: 
.\ 1'1. uuico. Fica o IH O!Sidcn tc da pr<r 

viJu·ia auturisado a wucrth~r pela 
\'Crh.L-uhr.L'> publicao;- a •1uantia de 
i :000;5000 r.,, 11ar:L fanali~:u;·i• l tl':t!{Ua 
t>ota VI' I no nrrai:tl do Sonho•· n >m Je-111S 
tio Amparo tio H i., li ~ S. Ju'w, ll11111Í~i
pio tlé S.tnta ll:lrh:~r:t: ruvngad ~~ <L$ llis.-
posi (;i'>os om contrario. 

S.lla t l t~ sC:ISÜ' ·, '.!G du Junlw de 
18SS. -l'.ttl rc Fi rm :tutu. - t:onc;::o l'i-
mcnta.-lgnaciu ~lurta.-Urnmm~<I
Co:~ta Sona. 

O 8r. Luiz Vlcirn:- Tendo 
recob1do do d1 versos b:. b• lantcs d() 
mau flistl't cto nlg1tmas repruseutaçüus. 
no sonlitlo 1111 d..:smcmbraram-so cortas 
r~ zOilllns do cura to •la Pieda•lo tia Leo-
pohlio:L para a rrcguezia do Catagua-
zes, tenho a honra de apresentar oeste 
sentido um projecto, as~im como ou-
tros quanto :is divisas das fr··guczias 
do Santo Antonio do Muriahê, Dores da 
Victoria e Uoa Fam1lia. 

São !irlo>s c vão a imprimir os se-
guintes projectos. 

N. i~ 

A. assemble.'l legislativa provinci:~l de 
Minas Gcraes dccr'3ta: 

Art. t .• Ficão desmembradas d() 
cura to da Piedade da Lcopoldina c an-
ncxadas á rreguezia de Cataguazcs as 
razendas de Jose Rodri~tiiiS C;.rneiro 
do Sousa, Antonio Vic•ra da Silva. 
Olympio Rodrigues do Mendonçtt, JOà() 
Dias Forr·az, Olym~io Symphronio dB 
Sousa o Josü Vie•ra do Gusmão, fi-
cando pur divisas entre o dito cura lo da 
Piedade a treguezia de Cntaguazc~ as 
vertentes dasaguas da razenda do 6-
n:~do João Vieira da Silva até á mar-
gem do rio Novo e as vertentes do ri-
beirão Pirapeting;., que nas suas nascen-
tes chama-se -Marlinh~,alé á mar-
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gem do Pomba, cujas vertentes lic~io to-
das pertencendo â r1·cguczia de Cata-
guazes. . . 

Art. !!. • Fic.'io re,·ogadas as d1spos1-
I;Ocs 0111 contrario. 

Sala tias sessões. 26 do Junho de 
1888.-Lniz Vieira.-Or. Coelho de 
Mottra.-J. Ontra.-Josil ThrotiOI'O.-
A ugusto Ccsar. 

N. 123 
A assemblea legislstiva provincial de 

Minas Geraes decreta : 
Arl. unico, Fi.:iio rcstabelecidas as 

divisas das rreguezias de S. l~rancisco 
de Paula da Boa família 6 do ·Santo 
Antonio tlu Muriahd pelo ribeirão -
Coronel- até .'i sua barra no rio ~lu
riahé ; revogadas as disposições em con-
trario. 

Sala dM ses~Oes, 2(1 de junho do 
1888.- Luiz Vieirn. - Dr. Cvclho do 
M~ura.- Augusto Ccsar.- Padre Tei-
xeira. 

N. 124 
A assomblea legi, lath•a provincial de 

Minas Geraes decreta : 
t\rL unico. Fica o presidente da 

província antorisado a despender a 
IJn.anLia ti O :1:00015. pola verba - obras 
publiCliS - com as obras ola igreja do 
S. Francisco de Paula da Boa Fam11ia, 
município de S. Paulo tio ~uriahé ; re-
vogadas as •lis(Jnsiç()es om contrario. 

Sala de.~ sessoes. 2tl de junho de 
188H. -J. Outra.- Lutz Vieira.- José 
Tbeo•loro. - Augusto Ce,;ar.- Padre 
T11ixeara. 

N. 125 

A assemblea legislativa provinciai de 
Minas Geraes decreta : 

Art. i .• Fica o presidente da pro-
1'incia autorisado a despender pela 
Terba - obras publicas- do futuro 
orçamento até à quantia de 111: 000/). 
para a construcção de uma cadea na 
cidade de Cataguazes o igual quantia 
para auxilio á construcçào de um predio 
qu.: sirva de casa da camara na mesma 
cidade. 

Art. 2. • Ficão revogadas ao; dispo-
sições em contrario. 

Sala das sessõe~. 26 dll junho de 
1888. - Luiz Vieira. - Severiano de 
Resende.- T. Tolendal. - Claud1onor 
Nunes.- Gomes Caodido. 

O 8r. Teixeira Duort.e :-
Sr. presidente, acabo de receber um 
officio do presidente da camara muni-
~ipal da cidade de S. Paulo do Muriahé, 
fazendo considerações acerca da in-

strucçào publira o da fre• tuencia das 
escolas do ambos os sex••s d;oqnella 
cidade. 

E come da exposição de~te onicio 
1 esulta rt ue. por falta llo casa :~pJ• ro
tJrlada, o;io tom havi1ln rt frPCJut•nd a 
qne era para sn deseJar c :.ntes 
rosultao lo n•·gall\"0, o prPsttlcnto 
d'aquella COflllt raçãn "'llir.ita dP~ta as-
semblea a verh:a '"' :; l ·o.s •00, a fim de 
rat.er aCQIIÍSiÇ!iO o lo• 11 111 o • i hfl ci~l Jl!U':l ns 
escolas do a 11t 1Jo~ vs sexos uatJuclla 
ci•lade. 

Por isso, tenho a honra de mandar à. 
mesa um projecto nesse sentido. 

O Sr. Ua·noduo:- Sr. prPsi-
dPnLe, pe•li a palavra para aprP~rntar 
alguns projecw,, que venho suhnlollcr 
á eonsid ~r"~çào da casa. 

Um rl'ell•·s trata da rrcaç:io •lo nm 
distrtcto 1>nllcin l e do par. na pnvuaçào 
denominada-Canta ga I lu-. pertPn r.o·nte 
á rreguezia da cidade de Santo .\ ntonio 
do Pe~saoha , creaç.'io urg~ote pelo 
grau de pro~l)erillado em IJIIC estil ~~ ta 
povolçã.o. pelo ileseovlllvtmeoto tio ~eu 
commercío o pela in tl u~trio. de seus 
habi tantes. 

O outro prnjecto. Sr. prP•iilento, ó 
pcrlindo a crca~.'io •I e uma frPgnr•zm no 
lugar t1 enom1uado-S. Sebastião do 
Gonzaga-. 

Esta povoação rlista cinco lcgnas e 
m6ia da sede da rreguezia de N. S. do 
t>atrocioio, do município de Guaohão~s , 
n qne pertence, e ó mni populo:;a, 
o que torna de in.Jed ioavel necessi-
dade e justiça a decretação da medida 
consignada ao projecto, que tenho a 
honra de submeuer á illustratla apre-
ciaç.'io d'esta augusta assemblca. 

O terceiro projPcto õ creando escolas 
mixtas do instrucçào primaria nas 
povoaçOe$, ja referidas. de Cantagallo 
e S. Sebastião do Gonzana 

Os projectos s.'io os seguintes (li!) . 
Aproveito o ensejo Sr. presidPnte, 

para remeller. á mesa uma reprcsOIH~
ção do;; habitantes de Santo Antoo10 
do Rio do Peixe. pediodo a dr,crAtaçào 
de verhas para diversas obras publicas 
naq uella freguezia. 

E.;pero que V. Ex c. • dará a esta 
representação o destino conveniente 
e que a rnmmi;AAn, a qnP. ror pre-
sente, a acolha benignamente. 

O 8r. 8oare• Peixot.o:-
Tenbo entre mãos nma repre.~entação 
do eleitorado da cidade da Viço~a. di-
ri$itla aos 3 representante.~ do 8. • dis-
tr•cto. pedindo seis contos rle reis como 
auxilio para a construcção de uar 
tbeatro. 
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De conft:tmidaqe ,com o peàijlo, for-
mulei o seguwle projel:LQ, a QAIA peço á 
V. Exc.• dti o conveniente desliDO (/é). 

S ,, litlus c vão a imprimir os !c-
guulles projeclos. 

N. 126 

A ~ssP.mblea IPgislativ<~. provincial do 
r.t:na~ GeraP:; alecrela: 

A rl. unit•o. Ftca o presidente da 
pro~tncia autnrisado a despPnder a 
quantia do O:OOOf'). com a coostrur.ção de 
om tlwalro na citlade tia ViçMa ; revu-
gad~s as ohspusiçOJS em contrario. 

~nla das se.~.-oes. 2G de junho ele 
1888.-Soaros Peixoto. - Aristides Maia. 

N. i 27 
A assemblea legislativa provincial de 

\linas Geraes decrela: 
Art. 1. • Fica creado um dislricto po-

licial e de p:1z na povoação denoUJinada 
- Canta Gallu-, da freguezia de Saulo 
Antnni•• llo Peçanha. 

Art. !. • A camara municipal da ci-
daou tlu Santo Antonio du Peçauba de-
marcara os limites do mesmo distr•r.to. 

Art. 3. • F!cão revogad.as as dispo-
siçuPS e1n contrario. 

Sala das SPSsões, 26 de junho de t 8R8. 
- Jnsõ Maria Brandão. - Claudiuoor 
Nunes- S. Barroso Junior.- A. \htl'-
tio~.- F. Sá.- Campello.- Alvaro 
MacbaJo. 

N. ·128 

A assem bica legislativa provincial de 
!\tinas Geraes decreta : 

Art. 1 • Fica creada a fregufl7.ia de 
S. Sebastião do Conzaga, na povoação 
deste nome, pertencente á freguezia de 
N. S do Patrocínio do município de S. 
Miguel de Guanbães. 

Art. 2. • Fica a cargo da camara mu-
nicipal de S. Miguel de Guanbães traçar 
as divisas da mesma freguezia. 

Art. 3. • Fi cão revogadas as disposi-
ções em contrario. 

Salii das sessões, 26 de junho de 
1888.-José Maria Brandão.- Claudio-
nor NnnPs. - S. Barroso Junior.- An-
tonio Marlins. -F. Sá. - Campello. -
Alvaro Machado. 

N. U9 
A a5.\lemblea legisla1iu provincial de 

Min.!!J .~er~~J~~retl'o ; 
.Art • . t ·: F,1ca _ crp;~a '!lma Céld~iç?o 

m1~1a de IOJ~lrU~ÇjlO pru~apa 11a p9,,-oa-
ç.ão de s. SPbasJião do Go~as'a; ·da 
fregMf~ .de ~· .S. do :P.,ll;oéiolp, ilo 
mnniC,JPiOJ.do ,S .. l)li~mel.de Gu~~es . 

. .\rt. 2. • Ficá creada uma cade1ra l!Jen-

Lica, oa, povojlçàO denominada - Canla-
gallq -, da frel{uez1a de Santo AotOnio-
ilo Peçanha 

A.rt. a.. RAvogào-se as disposições 
em contrario. .. · 

Sala dl}S se$!>0es, 26 dfl junho de 
1 "~.-Jo.•~ Maria Urandão. - A. Mar-
liU\i. -Campç,llo.-F. Sá. -J. Dulra.-
AI varo ?llacbado. 

N. 130 
A assemblea legislativa provincial de 

Min~s Gerae~ decreta: 
Arl. unlco. Ftca o governo da pro~ 

vincia autorisado a despender pela 
verha-ohras publicas- a quantia de 
6006000 rs. para auxiliar as rle~pAzas 
d11 cal~amenlo no flistriclo ela Gloria, 
município de Queluz; revogad~s a!> dis· 
po~ições em conlra rio. 

Sala das sa.•sOes. 21) fio junho de 
1888.-Sah•lhiel ue ·\lrr1eida. - Arisli-
de$ Maia. -Josioo de Araujo.- J. Du-
tra.-C. Prates.- Campello. 

N. 131 
A. as.~emhlea legislativa provincial de 

Minas GeraM decreta: 
Art. i. • Fie;, creada um 1 t'lldlli ra de 

iostrurção primaria do sexo masculino 
no clistriclo de S. Caelano. muoicipio 
de Queluz. 

Ar L. 2 .• • nevogão-se as disposições 
em contrario. 

Sala das ses~Ors. 26 de junho de 
18!18.-Salalhlel do Almeida. - Aristi-
des Maia.- Jnsino de Araujo - J. Ou-
tra.-C. Prates.-Campello. 

N. 13~ 
A assemblea legislativa provincial de 

Miuas Geraes clecreta : 
Art. uuico F1ca o presidente da pro-

víncia autorisado a despeotler pela 
verba- obras publicas- a quantia de 
1 : 0006000 rs. para concertos na ma-

. triz da f~eguczia do Lamim, mdnicipio 
r;le Queluz; revogadas as disposições 
.,m contrario. 

Sala das· sessões, !6 de junho <'e 
1888.-Salalbiel de Almeida. - Jo~ioo 
de Araujo.-Liodolpbo Caetl\no.- Na~ 
varro Sales.- Aristides Maia:-Marlios 
de Andrade.-L.eoQel Filbo.-Dr. Silva 
Fortes.' · • 

N. ! 33 
A assemblea provincial de Minas Ge~ 

r,ae!} .~!i~~til: 
Art. ~~ipo. Fwa, o governo da pro-

vin~i~ ~·*~P.rd~!4o . a desp,iin~er ., P~1a 
ver~7"" e ,f311 tJlHP.Mca~ - a WJaQt!~ a~ 
4: Oll9:6U};'• W ; aJ1Xiliilf a ~fisa~ 
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d'agoa potnel na rregnezia de CapPila 
Nor.t da~ Dores. município de Que luz; 
revogadas as disposições em contrario. 

Sala tias sessões, ~6 de junho de 
t 888.- Salathiel de Almrida .-Jnt~ino 
de A-raujo.- Lindolpbo Caetano.-Ari~
t ilfes Maia.-Navarro Snles.-Martlns 
de Andrndo.-Leouel f ilbo.- Dr. Silva 
FOftes. 

N. 13~ 

A assemblea provinclal de Minas Ge-
raes decreta : 

Art. unico. Fica o presidPnle da 
província ele Minas G3raes aolorisado 
a. despender pela verba- obras publi-
cas-d•• orçamento a quantia do 2 :0001). 
~ara auxilio ás obras da matriz de 
congonhas do Campo; revogadas as 
disposições em contrario. 

Sala das sessões, 26 de junho de 
1888.-0r. J. C. S. Campolioa.-Soa-
res PeixoiO.-Teixrira Ooarte.-Au-
gosto Cesar.- Avelioo Correa.-Sala-
1biel do Almeida. 

N. 13ti 

A. asSP.mblea legislativa provmcial de 
Minas Geraes decreta: 

Art. onico. f•ca o presidente da pro-
Tincia de Minas Geraes autorisado a 
des1•ender pela verba- obras publica."-
do orçamento a quantia de 3 :0008000 
rs. plra o abasl~l:irueoto d'agua pola-
vel na rreguezia de S. Gonsalo do na-
ção; revogadas as disposiçõss em coo-· 
lrario 

Sala das sllltsões, 'l!O de junho de 
t 888.- 0r. J.C. S. Camvolioa.- Soares 
Peisot?. - ~u~usto Ce:;ar. - Aveliuo 
Correa.-Te1xe1ra Duarte. 

N. t 36 
A assemblea legislativa provincial de 

Minas Geraes decreta: 
Art. unico. Fica o governo autorisado 

a despender pela verba - obras publi-
cas-a quantia de 5: 000(). rs. com a 
acquisição de um predio para escola pu-
blica na cidade de S. Paulo do Mo-
riaM; revogadas as disposições em 
c:onlranu. 

Sala das sessões, 26 de junho de 
t 888.- Teixeira Du.arte.- J. Dutra -
Luiz Vleira..- Augusto Cesar. - Padre 
Teixeira 

N. 137 
A assemblea legislativa provincial de 

Minas Gemes decrela: 
A<fl. onieo. Fica lraosferida do mu-

nicípio de Campo Bello para o de La-
"Vras do Fnoil a fregoezia da Caona 
Verde; revogadas as dispos:ções em 
contrario. 

I Sala dali ses~Oes, ~6 de JDnho de 
i SSR.-Marlins de Andrade. -Leonel 
Filho.- C. Seo;~ .-JOJé Horta.-Vaz de 
Lima. 

N. 138 

A assemblea legislati va provincial de 
~li nas Gerao~ dPorela : 

Art. unico. fica transferida da fre-
guezia da cidade de Uom Successo 
para a da cidade de Lavra11 elo Funil 
a fazenda de Joaquim Vianna de Sousa: 
revogadas as dis1•osiçõ~~ em contrario. 

Sala das sessões, ~G de JUnho de 
i ASA.-Marlins de Andrade. - Ltonel 
Fllho.-C. Scua.-José Horta. 

N. i 3!1 
A assemblea legislalita provincial de 

Minas Geraes decreta: 
Art. unico. Fica dividido em dons o 

carturio do i.• officio do termo de AI-
renas, ficando annexada ao 1. ' ollicio 
a escrivania privativa da provedoria e 
ao 2. • l•fficio a das execuçOell: revoga-
das as disposiçOos em contrn rln. 

Sala das sessões. ~6 de jonht' de 
11188.-Martinl' de Andrade.- Leonel 
fílho.-C. Sena.- S. Oarroso Junior. -
nr. c, elho do Moura. - Padro Teixeira. 

N. 140 

A as~emblea legislativa provincial do 
Mi:Jas Gcraes decreta: 

Ar t. unico. f ica crPada um:. cadeira 
de lnstrucçf10 primaria para o sexn fr-
minino na rreguezia do S. Antonio tia 
Ponte No,·a, município do I.Hras: rc-
vogndtiS as disposições em Clllttrarin. 

Sala das sessões, 26 de junho 1le18M. 
- Jo~é Theodoro.- Antero- Or. Silva 
fortes.-Leooel filbo.-Marllos do An-
drade. 

N. i4t 
A assemblea legislativa jlroviiJci~J 

do Minas Geraes decreta: 
Art. unico. Fica o presidente da pro-

Tiocia aulorisaelo a despender pela ver-
ba-obras publicas- a quantia de 
1 :000,') rs. para auxilio da construrção 
do CPmilerio na frPgoPzia de Sani'Anna 
do Jacaré, termo ja Oliveira: revoga-
das as disposições em contrario. 

Sala das ses:-Oes, 2G dll junho de 
t 888.- Jo~n Theodoro.-Anloro. - Or. 
Sllva Fortcs.- Leooel Filoo. - Martins 
de · Andrade. 

N. H.2 

A assemhlea lpgislativa pr.nincial de 
Minas GPraM decreta: 

Art. i. • Ficão transferidas da fre-
gnezia de Madre de Oeos do Tnrvo 
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para a de S. Francisco da Onça, mu-
nicípio de &. João d'EI Rey,as seguintes 
razoadas: do Ribeirão, pertencente a 
Americo José Monteiro: da Bocaina, per-
t.eocente a Justiuo Marques Pereira; da 
.Cachoeira, pertencente a francisco de 
Paula Alves, e do Tijuco, pertencente 
a Alvim José de AndraJo. 

Art. ! . • As divisas do districto de 
S. Miguel do Cajnrú, município de 
S. Jolo d'EI-Rey, ficão estabelecidas 
pela seguinte rorma: principiando pela 
port.eira denominada - Victoria- e se-
flUi ndo a estrada até â casa do l':ugonio; 
-d'ahi á eMfOerda pela estrada do Sacco 
a freoiPar o correguioho do Cortamo; 
seguindo este até ao corrego da Dona e 
por ello até ao rio Grande; subindo por 
este até â barra do ribeirão da Chacara; 
d'abi 1 barra do ribeirão Cachoeira e 
Oraciano; seguindo e.~te até â cabe-
c~ira em rumo â estrada denomioada-
üiogo; d'abi e por ella â esquerda até 
ao Barba de Lobo; por este abaixo até ~ 
barra do ribeirão que vem dos P~roi ras; 
por elle acima até á estrada da fazenda 
nlba dos Pereiras opor esta até ao An-
tonio Dias na Capoeira do Espioboepor 
esta ao corrego do Amaral; por ello até 
á estrada que vem de S. João d'El-Rey, 
seguindo esta á esquerda até à porteira 
dl Victoria, onde teve principio; fi-
cando tamb6m pertencendo a este dis-
tricto a casa tle João Lopes de Oliveira. 

Art. 3. • Revogão-se as disposiçOe.s em 
contrario. 

Sala das se>-sões, 26 de junho de 
t 888.-Sevcriano de Resende. 

Estrada de ferro Llopoldina . 
O 8r. A.nt.onlo MorUne:-

Pedi a palavra, Sr. presidente, para 
fu ndamentar nm requerimento, no 
qual peço informações ao governo pro· 
-.incial acerca d'uma proposta fei ta 
peln presidente da provincta f. com-
panhia Leoroldina, como se vé do re-
latorio lido pelo Sr. Horta Barbosa pe-
rante esta assemblea. 

Não é o meo principal fl m fazer cen-
eoras ao governo; porem, sim, obter 
delle IISCiareclmentos,dos quaes preciso, 
parn bem desempenhar o mandato que 
me roi u. seneros~mente confiado. 

\'é-se do allodido relatorío o se-
guinte, relatiVamente à estrada de ferro 
Leopoldina: 

., Coolando a lính do centro ~87 k, t 97, 
tom em trare.r o 368 k, 9!9 e es1udado.1 
t 09lc,"370. 

Q ~P.Cho de 8. Geraldo á llabõra, C~tm a 
sar~&'"i~ Juros de 7 Yo ~bre 7,000:()006 .. 
esta coastruiao aome~~te .ué a Saude,t09 k.3i0 
a~labira. lendo atdo despendidos 
a\4· I!H:918:99916U. dt jl&ada.s as obru por mais 

de sois mncs, bypotbese preYisla pelo respe-
ctivo coulrato pua a decre~~o do sua ca-
ducidade, consuiiDu-me a direciDria Q'oral 
de obras publicas que medidas dovl~ tomar 
a rcsJ>ello, vloto 1or a companhia Loopoldina 
ja tlcspoud•do quusl todo o Cllllital do 7,000 
contos, sem chegar ao termino 11:1 ll uba, 
Isto 1\, ratl4ndo construir os 109 k. 370 ja 
reroridos 

l'or essa occ.uiiio, expondo lgualrnonl6 
quo a~tona entro a Saude o a ltabira ól lio 
esleril conto a ja a•ravess.1da pela línba, 
le ... br.:u a conveoiencia de ncar alli termi-
nada a c tn•lru,çio, coootaoto quo a COID-
panbla oiTcrccesse compea'<:lções i provlocia.. 
1aes como:o sendo a companhia CC$Sion:vi:a 
do pri r ilegio para a BStrada da Ponto Nova 
i NallYidado, que 1cm yarantoa lle juros 
sobro 1•1,1100 contos, ntns tendo da lour a 
etrello somente a !.• secção. com a 11 11~1 não 
podor:\ d0:1ponder n~ais de r;,"OO contos. 
cederá o direito sobro a garantia de 4,600 
con1os restan tes. accllaodn o prlviloglo so-
mente com o valor rios 5,4 O c·•nt••S; cou-
aidorando o •ob-ra mal de S.l'anlo " ' rogl111cu 
das linhas snbvoueiooadas pela pruvineia 
e como ui devendo a esta reYerter, Rndo 
o pra1o do respectifo priYilegiJ. 

Accilando o AlYitro, lleterrniuei quo a 
respeito rosse ouvid:~ a compaobla. • 

Ja vil V. Exc. , Sr. presidente, que o 
pre~idente lia provinda, em vez de 
impor ã.quella companhia as penas, 
das quaos cogitou o respectivo con-
trato, propoz-lhe uma lraosr,cção ... 

O Sr. Josioo: - Isto e siruplesmcnte 
vergun hoso. 

O Sr Jurumenha dá um aparte. 
O Sr. A. Martins:- Para que taow 

zelo l 
O nobre deputado tenha um pouco 

de paclencia; nào estou accusando 
pos~oa algu•na. apooas aprocio o facto, 
conforme consta do rela10rio do Sr. 
presitluole da província. 

Ou a companbta LPopoldioa te111, 
pelo re~pecti1•o contrato, o de•er de 
chegar ~o termino da linha, levando 
seus trilhos até à ltabira, ou não o 
Iom ' 

Si não tom esse dever. o governo pro· 
vincial não tem o direi to de envolvcr-stt 
na questão. 

Si o tem o não o compre, dnvetn ·lhe 
ser applicadas as penas constantes do 
Cl'"trato e nunca, Sr. presidente, ser 
dispensaüa do compromisso d'u"ll de'fl!l' 
media •• te uma transacção; mormente 
quando a traosacção proposta importa 
o nào comprimento, por soa parte, do 
contrato de t !l de abril Je t 88i, aoto-
risarlo pela lei u. !St3. 

Não me parece regular, Sr. prPsi· 
dente, que se imponha a essa compa-
nhia , como pena por não t.er comprido 
um contrato, o não cumprimento d'ona 
outro, 6cando ella, tpso facto , alliviada 
das penas d'om e outro contrato. 

E', entretanto, certo que semelhante 
propo~ta foi fei ta; e, port .1nto. ~-
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sario é que conheçamos em que lei se 
firmou o governo provincial para a 
fazer. 

O Sr. G Candido:-Vamos ver a 
resposta da compaohi11 
. O Sr A. Marl!ns:-~· cen o, Sr. pre-

Sidente, que a d~roctona ela companhia 
Leopoldina, por intermedio do seu pro· 
sidente, declarou o seguinte: 

• que, apcur do •,-c:onhi'CCr que s.'o asso ~
liria á ro••11anbía l.copoldína o dever do 
prolon:;u-so atà á llnbirn de ~btltHiooltrd, 
medlnu ta nugrnnnl•• dn C.\pi!JII garnu lidu, 
uma vez que a província aceitou a lropor-
uncla do 6.9!8:9996G~l como nec:ess~ria at~ 
Saude, eomludo, ni\o pode rerolver sohrc n 
proprnua da dlrectnria gcrnl dns obras pu-
b.licas . da pro~in~ia, por import:.r o lia rll· 
erguaçao de doroltos da CC~mpauhia; n qu11 
a r<!>peçlíva directoria nà•• pode rner, sem 
consulta provia á as$•mblca g•ral dos 
acclouislas, que 1eni Ioga r no correu lo mcr. • 

Ja vê V. Ex c., Sr. presidente. que 
a proposta não foi e nem deixou de 
ser aceita; e é mpsmo por essa razão 
que faço o presente requerimento, pe-
dindo informações; pois careço saber 
em que lei se firmou o governo pro-
vincial para assim proceder. 

Essas iofurmaçOes são muito neces-
sarias, porque, em seu rolatorio, o pre-
sidente da província declara trazer a 
questão à apreciação desta assemblea 
para ella deliberar o quo mais conve-
niente ror aos interesses da pro-
Tineia. 

Representante lia proviocia o mais 
dircctamonte do '.!. • d&stricto, não 11osso 
deixar de Ct.Jvidar todo esforço para 
qne seja construída. quanto antes, a 
primeira secção da estrada de fdrro da 
Ponte Nova !. Natividade; porque 6 
ella do grande vantagem para aquelle 
districto o ?ara a nossa província. 

Si a companhia Leopoldioa, cossio · 
oaria do respectivo privilegio, não quer 
(:Onstruir a primeira secção da referida 
estrada, si tem transgredido as clau-
sulas do contrato de t 5 de abril de 
t 88'.!, devem-lhe ser impostas as penas 
estabelecidas nelle. 

Si, porem, ainda não traosgredio as 
claus.,las desse contrato, si pretende 
construi r a estrada; o que motivou a 
proposta do governo provincial 1 

Eis o que desPjo saber o por isso 
faço o lleguinta requerimento (le). 

E' aporado o sem debato approvado 
o seguinte 

Reqummenlo 

Requeremos que se peção ao governo 
provincial as seguintes infor:naçOos : 

t .• Em que lei se firmou o presi-
dente da pru'fincia para propor á com-

panlua Leopoldina, como condiç,'io para 
fica~ terminado o seu prolongnmento no 
arraral da Saudc. ceder a refolrirla cnm-
panhia. cersionaria rio pri,•llegio para a 
estrada de férro ela l)oote Nova à N!\ti-
vidado, o rliroito ~ohrn a gar an ti:ulo ju-
ros relativa á primeira scctáo desta 
estrada. 

'.!.• S! ja fni cumpriria pela referida 
comvanhra a nJJrlg· ... · .. , constantn 1la 
clausula &.• n. 1 •lu o·uutraclo de 15 de 
abril de 188~ o, no ~oa~o contrario ~i ja 
:hc rorilo impostas as penas do n. \w da 
reférida clausula. 

Sala das se.•si.)Ps, 2G de junho tle 
1888.- Antonio Martins. - Campello. 
PAI:AME:.IOS DE SUII\"ESÇo'IES E GARANTIAS 

Dt! I UROS lt ESTRADAS DE •' lo:lll\0 

Operações de cre:li lo. - Resg~le da 
diuida flt•cluanle 

O 8 r. F . 8•í·- Sr. presidente 
não 6 meu intuito concorrer para Ó 
que ~e tem chamado aqui- esterilisa-
çdo das nossas se~Oes ... 

O Sr. Suares Peixo~o : - E$lou per-
suaclirlo clis.so. 

O Sr. F. Sá ... tampouco razcr lnnp-
portu~a mau ire tae.ão li e hostilillao.le 5ya . 
temallca ao goverrlo da prnvíncia. 

O requerimento de Informações que 
'!"OU apresentar a as·emblea versa so-
bre o~jecto de tanta gravidade e Ulo 
su peno r ás pe!!uenas cooven iencia~ 
partidarias, que cu uãu pO$SO cou~ide
rar pe_rdid~ o tempo qoo se emprPgar 
em drscuttl-o e estou persuadido do 
quo os nobres de utacJos, meus illu~ tre~ 
adversarios, não o embaraçarão com o 
recurso regimental de que dispoern. 

Com eiT~I to, si ba terreno verdadeira-
menta neutro,superior a todas as diver-
gen~ia~ ;>artidarias, em o qual nem é 
patrtot1co, nem derento o conflicto do 
conrll'.sceudencias e do odios. a que, não 
raro, se reduzem as lutas dos partirlos 
nas assembleas políticas. esse terreno 
é aquellu em que :;e collocão as ques-
tões relativas ao credito da pro,·incia o 
ã fiel t!xecução das nossas leis. 
~ào é a outra causa que se reforem 

as mrurmaeões quo ora solicito do go-
verno. 

Como y. Exc. sabe, Sr. presidente, 
ó por meto do operaçôe., de credi to, au-
torisadas anoualmente oas leis do orça-
mento, que a província ha conseguido 
fazer face ás despozas resultantes do 
des.envolvimeotb da viação ferrea o, 
ma1s recentemente, do estabelecimento 
dos seus engenhos centraO!'. 

& te meio nlo é só o resultAdo da ne-



cell5ida1e indeclinavel ; mas ainda é o. 
mais con~oante âs regras da. sciencia. 

Nunca o IPgi:!ladqr poderia ter cagi-
ladu de etrecluar o pagamento de sub· 
noções às estradas de ferro e de·garan · 
tias de juro:~ com os meios ordinarios. 

Basta considerar-se a importancia 
das despezas desta ordem, basta lem-
br(lf-se que as operaçOes de credito rea-
lisadas desde 1876 até o dia 6 de feve-
reiro do corrente anuo (data a q.1e re-
mo.nll\ a uHi.ma informação official que 
teQ~us) têm elevado a di vida da provín-
cia à quantia de 5,769:2636700, soa 
somma actual, para s11 calcular a im-
portaucia dos sacrificios que rora pre-
ciso exigir do contribuinte, si, com os 
recul'liUs por estes fornecidos, se pre-
teodQssem errecluª'r semelhantes paga-
mentos. 

E a e.~riritos tão versados nas ques-
tões relali'vas ao regimen das finanças 
publicas, eu não preciso demonstrar as 
desvantagens ecouomicas que re!<ulla· 
riã.J de se preft>rirem, para a reJ.lisação 
de despezas da importaucia e natureza 
daquellas de que se I rata, os recursos 
do imposto aos recursos do crt!dilo. 

Act>rl«do, pois, antlon o legislador 
de 1874, quando, vendo a província 
as~ob~rbada por compromissos, que ja 
àquell:l data ascendião a cerca de rs. 
1,600:0006000, autorisoo, na lei do 
orçamento daquella anno, a emissão 
de apolices,a realisação de emprestimos, 
quae~quer operações de credílo no-
cessarias para occorrer a laes despezas. 

Esta autorisação se tem reproduzido 
nas leis de orçamento posteriore~ ; e em 
'firtude della se têm emillido apolices, 
que con~ti~uem a actual divida rondada 
da provtncta. 

A s<imma das apoli~s emillidas 
de~de 1.876 atéá data a que ja me referi, 
coufol'me consta do relatorio que nos 
foi lido ·pelo ex-presidente da província, 
attinge ao ulor real de 5,M3:263/J700, 
incluída a importaocia de 884 apolices, 
cujo resgate ja se etrecluou. 

Quem llabe, Sr. presidente, que o 6m 
dessa~ operações de credito é rilalisar o 
pagamento das garantias de juros e d~s 
snbvent•"'~ kilometricas ás estradas do 
ren·ro e quo para isto não existe outro 
meio autorisado pela lei, concluirâ lo-
gicamente que, st a importanoia de to-
das. as operações de credito f Pilas até 
hoje som ma a quantia dt>li,A63:!63/$700, 
é que.a imporlancia de todos os paga-
mentos daquella especie até hoje reali-
sadn:s é d~ igual qnanlia. 

Entr~taoto, senhores, si assim devia 
ser, as~im não é. 

A·imporlancia destes pagamentos não 

allinge â quantia igual à das opP.rações 
de creoilo ; sim á de 6,474; 44&!5590. 

Ha entre esta quantia o a importan-
cia da emi~11ão de apolices uma ditre-
rença de 6H:1.808890. 

Portanto, nem todos os pagamentos 
feitos das despezas a que me tenho re-
ferido se tém realisado por meio de 
operaçOes de credito : portanto, aquelle 
excesso de mais de 6H con tus foi 
paRO por meio da renda ordinaria. 

Este facto, parec&-me, não pode 
passar dP.~apercebido pela assemblea; 
é de summa gra virtade ; as soas cau~as 
devem ser muito serias e de tal ordem 
que requerem prnmplas providencias 
que p~~a suggPrir o nosso p;;lriotisruo. 

Considerado em si, esse facto se ma 
afigura altamente condPmoavel, quer 
sob o ponto de vista político, pato des-
respeito, que elle significa, da adminis-
tração para com as leis emanadas desta 
casa; qner sob o pon:u tle vista bn.tn-
cial, em relação ás COLosequenciasa que 
delle devem provir pa.ra o nosso regi· 
men orçamPntario. 

Sr. presidente, na lei do orçamento 
para o exerci cio de 1.886- '1887 c~ tão 
distribuillas, especiflcadamente, por to-
das as rubricas da de.~peza, .ojas as ap-
plic~ções da renda ordinarla. 

Ora, eu procuro em vão entre aqoe.l· 
las rubricas alguma â qual se possa 
attri.buir o excesso do pagamento de 
que eu lenho tratado. 

Nflo existe disposição alguma do or-
çamento pela qnal se podcsse legalisar 
aquella despeza, pela rorma porque ha 
sido realisada. 

Não existe. uem poderia existir. 
Ao couu·ario, o. legislador procurou 

evitar semelhantu appli~ção da renda 
ordinaria, autorisando em uma das rlis-
posiçiíes geraes as operações de credit<.~ 
necessarias. 

Portanto, verificado o facto de que 
se trata, constitne elle Oagranto illega-
lldade. 

Não ó, porem, Sr. pres.idente, so-
IT ~utc tlebaixo deste ponto de vi~ta que 
o proced•mento do governo parece-me 
inJefen.savel; mas ainda pelas graves 
perturbações que delle devem e podem 
resultar para o regi meu do orçamento. 
(A :noittao.•). 

Com effeito, a receita. da província é 
orçada em vista da despeza que· se tem 
de effectuar. 

E assim foi que o legislador conse-
gnio, para o exercício de qne se trata, 
estabelecer o equilíbrio orçamentario. 

Mas, ·Srs., si se introduz, no curso 
do o.:~:ercicio, uma despeu uova,da qual 
o legislador não cogitara,sioão para reéo-



ANNAES 187' 

.. nhecere implicitamentcamrmara impos- 1 
sibilid:ule de e!Tectual-a com os recur-
sos ordinarios, aller;ío-se nccessa1 ia-
mente as condições previstas e o orç;l-
mento ~e de.~equilibra. 

Po1·tanto, o pr'lcedimen 10 do governo 
import<t, nada mai~. nada menos, do 
.que provocar um deficit. (Eu chamo, 
entre p~1renthesis, a attonç;"to da assem-
bica para a si ucerid~ tlt: com que nos foi 
annunciado aqui 1•00 avultado saldo). 

Um Sr. deputado:- E V. Exc. ar.re-
dilou piamente. 

O Sr. F. Sá:-As minhas observações 
estão provando o contrario do que rtiz o 
nobre deputado. 

Sr!>., a extoosflo do rl e.~eqnilibrio, a 
importancia do tle{lc!t, pod" ser a va-
líada, tond()-se em vista mai~ uma con-
sidera\:ào: é que a mesma cansa, qur 
impediu que se eiTectua~se o [)agamento 
mencionado por meio de operaç<les de 
credito, deve awtar igualmente para 
impedir que se lance mão do mesmo re-
curso para outros pagamentos,'luc estão 
por fazer-se ou Jll estilo fei tos. 

Ora, estando liquidadas contas da 
c:ompanhia Loopolrlina na importancia 
de seiscentos conto.;,si mo não engano, o 
desfalque da rcufla ordinaria, provo-
cando o d efici orçMncntario, dcvemou-
lar a mais de 1.200:000,,000. 

l\tuito graves e mui h) serias devem 
st~r as causas •1ue hão detenninatlo o 
procedimento do governo, 

Podem ser dtJ duas ordens: ou o g()-
Yerno não rea tisou as operações de cre-
dito com o inhuto generoso de n f10 S()-
brecarregar a divida da província. que 
ê o o.~bj !lcto das sua-i complaccm:ias o 
desvelos; OIL o governo não realisou es-
sas opcraçoes de credi to, porque não 
pondo realisal-as. 

Na primeira hypothc.~o. Srs., o in-
conveniente menor ljUe resulta do 
facto, alem dos ja indicados, ti ficar a 
administração gyrando em um circulo 
selil lim: para evitar operações de cre-
d ito, provoca o de{icit; para cobri r o 
tkficit, farã operações de credito. 
, Esta bypothose deve ser, desde logo, 
excluida, em homenagem ao bom senso 
da administração. 
. Resta a segunda hypotbese: o governo 

não realisou as operaçoes de credito, 
porque encont~ou para isto difficulda-
des msu pera ve1s. 

E p:~ra este ponto que cu devo prin-
cipalmente chamar a attenção da as-
semblea. 

O mercado das apolices é um ther-
mometro seguro da. confiança e do cre-
.dito publico. 

Elle nos foi sempre favoravel. 

Consideraodn-se a venda das apoli-
ces mineiras, desde 1876 até à cl;tla da 
ultima operaçào referida pelo relatoriodnr. 
govel'no, ve~inca-se que elló\s ohtiveri\o, 
ate 1883, :\s cotaçt)CS tlo 93. 95, 98, 
98 !l/16, 99 :l/ 10, !)9 9{16, 99 1 ,~ 'X-

Em Dezembro de 1883, durauto o 
g?verno do nosso illu.stre ~omprovin
c•ano,o Sr. Dr. Chaves, a ma1s fecunda, 
a ma1s patriotica, a mais mineira das 
admioistraçOes da província, nos ttlli-
mos tampos (apoiados e op" tes). as 
nossas apolicr..s, não ohst:tnte a mncur-
rencia que lhes f<tzião as apolir.cs do. 
tlivitla pulllica, ror~n. graç;ts a comhi-
n:l~t)es hahrJis c felizes, l'cndidasao par. 
(A pa,·tes). 

Em 11:18!i, no mr7. rl c ~! a io (a tlcsigna-
ção 1lo mell imt>orta muito ur.ste t:~:>o), 
roi tomarlil UIIHI providencia 1p1e pcr-
milliU serem I'CIH.lidas as apoliccs mi-
neiras corn certo agi o. 

O governo determinou que ao valor 
nominal das apolices se accresccntassc a 
impurtancia dos juros 1·cncidos desde o 
1. • dJa tio semestre até à data da emis-
sât). 

F. por isso que ngurão, atê li de Fe-
Yerciro 110 currcnl!: anuo, apolir.cs veu-
tlitlas com a cotacilo de 10;} por 10C. 

Entretanto, Srs., parece que as con-
diçôes r a v ora veiE que encontrara até 
Putilo o mercado das apolicP-~ da nossa 
proYincia não t~m pe•sistido; não so-
mente porque, s1 o lll"essem, o gOI'IIrno 
não teria commel!ido a illegalidad<J tle 
lançar mão da renda ordinaria parn pa-
gamento de despezas que tlCI"iào ser 
eiTec tuad.as por meio daquella opcra-
çiio, como Lambem por outras circum-
stancias, sobre a.~ quaes eu po:;so in fOr" 
mar a assembiea. 

Sabe-se que ultimamente forão ,·cn-
didas iO apolice.'i mineiras na Bolsll tlCI 
Rio de J:tociro po1· 9:l01SOOO; portanto, 
7 % abaixo de seu 1•alor nominal. em-
IJUanto persistem as mesmas causas que 
actuaYão em sentido ravorarel , islu á, a 
proYidencia do goYerno, que mandara.· 
accrescentar ao valor nominal os juros• 
vencidos desde o i. • dia do semestre da1 
emissão até á data desta e lambem a. 
diiTcrença, a nosso favor, sobre a taxa 
dos juros das apoliccs do Estado, de-
pois da convcrsã.o dl!cretada pelo Sr. 
Bel isario. 

Ainfla hontem, eu ouvi de pessoa 
respeitabilíssima que na praça do Rio· 
de Janeiro tem-Sll procurado desa.cre-
ditar as apoli ~es mineiras e até para 
isso têm concorrido indivíduos que á 
nossa província não devem sioào a 
mais profunda gratidão (apoiado do · 
.)r. C. Pt·utes). 



O Sr. Jurumeoba: -Cow cerlet.~. é 
algum :ibernl. 

O Sr. F. :-á:- Eu .oào quero levar a 
qu~l!làu para o lerreco político. 

Porl;.rJto, Sr. pres1deote, julgo de-
ver lo~ist.ir sobre o muito quo á as-
semblea impotla coohel)llr a.'l causas 
.que delormioarào o Cacto deploravel, 
ao qual I.Oubo me rererillo. 

E' preciso sabermos si ha dífficul-
dades aiTeclaodo o credito da proviocia 
e quaes os Bj forÇ&.~ empr"gados pelo 
governo para superal-as. 

Eu não sei (lalv~z possa instruir-me 
algum dos rneos nobres colle~tas ami-
go~ do f(OVeruo, que devem estar rnP.-
lhor informados) si a a•lmíoistração 
~ew aberto coocurreucia para a venda 
de apolir.es; si, oo caso dessa conour-
rencla não ter produzido resultado, 
de não se ter podido roaiitar a venda 
por meio de trusacçOes particulares, 
ou das propria.~ empr&Za~ ~ubvenclt>Da· 
das pela provtocia·oào terem <1uerid() re-
ceber os uttllo:~ para pawmeoto das 
~e:~pncuvalo Cftnlas: si, tendo encontrado 
todas estas difficuldades, og11verno tom, 
aiquer, recorrldo á jnterveoção de al-
.gum estabelecimento de credilo para 
reali&ar a opor~ wediani.O uma pe-
quena porcentagem, como me parece 
que ja se fez na administraqão do Sr. 
Barão tle Oorowaldel. 

Portanto, importa-aos sobremodo co 
nhecer : i .•. qual a importaocia •d(IS 
pagamen to~ de aubvenoOes a estradas 
de ferro e garaolías de juros, ·que se 
têm feito por conta da ronda ordina-
ria, e as datas·ew que se nzerão; ! . •, 
qual a importancia .das apolief.s emitti· 
das de 6 de fevereiro do corrente anno 
até hoje e as cotações que oLtiverão; 
3. •, quaes e de que ordem as dtmco I-
dades que tem encontrado o governo 
para 4"8alisar as uperaoões de crecti to 
autorisadas •pela lei do orçamento ·do 
uercioiotde O·a'7. 

Srs., •eu ·me ré feri a e&11S39 de duas 
aatureaas, pelas•quaes·se poderia pro-
oamr, nào jostllic:.r , mas, explicar o 
p~im11oto da adwinistração da pro-
'lincla 

'Pe ·r-se--bia lambem allegar .uma 
lltúra u .usa: o o.esrespeitn sy&tematU:o 
to poder legíslalivo provincial. 
. .ELL ,di~o. em bypoJbj!j!e, que 58 podia 

U.labem tavooar.esta causa; porque oio 
é to.IDAID.I& para,os pagaq~eatos qa.e 58 
dtvariiio te~.fe.ilQ ,por operaçOts:d.e 8,., 
d.itO.,IjUe.O 1.8Mtlm0 lem lall(AdO-t mào 
d.Qs .reGnrsos ,o(diDilios: tamlwlm {) de-
Tido a . ~guat 1 illngali~Jede ,que •lliO· 111 
encontra oo relatorio, lido. ,uHJIDlltDBJUe . 

pelo ex-prtiSldent&da proviacia, o tallti-
l.lllo da.dirida Oucluaote. 

Sabe a assamblea.que, om virlurle~ 
contrato do ~ do novembro de 1~. 
fPtto com a catxa ec.mnmiua d··sta oa.-
pital, os compro.mi$sos da provfucía 
rtara COW>eSsu estabelecimeoJn OSlaVáo 
rU<lnzidos á quantia de 500.00()800i,). 

Em abril de 1887. os~adi vtda, em vir-
tu de dos pagamento<~ fed os com os ,._ 
cursos Cf'nccdidos pelas leis do orça.-
m~oto . .. 

O Sr. C. Prates:- E JJI'Io modo de· 
terminado pet~s leis do orçamento ... . 

O Sr. F. SiL . • . e pelo modo t l P ter~gi
natlo pelas f11i~ olo or~ameato. Jlcuu r.e-
duzida a 15!l.27:J1S468. 

Pelo »ystoma q.ue o contrato e&~a
belecera para a. reali,.aoão total d8SI8 
pagamento e pelas autonsaçOes. ·OOD-
cedtdas annualmeol& nas letl' tlu orça-
mento, dever·s&-bia ter pago á ca•.s.a 
ecooomica, no ~Ãercicio de t K/'17, a 
.pr11staçào de 83,33:Jó:i33, ficand •J a. .so-
!uçàa fi na I da di vida para. o exorcioi() 
YII(OillC, de 1888. 

Entretanto, a administrnçào l'nten-
deo IJile. de,•ia ext!uyuir j e um golpe 
essa dav111:a; o por rsso f01 que. em ablli l 
do ano o Jlas:.ado. pagou· se à caixa eco-
uomtca o rosto da impor&ancin 1lo em-
presttmo, oo valor do t30:!7:J~U8 rs. 

Ora, a lei do orG3ffiOJllO não ~ioha 
consrgnado fundus ·para.se reali~ar esse 
pagamento linal·e. segundo o 1\Yrilema 
adopl.lldo até ontãn.o que darfv:.tv:L •do 
uma clausula tia contrato, ~o llUrmiuia 
efT&ClUar·SO OSSO op9gamento por DIOÍ() 
de prestaçõts aoaoa.es. 

Porlanto, , o .governo realieou .om 
6Xce6SO do despeza, que não esta v;. au-
toriz;ado pela lei e para o qual nem 
siqoer podia abrir cridito eopplomeo-
tar,(••poiados). 

!Sra., a .administraçio • tom sirlo ar-
maJa·lb todos.os meios· para !Iludir as 
lois do orçamooto. 

Em virtude da teodenoia genuina--
mente brasileira, .que temos nó:1 para 
nos subordicunnos â· tutela admini&-
lnllh"\, co~amos sempril ao governo 
a faouldade tde .atJ,ir credítos eopple-
mentares . do tal forma·qne elle pod~ 
subetiluir .por •Um.orçameolú seu O·or-
ç;uneoto do• IOf!islador. ..o go,erno, .ontcetanto. tem,iclo affim 
das concessões resultanles dessa abdi· 
c:ação. 

.ia 1e Cf'~m·empregos, .de· que o• le-
gislador não cogi tara, ja se f.zom apo-
seota4oria8 aào•decretad:ls, ja so des-
peade largamente a .orenda ordioaria 
para a realisação de despezas alo aoto-
Jisadas I 
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Eu creio que não ha allentado mais 
t~rave contra a soberania desta insti-
tuição. 

f:' allenlado de tal ordem, quo não 
ba convoniencia partidarla, que não ha 
condosceodcnr.ias pessoa.es quo nos pos-
:;arn lavar, qculqoer quo seja a nossa 
opimão poli tica, a não cooccl:u-rnos 
todo o uosso palriotism•> para reagcrmos 
contra a usurpaçã~>. 

Do contrariro, para que esta pban-
tasia de estarmos discutiudo leis que 
a priori sabemos quo não serão oxecu-
ladas 1 

Para quo estarmos illudindo o povo. 
razondo·o crer que a liber!laelo ó iW1 
<JUO elle está voodo, do tal modo quo 
não possa nutri r outros ideaos, esperar 
co usa melhor 1 

Si, porem, não ha outro remetlso 
sinào sacrcficar a soberania de.•ta insti-
tui(àO às conveoiencias partitlarias. 
melhor ú crnZ•lmo~ os braços com re-
signaç;1o asiatica e deixemos passar o 
des110tism•• triumphante ! 

Pola minha parte, não me 3nima, 
principalmente em quesl.ão da nalurcza 
desta. quo comecei defin111do intoira-
moote neutra, não me anima prevenção 
aiRuma parlidaria. 

E11 apenas deseJO que o govrroo 
respeite as nossas leis, porque, si elle 
•iola o orçamento, aiuda soh prntexto 
1\o 11àn sobrecarregar a di vida da pro-
víncia. lem poria aberla para o O.'\ban-
iameulo e para a derra!lla copio5a de 
favores il le&;aes P.ara 0$ sous amigos. 
(!lf"ilo fmn). · 

A opposcção liberal é, 1em sido nesta 
c.1~a. uma opposição lllloiramonte &n-
'Vernamonlal: nós qão queremos ou Ira 
c;ousa sioào eurcer uma a.:ção mode-
radora. 

O e1osso program~a aclual, si r1s 
pobrt>.s d~IW~t\S m() permillem uma 
rqmiJii!!Cilncja liUerar!a, apreodemol-o 
em Con•ante~. 

Quando SaoGbO·Paoça governava a 
iJba da Bar11)arja. era acompanhado 
d e um JDC1Ii.co. em caracter oflicjal, 
quo lhe Cí\Usava o IDjlior supplicio, por 
eslo. • inJ:utubjdo de fi~calisar-lbe con-
siantclllPDie.a aij1ta e,impedir qpe CO· 
m,esso dP.mtl is. ~Rist•) . 

. Jo. opposi~;ãn 1\P:eríll, ~Jll rqlav;lo ao 
~o•eru" conservador. oào repres.eDJa 
illltfO papel. )!ipào .o ~o m~di,co de ~.an
~bo·P~nca. ,(R~os. } ,I , ui lo P.111). 

E' lido a apoWJo o ,.seguJ#ILe 
Rl'guel'imtmlo 

Requerem.~-. que se ~m ~ go· 
"'terno a'l sPgnioles inronn:l;óel: 

· t .• Qual a iiJlporlancla •dos paga-

mcotns elo subvençOf~ a r-Iradas de 
Corro c garantias de jur.cs, '1110 ~o têm 
reitn 110r coota lia reueht omlinaria e 
as data.~ om 11110 se fiz•·r;uu 7 

2.• Qu!ll a im11urtanrea ria, ,tpolices 
emilliJ!as de rc\'ereiro floe r.urrunlu :11\00 
ató huje o a~ tola\'c'lo•;; tJU il dHÍVolr.om 1 

3. • O 110verno tem oncoutc aoln dcffi-
culdades, e de qno oroiPm, para reallsar 
as operações do •"1'1tlo autonsadas 
pela lec do orçameut ... to e'l'rrcceo de 
HIMG-1887 l 

~. • Em qual disposição do I~ I fun-
dou-so para pagar. a \! 1 elo• nhril ele 
1877, a quantia de t:í!):'.:!7:W•tl-< reis, 
rlll!tO do ompresucno e111fl u prro1•icwia 
devia á r.aixa ec~nomira ela C:tlu l:ll? 

Sala elas ses~ue:<. '.:!G do Jutd•·• d:> 
t 888.- F. Sã. -C. Pralcs. 

t>osto em discussão, fica e~ta adcada, 
por ter pedcdo a palavra o Sr. T. 
l.JUarle. 

O Sr. Uarbosa da Silva rl'quor ur-
goncca para coutinuação da descus>à.o. 

l'rol'celcndu-se á l'ulaç;io do•lll reque-
rimento, •lá-sll o rm]Jalc>, tk:uuln. por-
tanto, adiada a eliscussào do J'CI IUCri-
meuto priut il}al. 

Pa•·ece•·es 
São litlos e ficão sobre a m~•a para 

entrarem ua ordem dos lraballlos os 
seguintes: 

N. 3!1 
A commissão de lei.• não sanccio-

nadal\, a e111Cm forão prosonl~l! ~· p1 o-
pnsoçõos do aono pa.~a!lo ns. :IH!) e 
3.\50, creando Cjldeiras de in~lnwç;io 
pnmaria: ns. 3\52, 3~53 , 3~63, :1\72, 
3~ (4, 3~87, 341i4 , 3\96, au tnri:;anqo 
diversas dcspezas; 3473. reunindo 1110 
um os oOircos do labelliães de Mio~ 
Novas: :J41lt.autorisando a camara mu-
pscipal do S. Pal\lo do Mnriahé t1 con-
r.eiiPr apesoqtadori'l a se tt •ncretario: 
conrorruando·se cpm as rnzoos do não 
SjlOCÇ<iU; 0 de parecer flUO SCjàO arcbi-
vadas a.q mesmas pro]losiçOcs. 

Snla das commissOes, 'iG de Junho ~e 
1888. -A ri> lides -'laia. -Camprtlo.-
Josioo de Araujo.-Barbo1~a 1fa Silta. 
-Joaquim Leonel de Resende Fclho. 

N. 40 
Jo. commis..,ão de leis não ~a nccio-

nall~~. a qne roi presenle a prnposiçjo 
D. 3m, 1111e antórisa 0 governO 3 au-
xiliar as obras· da conslrocçào dA um 
tbGatro na cidade .do Pomba com a 
quanlia de ~:0001000 e com igual 
quantia as obras dA caoalisaç In d'agua 
d:~o cidade ·do Rio ~ovo e a constroccao 
de unia poote no maoicipio do llio 
~reto: 
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Conside: .. ndo que a verba - obras 
publica.<~-il destinada exaclamente para 
coustrucções desla ordem; 

Considerando que o pequeno sacri· 
ficio fei to pelos corres provinciaes é 
largamente compensado pelo desenvol· 
viruento moral e materi:ll das cidades 
supramenciondas; 

E' d~ parecer que a proposição junt1 
seja app1·ovada por 2/ 3 dos "ot~s desta 
assembloa, afim do Slr convertida em 
lei. 

Sala das commissOes, 26 de Junho de 
tR88. - Arastides Maia. - J o~i no de 
Araujo.-Carnpello.-Barbosa da Silva. 
-Joaquim Leonel de Resende Filho. 

N. 41 
A. commissão de leis não sanccio-

oa<la.<, a q no roi presente a propusiçilo 
J . 3495, que antorisa o governo a des-
pender 1:0006000 como auxilio as 
obras de can:disação d'agua em Paulo 
More•ra e outro tanto com as obras da 
matriz ria V·.rgem Alegre: 

Considuramlo 9ue o diminuto sa~ 
ficio da provmc1a é largamente com· 
pensadn com as vantagens qud auferem 
as popnlaçOe!l bene6ciadas, é de pa-
recrr que a proposisão j unla é digna 
de srr approvada por 2/ 3. afim de ser 
convertida em lei. 

s~ l:~ rias comrui~sOPs, 26 de Junho 
de 1888.-Aristides Maia. - Campello. 
-Josinn de Aranjo.-Barbosa da Silva. 
- Joaquim Leonel de Resende Filho. 

N. 42 
A. comm'ssão de leis não sanccio-

na••as. a que roram presente~ as rro-
po•içOu~ ns. 3485. 35i 7, 3518, 3529 e 
3510. que conct>dem diversas loterias; 
conr..rmando-se com as razO••s de oào 
sancçào aprP~eotadas pelo presidente da 
provancia, é de parecer qoe s~>jam as 
mesmas proposições are h i v~das. 

Sala das commi~sões, 23 de Junho 
de i 888.-Aristides Maia.- Campello. 
-Josino de Araujo.-Barbosa da S1lva. 
-Leonel Filho. 

Sáo liolos, postos em discuJOsão e sem 
debate r provados os seguintes: 

A cnau nis~ào de instrueção publica, 
tenrlo presente uma representação da 
cam~ra municipal do Piranga. pedindo 
a creaçào de uma aula, quecomprPhenda 
o en~mn do portnguez. do · fraocez e da 
aríthmotlca, e achando digno de toóo o 
louvor o interesse qne mo.~tra aqoella 
camara pPia instrocção de seos muni-
cipes; maR, considerando (!nR a instruc-
çào primaria elemenlar, evidentemente 
da m:~is alla necessidade, ainda não 
cJegou ao ponto de permiUir o denio 

das rendas da província com outros es-
tudo~. inconteslavelmeote ntPi~. mas não 
indispensaveis; é .Je parecer que seja 
int1ererido aque!le pedido. 

Sala da.s commi~Oes , ~6 de junho de 
t888. - C. Seoa.-J. Dutra.-Padre J. 
Theodoro. 

A cornmissão de instrncç.ào publica, 
tendo el3mioado as repr~cntaçõ~~ da 
camara muni r,ipal e da delegacia litto-
rarla do Rio Novo, pedindo a e~ t;~ as· 
somblea a creação de um oxtcmato 
naquolla cidade, e as inftlrlnaçõrs da 
iospectoria. geral da instrnc~o publica; 
6 de parecer que seja induferido aquelle 
podido. 

Sala das commis.•oes. 26 de junho de 
1888.- C. Sena.-Padre Jo~é Theodoro. 
- J. Outra. 

O Sr. Martins de Aodmde ofTPrece. 
por parte da commissão de poderes, o 
seguinte parecer: 

N. 43 
A comruissão de pnderes, a quo roi 

pre~ento n Indicação apresentada por 
muatos deputados, pedindo que o.~ta 
al'semblea represente à camara dos de-
putados, ao spnado e ao gr vvrou sobre 
a uecessillade urj!eote que !lente todo o 
brasileiro da adopção, quanto antes, da 
federação das provincia.<~, com todas a 
suas cnnsequencias naturae5-elrgibi-
lidade dos presidentes de província; 
~ompleta eruaociparào admini~tratin 
dos municípios. reV"isãu da constituição 
pohtica do imperio, em todos os artigoll 
1ncoociliavei!l com os principios liberaes 
e domocraticos; estabelecimADIO da 
paz entre torlo.'l os paizes das Amnricas 
do norte, central e do sul, da modo a 
serem as quo.~tOes internacionaM re-
solvidas por meio do a bitramento : 

Consideran.lo que essa lnt1icaç.'\o 6 
de suml"lo alcance, pois que satisra :r. 
plenamente as exigencias do progresso 
da nossa civilisação, camiobo para a 
acquis çâll de tnda~> as liberdades: 

Considerando que o principal objectivo 
.1a ino.l :cação é liberlar as proYincias da 
tutPia do guverno central, que as tem 
atropbiado e assaz, tornando-as dignas 
de si mesmas pela escolha dos seus re-
spectivus presidentes e dando aos mu:li· 
c1pios completa autonomia admnistra-
tin; 

Considerando que a revisão da carta 
constitucional (quo não traduz nem de 
leve a soberania popul:.r, attento o 
modo polo qual foi elaburada e ~romul· 
gada).e~ !'>do~osartigosanlagO~Icoscom 
os prane1 p1os hberaese demoçrataeos,cor-
respoode exaclamente aos desejos da 
ma1oria pensante do paiz e conshtoe, 
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por isso mesmo, os maiores beneficios 
C!e que oP.cessita a patrta, contribuindo 
poderosamente para seu engradecimeoto, 
sob qualquer ponto do vista : 

Considerando, flnalmPntO, que O esta-
belecimento da paz entre todos os paizes 
da~ Americas do 110rto. centro e sul 
representa as justas a~ tliraçllrs de um 
povo culto e ci vili~;,.tio, quo ctuer sub-
stituir o canhão pe!os sentimentos er-
fecuvos de rratermdade-ba~o da ~a
ranlia rotura dos povos-concreti~ada 
llO amor : 

E' •• comrnis8àO da parecer quo seja 
approvada a ind•caçào apresentada. dl-
rignttlo-sc ao parlamento e ao guverno 
ge• ai oo ~enhdo da adopção nrgP~t le e 
neces.•ana das medidas cuostantes da 
me11ciouada uultcação, cujos bonellcos 
efTCt iOs darão á patria hra~l l ctra lauto 
engrandeci rue to e pre~tig10 'l'taoto tem 
e ~:uza a coorederação norl"americ•tna. 

S.. la tias com missões, 'iü de Junho 
de 1~88.-J?. .11 ar li ns tir 11 nd•·adt!, 
.1t.·i sl•cl• s Maia, F. Sd (com re-
s tricç<ks). 

A rrqncrornento do Sr. llarroso Ju -
n or. vai a 11npr11ntr. 

P..ta.~ respeelt\'as commissocs são ofTe-
rect\los os ~egu10tes: 

N. 1'13 

,\ L' comroissãn de proro~tas. a que 
foi present.e a d1 ca mara de J>as~os. para 
a adopçào de um novn cod go de pos-
tur~s. rcsrrvaudo-se para apresentar em 
se~ 1111da discussão aiRuma~ ementlas, f• 
de parecer quo seja o nw~mn apprO\'ado 
oro po •me ira di,cussãu tal como ~e acha. 

Sala das sessOP.s, 21l de Junho de 
i 888.-J. Horta. - Jos•i Maria Brandão. 
-F. Navarro. 

N. H " 
A 2. • commis~ão de propostas e re-

presentações de camaras munieipaes, a 
que foi presente a da camara rte Sa nla 
Barbara, ereando diversns impostos. ó 
do par~ct~r quo se adoplo o seguinte 
projecto : 

A a~.semblea legislativa provincial do 
Minas Geraes, 50bre prupO$la da ea-
mara municipal de Sant:1 Barbara. re-
solve: 

Art. nnico. E' appruvada a pro-
po!lla da camara munidpal de Santa 
Barbara, creando impostO.'~ . que a esta 
resol oção a com pau ha ; revogadas as 
disposições em contrario. 

Sala das comJDi~sOfl!\, 26 le Junho de 
tsss. -J. Outra.- Padra Larayette do 
Godny. 

N l\.'1 

A M.<emhlt,·t loglslativn p rovloelnl M !ll t-
na- GPra!') rr'IOI v r : 

Art l.• t'•do approvadai as contu da• 
umar.u munoropaes abaox" declarad:~s. a 
ulll!r • 
ll 1.• Camar:a do Aruà: 

f:rcrciclo do 1880 
Rcceit.' 
Ot'SJ!C1a 
S... Ido a fa•or d.1 cAruara 

li ! .• Camara de Bacpco•ly: 

1\~CCÍil\ 
I Jo•., ll<' u 
S..ldu a favor dn camao·a 

li 3.• Camnra do lbmbuhy • 
t;~m:irio d~ IAA7 

ll rr~itn 
Oll:oP~''ll 
Saldo n favor da camnr:a 

§ 4.• Cantara da Boa f:spcran(a 

llrceota 
Llt!>(Wll 
Saloio n fa vor •l11 r., mRn 

§ !1.• t:arnar3 1n noa V11ta: 

E\~roocío <Ir 1886 

Rrc.'ila 
Oe~l'eza 
Saldo a favor da cam~n. 

1887 
1\drtita 
0 ~jl<'U 
Sahto" favor da camara 

§ G. t,;a m~r~ de Darhacena: 
"vrciclo <Jn I!ISG 

Tlcceilo'\ 
Despezn 
Solhlo :~ b vor ~a C3.lllara 

11!87 

~ ; t .\,/ill.1\ 
, , t:I6,S.16:1 

76ii l 

X: 608.SII98 
lHG'I669!1 

i\061(!11 

897~930 
tl/176180 
!10b7~6 

IH 1\611\!l 
\ : 7'136~61 
I : llllOõf!SH 

30: 5&1699\ 
Qo •-~ó~'l'l .. o: ... ,.. .. .. 
! :3:l0ó7111 

S i.• c.tmara do Carmo do lllo Claro· 

Receita 
u~ • .-t3 

Eurciclo d~ 1887 

Saldo n favor da camarn 
1J ti.• C,mara do Curwllo: 

Eurcicio alo 1887 
Rerrila 
0-sp~lll 
Saldu a fa\'Or da camara 

6 9.• C:nmara da Campanhn: 
F.xerclcio do 1118G 

Receita 
Oesaaeza 
Saldo a r a vor da um ara 

1887 
Rocei! .. 
DespPZa 
Saldo a favor da caman 

6:\moo• 
G:0\&79\ 

37!6107 

10: 591.54~0 
9:0706.18:1 
I ::Stl .so:l\ 



.§ 10. Cam,ra deUores do ln<!aià: 
Ji:XIII'CÍCÍO do 1885 

1\cccit~ 
Des11Ula 
Sald11 a lavor lia c:<~mar;~ 

188B 
1\ecci t~ 
Ucsp(!Jn 
:hldu. r a v o r da 1'311\Ar& 

d, ll . Camarn d~ t)iamantina: 
1-:xNGicll) •lo 1887 

f\cceí t~ 
Oospcza 
S~ldo a r a 1•or da CAm~rA 

§ n . Camara \l o I>ntro 1\io.s: 
1;n~rcíeío de 1887 

neccita 
Ucspet.a 
Sahlo a r a vor da camarn 

§ 13. Camara du Grão Mogol: 
Exercício do 1887 

fl cccita 
Dusp, za 
Saldo a rai'Or da caman 

§ .14 . Camarôl do flnj ub~ : 

E~crcicio de 188~ 
lleccit.1 
UestiUUI 
S:lldo a ravor d.-1 ca•na ra 

1886 
!teoolu 
l>tlSpeaa 
SAI•JO a ravor da camnra 

t887 
f\ocai t3 
Dc;pc.za 
$.1ido a (a vor da Colmara 

:i 15. Camara do llapacorica: 
Exercício do IP87 

Receila 
Dc$peza 
Saldo a r a 1•or da C3 mal'a 

§ 16. Camara de Jotruiiahy: 
E.x.ercicio do 1887 

lt.ecei~a 
Despeza 
Saldo a:tavor da cam.ara 

§ 11. Camara do· Ju~ do Fora : 

1\eceita 
D••<th·7.:t 

. 
Exercic.o de 1887 

s. "' ~ r a vor da ~:amara 
i 18 Cama ~~a dc·Lima Duar&e: 

Excrclcío uo 1885 
1\eeeíta 
Oespeta 
S:udu a raVC'I' daocamara: 

Receita 
DI>:<[Je:r;a 
.5a.do:a ravor d1 Uil!MI 

i 88? 
ft~llll 

·o~ pesa 
Sa·ld<1 a r a vor da umai"Q 

t:í!\11,5780 
I : 810611&11 

d!!Op73! 

!:63166';! 
't:3166ilt16 

3J:iS:i86 

li:OU~t9S 
16:97 ~ti\'! 

!;lt)\S3 

5 :99~,)9~9 
~ :317.5060 
l :ti7(l,)~79 

1:9616177 
I :Sii6ó834 

IU \~3~3 

!·SIJ66408 
!:51i.fli31 

4~6877 

1:! 35,5974 
I :1906913 

W:061 

M:i41~<\3 
114: 738$19!1 

'.!:8S3 

1 :~6~00 
7076837 
748.»6a 

2 :8~16~ 
1:93i j6!3 

86QB<>\ O 

I § 19. Camll!':l do~ LaVTa~: 
Ewxerclolo dq 1887 

Rnccita 
UMper.n 
Saldo a ruvor dQ c:unnn 

ll !0. l'::lmara da I.!'Oiltlirlina: 

ll··rnl u 
ll~õ()(!7'1 

Exercício de 1887 

11 : 14066W 
8: 9fi!.s:l!9 
~ : I 78/13111 

lfi :l:ll~ó!lO\ 
16·81:1,590\ 

§ !I. Calll!'lra dn ~ar dfl flt•spnnhn : 
Exorclclo de Hl87 

1\ecPila 
Ue<jiCZQ 
S:1lrto a ra;·or ria ra m.1 m 

§ !t. Camarn de ~li nas Novns: 

Exerr-ícw de 188.'õ 
fi PI' HÍI:l 
IIL~JII!Lll 
Suluo a ruvor da C.1mnrn 

Ht~enita 
Ottsper.a 

IR!I6 

Sa ldo a ravor ri~ C:~ntnrl 
§ !:1, Canwra rlu )'.~nhuasstl · 

Excrcicio tlt• t8&!i 
llecei la 
ne,peu 
n~nea t 

1\• ·r~itA 
l)e,;peza 
Oclici t 

188G 

§ :u. Camnra d(l Ourn Fino: 
f;xr•rcici ~ !lo 1887 

Tlr.cr.i ta 
Dc<peza 
Saldo a favor da r~rnnr:~ 

§ iS. Carnara da Oliv~íra : 

Roc~lla 
Dn•pr:n 

Exorclaio de 1887 

Saldo n favor da namnra 

§ !6. Camara da Pedra Dnn I ta: 

t>xerciclo do 1887 
1\nr.eit.a 
Di'Spezn 
Saldo R r a vor d~ cam~r,, 

§ i7 . Camarn da Pouso Megro: 

1\croitn 
O~pela 

F:xcrcicio do 1887 

&Ido a fnvor da camara 
S 18. C:lmara do ·J>omba: 

Exercício do 1887 
Reeei~a 
Despeza 
Saldo a favor <la camlra 

§ !'J. Camnra da Pll'nto Nova: 

llécei ta 
D,·speza 

Ellerclolo lle 1887 

ll7 : 7~9.~1 V6 
li:t :nl,sa7t 
\ : \O:SB301$ 

I :h!IO,S.1f>8 
I : t i i!MIJO 

271b888 

I. 8'l65!:18 
I : li:i!lófo6.'> 
~m;,s,;i:l 

9•0078161 
(i: 1~!~1 
! :9!'>:S7i!l 

S.'l7.S.~OO 
817Sll37 
1961)63 

t0:63U319 
8:!'>.~1 ($9 
! :081>6630 

15t l 606\7i. 
15:01&,5()7, 

14\:StOG 

7: i3t1831 
7:13s.JGH 
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S :!0. Cnm1ra de Paios: 
lher<~icio de f887 

llercila 
Oesr,Pln 
:Snh o 3 fnv or da eamara 

~ :11. Camara do Qucluz: 
Exercocio dn f8117 

n~rl•hn 
o~~~~~·u 
Saldo n r:wor d:t :amam 

li ~!. Cnmara do Rio l' rcto: 
Exercício da f88i 

ncc•••IA 
Oils\wza 
Sah u ;, favor da cnmarn 

§ :1:1. !:amara do Ri o l'invo: 
l<:xcrcieio de 18117 

! : S()7,;~r.r, 

1 :91l~bM6! 
!li 1 6~0\ 

17::lO:tol6\fl 
16 70Gb\3\ 

:í97~~06 

I;; : !.'19.$:166 
I\ : 77Jóilill 

\S:SQ598 

ll ecoí la ~I : ltl ,l8~1l 
0 e:111r t :t 18 : ~.ll!bJ!:I 
Sahlu a ravor da camu:1 3:UU,;d9i 

§ :1\ . t:amarade S. Jo;e d' t:I-Rcy: 
Exercício do 1&17 

ll ecrila 
Uo<peza 
S:a lllu :t ra\'Of d:L c.;_auHin.L 

\ : i\6ii0\ i 
3: 5!Gói~R 
f :!IU,>919 

§ :li. Cn 111nrn lltl S. Josti d'M0111 l'nrahy!Ja: 
E~erclcio do 1886 

lloceiln 
D~s\'••za 
Sah o 3 ra \'O r da cantara 

11 36. Camnr.o de Sabari: 
Exercicio de 1887 

llctri la 
Oe:-.r,·•za 
Saldo .1 ra vnr dn camara 

9:55f69! 3 
8: f!GiiG! 3 
I : ~!5.5300 

1 37. Cn marn tio SI • Aulouio do Machado: 
Exerclcio de 18815 

1\ecei\3 
1>e$(Jo'U 
S:. ldo a Ca•·or da camar~ 

1886 
Ucceiln 
Oe3t•eU 
~ld~ 1\ favor da c.tmna 

1887 
1tecah.1 
Dcspua 
Saldo a rnvor da cnmara 

:1 : I 03,S~SII 
! :6626195 
~u.wss 

6: 3366839 
4:98?6890 
I : 36869\9 

S 38. Cnmua de S. Gonsnlo do S-:lpttcaby: 

1\ecclla 
Detf)t'U 

Exercício de 1887 

Saldo a favor d& eamara 

7: 7!6ó'!<'.O 
7:6lf,W8S 

93~115 

5 39. Cnmua de S. João Daplísla: 

lléooltu 
lh'SI•CZA 

Excrciclo do 1887 

Saldo a fnor da camara 
1 ·-'~~ • Oamal'a d1! S, Joio Nepomnceno: 

Et eteli;io IM 1887 
Rec:eil.l\ 

ti'fc": favor da camara 

§ ~1 . Camara do Salin:.s: 

llrccha 
O••Spo•u 

Enrclcio de ISR7 

Saldo n ravor tia <nm>ra 
§ \!. CnmMn do 1'ur"'' 

Ewartl'iu •l~ II!M7 
t.rcl'i ln 
Ur$11f'n 
Saldo a r a I' O r •l.l • "' r I 

!cl \3. Cnnurl\ tl t· I lwt 
1::-tcrc•c•o tfc ll!di 

11err h1 
U•SJlCt:l 
Salllo a favor da camara 

11 \ \ . Cam:ora de U~:i: 

Rxcrcicio 1!187 
llec••Ha 
lk:!IIPU 
S.. hlu a favor da cnmara 

§ \S. Catnara do SacraoneuloJ : 
jExcrcicío de l&li 

f H~~~~O f 9 
1:1: 67U:I:I7 
l : f:l936"~ 

11 · n:;,;;s:t 
0: 1 ~·1696! 
! : r.911~i90 

§ \1). C~m:orl do S.1u:o Aulnnio do l•,•çanh~: 

b:~erckio tlc llll!7 
ReroiiA 
l)eSilClll 
SaMo:. ravor da camara 

§ &7. Camua de ~lonld Al~gre· 

Exercício de 11185 
neceila 
o~stJeta 
S~ldo li r a vor do 11ruwrador 

1886 
Rcccila 
llt'Spcza 
Saltlo a rnvor da c.1mara 

f887 
RM'cíla 
llesl~eu 
Sah 11 3 ravor da carnara 

§ &8. Camnra da hnuan;o : 
F.xorcicio de !887 

llocoila 
U1!:1 pcu 
Saldo 4 fai'Or da ramarn 

§ ~9. Camara de &hrianna: 
t:xt!rciclo de 1887 

Retella 
Oespeu 
Saldo a lavor da camara 

S so. Camara de Saota t.ulia 
Excrch!io de f8S7 

llneoiln 
Despor.n 
Saldo a rn vor da çamnra 

fi SI . Camara·do Serro 
Et erclcio do láá? 

R~ila 
Ddpeaa 
Saldo 1 faTor da camára 

!;~0061 00 
I :llll~ó'JOS 

3176895 

f ::i\\6861 
I 397ónG 

14669t:i 

3:40169112 
t :S\66872 

ISS!S6080 



1.94: A..NNA ES 
Arl. t .• fica sal•o :is camaras munici-

pal!$ ou a lcrceiros o direilo de reclamaram 
sobre qualquer erro ou inexaclldào quo no-
lar··m na 1omada da~ conlu conslaules do 
arl. 1.• desla resolução. 

Arl . 3.• Rcvogào-so as di! posições em con-
ararl•l. 

S.1ln das commissões. !6 da Junho do 1888. 
- SAt.ATUIEI. 08 AUISIOA . - 0ARIIOSA DA 
Sn.u. 

N. 14G 
A cnrnmissào de inslructio Jlllbllca, a que 

foi presenle uma rt preseuraçào dos habil.•nles 
da Conet•içào do Turvo, municlvio do J>iranga, 
pedind11 a creaçào de uma stgnnda cadei ra 
de ln6lrucçào prinraria oaqu•·lla frPiUOtia, 
jul(lando justas as razOes allogndas pelos 
pcllcitrll3rios, é do pareç.•r quu a aucmb1ca 
a.dOi!lO o s•guinln projeclo: 

A asseonblca legisla li v a pro• inoinl da )línas 
Ge1aes decrela: 

Arl uníco. fira creada uma segunda 
cadeira tle inslrucçào primaria na fregurzia 
da Conceição do Turvo, rnu11irllliO do l'i-
rau~a ; revogadas 's disllO>içol'i em con-
lrarto. S.,la das commissões. 2G de Junho d~ 
18811.-C. S&:u. - J. DuT.t.r..- Jo'i: TnEo-
PORO. 

N. 1~7 

A 1.• commissà·l de !'ropost.u e r•t•rescn-
taçõ··• ·•o camaras mua ci;o~es, a quo foi pre-
scnle a tlm do llio No•·o. reformando seu co-
diJ" d~ posluras, 1\ do parect•r. S.\IVO o dí-
rell.o d& emendas em !.• di1cussão, que se 
adoplc o seR ulule projeçlo: 

A nN~Pmblea legislnllva provincial de ~linas 
G~rac!. $obre pro110sta dn camara municipal 
do llit1 No••o, resolve: 

Arl. unicu. E' approv:ulo o rodiffn tle p~s
&urm• da carnn~a "'unicipal do Rio No•·o. qua 
a csln rcsoluçao acoml'auh11 i revogadas ns 
diSJIO•it;tle> em conlra.rm. 

S11ln !las comm•sSõe.•. !G de Junho de 1888. 
-Josll llonTA. -F. N~vARRO.-Josti M~lllA 
Bu~olu. 

Vao 3 Imprimir 

Orde01 d o dlo 

2. • LEITURA DE PI\OJEOTOS 

Tóm 2.• leilura e são jnlgarlos objec-
tos de deliberação os de os. :i~ a i OO. 

Re,ldtt do mmal da Scrm,•ia 

Cnntinna a discussão do requerimento 
r hndo informações sobre a renda do 
ram:tl da Serraria oos dous semestres 
de 181-6. 

N111~nrm pedindo a palavra, encerra-se 
a. discussão e é approvado o reque-
rimento. 

POSTURAS 

Entra e.m ~.· di•cussào o projecto 
n. t 90 d~ 1883, contendo posturas da 
cam~ra municipal da \'argioha. 

Sã" lidos e apoiados os seguintes 
addítivos: 

N. ·1 
OfTereço como additivos ao projocto 

n i 90 o de n. 82 de t 8tl5 e o de pos-
turru~ de ltajnhá. 

!>ala das se.•sOes, ~6 do Junho de 
t 888.-Barbosa da Silva. 

N.2 
OfTcaeço o projecto o. H 4, da i.•com-

missâo lle propu:~tas. que ap(lrova as 
posturas da camara mulllcipal de l•uuso 
Alegre o ~ regulamento do IJ!Brcado da 
mesma c1dad6, corno add1t1vo an de 
o. 190 do 1883, que se acha em dis-
cussilO. 

Sala elas sessOe.q, 2(i dejuoho de 
1888 .-Jo~iuo Araujo. 

O 8r. Jur .. •me nbn (pela ?r-
d••m) - Eu não quero, Sr. presidente, 
por modo oeobum, que os nobres de-
Jmla•lns supponh.io que ou pret••ndo 
innllir e~to ou aquelltl districto: tanto 
que. com relaçào a outros districtos, 
alem do 1!. •, l.enho buscado ou vir até 
os nubres depmadus da outra ban-
cada. 

E~tou aqui, eotrelaoto, á disposição 
de tolla a provmcia e do meo parLitlo. 

Recebi de arniKOS da Vargmha re-
claulaÇOOil especiaes. e até creio que 
houve circular, relativamente ás l>oS-
turas de que ~e trdta; pelo quo sou le-
vatlu a tomar todo o iuteres~e sobre 
as mesmn11. 

Vejo nm discussão um a•lditivo, pc-
diodo que sPja approvado o pro-
jecto n. HlO. rPfurPule às posturas mo-
oiclpaes de Tres Poot s, quando nas 
Co'lrlas que me forão enviadas ~e 1iz 
que ha um Cttlligo de posturas orga-
nisado pela camara municipal da Var-
gioba. 

Eu (leco inforrnacoes nesse sentido 
à V. Exc., ilfim du lli>ber o que ha lJara 
concorrer com o meo ' 'Oto no ~entido 
de servir a estes amigos. 

O Sr. Pr~sidrote:-Eu vou verificar o 
rme ha a respeiln oa SPcretaria e depois 
eommunicarei ao nubru deputado. 

O Sr. Jurumenha:- Sim, Sr. (pausa). 
O Sr. 1 re~itlente:- Acabo de ser in-

rorrnado de que oa s~cretaria n'\o e:uste 
proj~cto algum el'pPCial da camara á 
que V. l!x.:. se rl'fere. 

Foi enviado apenas este. 
O Sr. Jururnenha:- Eotretanto, ainda 

agora me~mo, um nosso collega affirma 
que ha um codigo e.special. 

O Sr Presidente:- Pois forão estas 
as iufurmações que pude obter da se-
cretaria, 

O 8r. Barbol!l& do 81 h ra : -
(não te1nos o seu discurso). 
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São lidos e apoiados os seguiott l 
.Mditi,os: 

N.• 3 

OITerPçO como additivo ao proJecto 
eo1 di~rus~ão n que appr11va o codigo 
d e po~luras da camara lle Passos. 

Sal" elas sPssOes, 21i de Junho 
4 e 1888. :S. llat-roso J unio,·. 

~-. 4 
Ao projrr.to n. • t 9 1. 
OITrrPçO cnmo addi tiYo o p: ojccto 

.o.• 74 da '.!.• ccouuníssão •1e p·opo.slas. 
Sal·• da!! ~fl>sórs. ~(l de Junho 

d e t i'I:IS . • t.·istides .l!uia. 
~ • t• . ., . \) 

OITerrço romo adtlitivo ao p·ojecto 
em di~cu~>tão o qno arp uva n •ero ma 
do •:1111igo de poslu as da camara .!o 
1\iu Nuvo. 

Sala dns ses~OI's. 'lG de Junho 
de 18tl8. '1'. T ofl',.tlal. 

Encer·nda a d ls~u~sào, é appro,·aclo 
o p•ujccto: sPguindo-se a discusl'f•o dos 
addlth·os. F3u app1 ovados os de 
nu me os 1 e 'l! . 

Entra em dis•·u!Sào do o. • 3. 
O 8•·- el o~~tlno ( não temo~ o seu 

discur~o ). 
. O 8r•. ~nvurro:- S•. p•e-

Sidentc, merub o da commi~são que 
den ra · ecer sobre o novo codigo do 
postu as ola cidade de Passos. e, de 
acco du com os mPus di>tinctos rom-
panhuiros do commissito, r •nmrtti 
apresrntar, em tempo e na occasião 
OJlJll" tu na. algumas emrodas ao lO-
ferido codigo, qne, incluído como> 
addilivo ao projerto n.• t !lO acha-se 
hoje Pm di SCU>>iitt. ' 
_ A~tes, porem, do dar cumprimento 
a mmha p•omessa, para o que ja mo 
achava •nscnpto, o meu di~tincto e 
illustrado collega de distoicto. llr. 
Josino, lendo uma 1 ep esentar·:w tios 
habitantes daquella cidade, na 'rtnal se 
c.liz que, desde o primei•o art. até 
o. nhi_mo, r.i tu o um exagero extraur-
dmano, rez al~umas coosideraçOes 
~ccrc" das munic•palic.lades. 

E.•se procedimento do meu illust·ado 
collfga, Sr. pre)itlente, ob iga-me a 
dizer· quo. não se tendo reilo a alte-
ração sinão em alguns arts. ( unicos 
ood~ eocon lt a• à o exagiJros ) desse 
c:o1hgo de posturas, é claro e, por isso 
me~mo, e'idente que a commissào, que 
antes de todo p oco•ou manter a pos-
shet proporcionalidade enl• e as di-
n rsas catego• ias dos coot• ibuintes, 

não encont-ou esse geral excesso, de 
quo rala a representação lida pelo 
men iltustre collega. 

l'rO\'a-o, e assaz, o racto de o haver 
ella adoptado. com as emend:LS que 
lerei a hoo a de sobmcttcr á consi -
deração da r.asa. 

Eu entendo, Sr. prrs•dente, rJUC 
ninguem ê mais competente do que a 
camara muni c.i pal pa·a conhecer as 
mnis palpitantes e luadinveis neces-
sidades do município o para, por 
identidade de •azõe.•. organi~nr r. IC· 
specli\'O rocti~-:o rle postur;os. allend rndt> 
as sua~ p ec •>lle~.: em Sl•b•ccarrPgar o~ 
seus mu nic1pes ("poiados). 

Si o mpu dbtiocto collega. libe~a I 
por crenças e princípios, é, por isso 
mesmo, como disse, um dos ma1s dis-
tinctos ~ust~ntadores da dPscentra-
lisaçfw: ~i reconhece. comodi~sc lambem. 
que as carnaras !IC\'Cm agir pur si 
mesmas e rnm inteira autonomia: ~i. 
fl o;ll mente. ti isso que e lias sàn verda-
,leiras cntida,les creadas pelo povo e, 
portanto. vflrdn!lciras rcpro!>enta nte~ elo 
stm5 sentimentos; 6 eviden te quo deve 
concordar rtuc 11 rovo, que olt•gtm essa 
camara e drl•·cou-lhe, porlantc, todos 
!I!' potlrres n·~p· ctivos, não tem o di-
reito c. por is~o mesmo, não pode e 
nem deve reclamar coutra ~~~ actos 
dr suas allriLuiçOes, prinripalmento 
quando não rerem os iuteressrs tl•• 
município . . . . . 

( Jl pniad•.s e t~ào opoiados ). 
( Apa>·tcs ). 
Eu en tendo, Sr. prPsiMnlr, que o 

elei tor não tem direito dt· ':•~~:1r n 
mandato cnll rPndo ao stu rep• 1·>r ntanlc. 

( A po>lt>s dit:t~·sos ). 
. Prr~ci nd i nder, finalm rotc. tio outr11s 
consirlrra(·llr~. rou ler as emendas quo 
a commlll.·;•o Pntendeu devrr ofTuerrr 
o ~ào a~ SPJ:! Uintes (/é). as quaes tPnhn :t 
honra de >Ubmeuer à consideração de 
V. F.xc. e â dos meus illustrrs collcga ~. 

S:\n :.tllli;uJ:a, t\ t•ntrãu f'uujunr1:unt'Hlf" 
l'fll tli"'o("u ..... ;i~• ;l ... ..;~,:::uiulf"(: l'fHL'tlll3<· 

Orult• f'HIIIJií<tlr. u..- hnl .. , rwr tJf('3~13n 1\11~ 
rnrrll>. rlo•w·nio lr~zrr u- o•lllrrM elllbolldn•. 

Arl. !49 § t.• tl ig3 ·SI' 10,5000. 
• • !! ~. · • 1 o,;ooo. 
• • § :1 .• • !i,)()OO. 
• • li 'j • • '!.~000. . . . 
• • !l ti .• • 2.woo . 
• • !I 7.• .. llOóOOO. 
• • !i l O • t,sooo. 
• • § l i • 1,)000. 
• • § I! • 10,)()00. 
• • !i IG • 106()00. 
) • § !I • 6()80. 
• • § ~:1 • .SOiiO. 
• • !1!5 • na I. • 113 ne :i,\00(1 

e n., ! .• • !,5000. 
• • § ! 6 • s.;ooo. 
• • § ! 1 • 6300. 
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Mt. ! \ 9. § 28 supprima-se. 
• • !l ! 9 M 1.• hypothe.;o tliga-se 510 

e na ! .• IOOSOOO. 
• • § 30 d iga-se LS$000. 
• • § :IO,p:trtu ~.·. diga-so !08000. 
• • § 30 • :~.· • 8,)()00. 
• • § 30 • 4.• • 65000. 
.. • § 30 • 5.• • 68000. 
• • § 30 • 6.• .• 3,)000. 
• • § 30 • 7.• • 4,)000. 
• • § :11 diga-se u., 1.• parte 3~~000 

u na 2.• • 100,)000. 
• • § 3! • 5!53000. 
• • § 3:1 • %0.)000 na 1.• 11arte 

e nu i . • • 1106000. 
• • § 3\ • :t:;~OaO na 1.• l'õll'IO 

e na !.• .. 60,)000. 
• • § 33 • IGjOUO. 
• • § 36 s ttppl'ima- so. 

• § :17 dig.1-<0 155000 . • • • § 39 • :i8000. 
• • § 30 • 10,)000 11.1 (l:ll' l od!,•. 

§ ~I • I fl,SOUO • • • § 43 • tl,)OOO • 
• • § 4\ • ~00:$000. 
• • § ~ • riu rada .,.,,c1:n 11~ 

lo i 1011110 tr:t$lar·•lrn-
tro rlt ci1lndo 'lbOOO 
o lt)tlUO nas pnvua-
çóc:o:. 

• "• § \5 t .•pariO-SU j)Jll'illl:t-<1'. 
.. • § 411 • 8,)000. 
• • §!i! Slltrt•rima-sr•. 
• • . § .5\ 3CCt'C~CCIHf!•'S{l: SCUt.IU tl:llH'II• 

VIRem esenrlo 1le fora 1lt11la I 00:51100. 
• » § !jã dí;.:a-~u 51)000. 
> > §57 Sll(ll'rÍIU:I-S"· 
.. • §58 • 
• • § 59 • 
• • § GO uig:t-si.! t:i,)OUO. 
,. • § 6t • :1,)01)0 . 
• ~ li 6~ 51l flllrim~-~" 
• • ~ Otl .•lltt,,_,l> :!·5000. 
• • li Uil sut•l'rima-sc 
• • li 70 • 
• .. § 71 • 
• • li 7! • 
•• § i:J • 
, • § 78 •lígn- ~ li~900. 
• • § 1u • r,;ouo. 
• • li 81 sn/ltll'illln-~u. • 
• • § Bt ti g:t-sr li,)OOO. 
• • !j 8\ • IO,SOUO 110 1. • :111n•1 

e no !. • • li,;ooo. 
• • § 86 • li,5000. 
• • § l!8 • 6080. 
.. • § 89 • poso. 
• • § Y\ • 160110 11:1 citl:ul•• t• 

• • • • 
§95 
§99 

ll0\'03t-..ÚU5. 
• !!O,SOOO. • 
• mil tio 111nls lluiOO 111il 

rci'\í do lllll COIIIIl ll ~. 
:!§QuO u tio 2:000,5000 
pnt·n clutn 111 11is :;oo r:;. 
por cad;t rmc~:ln tlo 
con to. 

• • § 100 SUJlt•rírnn-su 
,. • § 101 • 
• • § l O! • 
• • § 10\ d iga-~c 10,$000 
• • § 105 • i).)OOO. 
• • § 106 • :1,)000. 
• • § 107 • 155000. 
• • § 108 • oSOOO. 
• • § 109 snpprlma-so 
• • § H~ dign-~u ,$100 u !!1i,5000 11r ln 

soncgnç:to. 
Arts. '.t36 e ! 37 supprirn;io-se. 
Sala das sessões, !6 de Illlllto de 1888.-

F. Navarro.-JosliMnria Uraudao. 

O 8r .• Jururne ubo:-Sr. pr~ . 
sidente, sou sempre o primeiro a lou-
var o procedi rneuto qllc tem tido os 
meus diKnos e íllustres collegas, repre-
sentante;; do 12 • districto. 

Entretanto, rleploro que o nobre de-
putado,o Sr. Josino, SB achíl crn contra-
dicção r\001 $U i~ idca.~ li bcraC~ de des-
cen ll•ali~aç;iu . . .. 

O Sr. JosiM:- Náo atwiado; cu mB 
expliquei. 

O Sr. Jnrumenha .. . manircslando-s8 
por• mo tio di verso, rei a ti n:men te its pos-
1 ura:ulc Pa;;.~u,.; . 

O Sr. Josino:- P•H·ttnc a (\amara· deu 
prova:; tlc qun uào cou,.;ultou os interes-
so~ dn ntunicipio . 

O Sr. Jururnenha: -~la$, cu não so11 
orgulho~o. OcwJu que nàu ü pos..;ivcl 
al1pro1'Ur cotliKOS de pusturas l:te.s comG 
a gumas cam.ll'!lS niTcrccum ; não que-
rendo rrear difficnld ul ~s. lauto mais 
quarttlo, no c:•so pre . .;onle, as po~Ltll'as 
tjtt tl rogcm u muuu:ipio dtJ I'a:ssos ;linda 
;;;io as primeira.'> lltl Pons' .\ tegro,smrdG 
certo que :t cnmam ole l'ouso Alcgre ja 
tcvc~cgumlo c:odl!;:tl du pustur.L~ o agora 
oiTereco um terccri'O :'1 cl clihcra~til d.L 
casa; n;io sendo pos~ii'CI <JUO ,, mu-
nicípio de Passos t:ontiuuo a reger-se 
por um codigo. por assim tllzor, autc-
dil n \'ia no, devendo, pelo cuntrario, tra-
tar de mel honu· a sua lei muuicip:tl ; 
"11, n:i!l qucr•lnuo, rcpit••. crcat· a me-
nor UiOicuJ,(nde B :I 1111'S Cilllt:Orrer para 
t(ue pn~~c a l gum:~. c:ou~l de 11lil u pro-
\'Citnso ao municipio tle Pa .. .;sn:<, sub-
metto-me it.$ emcntJas olfuruciuas (lt!la:; 
commi:'sOes. 

Uosdo r(IH! tüo é po3si I'C i t) ma i:;, fJue 
tenha o mcrws . 

O Sr. S. Fol'les:-~las, desde que o 
fl0\'0 rcclattt:t •.. 

O Sr. Jururuenha:-N:io L' o povll; V. 
E~c. sabe t(ltC t(n:dquer imposto, crn 
J'egr:t, nunca 6 agradaYcl au contri-
huintc. 

() Sr. S. Fortes:-Mas pode sor vexa-
torio. 

O Sr. Jurumenha;- Si os cnnlrihuin-
tcs potles.~em isentar-se ;thsnlul~mentc 
de todall a:' contrihui~:t)C.~. o l'ariào. 

Nilo podemos nos deixar lc,·ar por 
estas cantilenas. 

Como ha pouco dis~e ao rnco collcga, 
o Sr. Jo$ino, cu lambem recebi de POU$0 
Alegre reclamações no sentido de me 
O(IJlOr a alguu.~ impostos do codigo de 
posturas daquollo município. 

Entretanto, não querendo crear dim-
cultlatles, nem tampouco perturbar :r. 
economia das camaras municipae.~. não 
obstante ser couser·vador e, portantG. 
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mai,; libcr.tl tio qn•· 'í. \" . E:tcs., cnttlndi 
llàU thWOI' ll iTCI'OCI'I' llllHllllla alguma. 

O Sr. S. Fortes:- V. E:tc. nilo pode 
dir.er i~o. 

O Sr. Jua·umcnh:a:-Ao mono~. em 
theoria; V. V. E:tC$. :;;"t.o libcracs tlc ro-
tulo. 

O Sr. S. Furtc~: --~;·,o ,;onsinlu •1uc 
•li!(a isto; até a•tni t:stonnos meus pran-
cipios. 

O Sa·. Int·nmcllha :-~ilo creio tptc 
haja t!:tagt'I'IJ 1Ju imposto no cotligtl tlc 
pOSlnras til! l',t:)SO:<, :tO IIICIIOS 110 pri-
lllili\'0 11àú hOII\'O; m:ts. nào cslranhu 
(IIIU agurn pu-s:t se dar algum. o 1111<' 
alias snccctl•• em luti:L~ as municip:ali-
tlatlcs. 

l~nlrclanlu, tlu.<du •lllt' 0 11 rnu snh-
nwllu, t.lc c •1'110 I! alma, its emendas li:, 
cummissàu. entendo ' lllC nàn pO!.Ic ha-
Yt•r a menor oppusi(àu. 

Par.t u ann11, :<i a 'am.tt'a rcconhcn•r 
•IIIC :;cus l'él:lll'<Oi :dntla ~itl lll!I(II•'IIOS, 
n:curn!t-;'t :tt!•lu a~.;••mhlea . •1uc llu: rarit 
juslit;a. 

O@h·.CunliH~IIo tliz haver lambem 
receb•·IO carl:ts •lu amigus, r~clamando 
contr<l o c.uli~o olo po~tu r;c; da camara 
munie•p:~.t tle p,,.,su~. 11:15 <rnac.' se torna 
bem saliento a grande ex.tgeraçào dos 
novos i · postos. 

Oest.le. porem, quo :1 houmda com-
missão acaba tln lur emendas nn ~enti do 
de modalic:tl·os, supprinunll•l algnn~. O 
orador não l'lm 1lu vhla em acmtal-as, 
tentlo asiilll ju.;t•licatlo o seu voto e 
t ')m:ulu em con;;itloraçào o· pcdi•los q uc 
lhe furàu di rtgillo~ em cartas llOr pes-
soas tia localitla·lo. 

N l ngt~t•m mal$ pedindo a palavra, 
encetTd·se a discussão e é approvatlo o 
additlvo com a emenda. 

Eotr.1 em di-;cussáo o additivo o. \. 
08r. J~ :uua·tJns (não temos o 

seu di~curso). 

O Sr. J . Ont•·n:-Sr. pr~si
ÜCI\l e. a commis~ã•• '2.• de proposta~. 
-qu•n•IO apresentou esta emenda ao § a• 
do co•l gu do 11n~tU1'as da camara mu-
oicip:tl t111 Car~ngula , r~l-o de accor.lo 
r.orn a propu-In da mc.~ rna carnara e 
~om n deput:lllll dtl di~lrícto, bastante 
conlu!Cedo~r do tud1s as ueces~it l:u.les 
d'aquclle' municipio e de seus iolerel\Ses 
gcraes. 

Não poole pre\'.lleur em absoluto 
a argument.aç~n tlo nobre deputado 
pelo 2 • oli;;triclo, porquanto qu_em 
conhece a z.ma •la malta sabe perfo•ta-
meotB quo e~tns negocios siutatlo:~. nas 

-estradas sao fo•:os cou~taot~s do cnmes 
.e ole ospecubçüu$ tOr(JeS. 

E, porlauto, ~empro d~ accordo co~ 
os pnnctptos ltberMs, asto é , r~spe•
t.ando a aut•>nomia das camara~ e 
suas prerogativas, a commissào dco o 
parecer que ora se tliscute. 

Por cousegnullo. tlc.••lu que a camara. 
municipal tlc Ctr.mgl\la ententleu coo-
veoíente aos iu tcr~~e.; •le seu mllni-
cipio o impuslo de 2006000 sobre :>s 
casas do neg.•d11 ;, l•n•ra das estradas, 
fora dos po,•oa•lo,. "·' ••nha o •lavur de 
votar por c~ to i"'í'"'L • ( •P n·tc:s). 

O Sa·. ~1. t.lo An•lratle:- lss•• ü creat· 
o.lifficullladcs il liberJaolol olo corum~rmo . 

O St· J. Out r:a:-~ào ú crear diffi -
cnhladcs ;i liiJerJ:ule d • comm~··~io; e 
crear 11111 tHT~ctivo par.t u$ aitn:<os e 
crimes que dão· s•t nossas vr r.l.t•lci r a.., es-
peluncas; ú prevenir o ca·uno; i: uma 
medida tuai:s policial do quo commer-
cíal. 

E si nas rPgiões habitada,; por al-
guns dos uolm•s tiPpnta•lo~ não se tlão 
desses factos cnmn•o,os, 11a 111aUa são 
c li es constan tcs. as rccl:unaçuos sã., •1 uo-
tid ianas, o cl:uuor ti geral. 

Por constgutul•!,Sr. pr••sitleoto,o mais 
que CU pMS<l fa~l!r, em 001118 tia tOm· 
miss.'io, ntM ,.,.7. 1p1e o oobr•l d~puutlo 
pelo 2.• dblrk lo olo·soja an11har a la-
voura tom sac1ofido tlu cutntu,.r.·io .... 

O Sr. A. )laa·tin<.-:"1:\o apnt.od ... 
O Sr. J. Unira .. . . ú l'l(ll lpnr •• r t1S in-

teresses tio ambn~; ()otlemo.~ ~··ci l:u· uma 
emcntla nos sc::ntnl··~ lcnu .. ,.: • LII•IC o 
indivi•Juoque Sll cslalll'l•:c••rll •"'"l''aJas, 
fura dos pnv<Ja•l•Js, exet•t•tuan•lu-se os 
fazenrlcu·os. pat:arà '!006000 ~ . (.1/ "'to 
bem). 
A~~im. St'. lll'••si•IP.nll!, me parece 

qne intorpr•JIO n tles,•jo tlu n•1bre depu-
tado.t oll " ilo bo:m). 

São apoíaolas e enlrfto ronjuncta-
meute em tliscussão as seguiut .. s t• men-
das: 

No § !I. • o lo art. 1. • tio projecto, ern 
VOZ de 200,~, tli ijli·SC :!0,)0 10. 

Sai:L tias ses•tW<, :tU do Junho d!l 
1888.- Anlonio )ldrlilli. 
No~ :)." uccm-conl~:-se : cxcop~o os 

arrnazen~ exi~teulcs em estabulec•rnen-
tos agrícolas. 

Sala •las ses,•ucs, ':!G de Junho do 
1888. -I. Outra. 

O l!ih·. l •'rnnciseo Pei-
xoto: -Sr. pr.:st•l ento, ~X(tltr.:. odo o 
meu voto, não p 1<so tlcix:ar tio c~ lar de 
accorJo com a cmP.nda 1.•, a('re~e nlao.la 
pel·• nobrol tlllllltwtlo: o Sa-. ~I· rtios, 
porque ODICDIIO que O IIDPOSIO de 2001) 
sobro! os negoci<Js á beir.1 de estrada~ 
fora ;los pov•'a•l•1s o um imposto quast 
prllhibitlvo llo curnmOI'Cio . 
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O Sr. B. da Silva:-E' probibitivo, de 

fa cto; e é o que o justifica, 
O Sr. F. Peixoto:-Podia justificai-o 

antes da lei de t3 de maio, porque o 
oobre deputado sabe que esse imposto 
foi creado com o fim de e•itar a com-
pra de furtos feitos pelos escrnos nas 
fazen1las, compra que ordinaríamente 
era f~ita por esses negociantes estabele-
cidos à beira das estradas nas proximi-
dades das fazendas. 

Agora, pois, que os ex-escrnos ga-
obãu bons salartos, que oil.o têm, por-
tanto, oecess.idade de furtar, desappa-
rece a razão de ser desse imposto. 

O Sr. J. Dutra:-Pois eu recebo con-
stantemente reclamações da malta con-
tra e11ses oegocios. 

O Sr. F Peixoto:-Pois eu declaro 
que oo men districto, que é tambem da 
malta, oão ha mais fnrtos, oio ba mais 
necessidade des~e imposto. 

E isto é facil de compreheoder-se, ti 
mes~r.o racional; oo tempo em que ba-
Tia escravos, os furtos erào constantes, 
porque 11 escravo oão ganhava, só ti-
oba roupa e o sustento e alguns nem 
os domingos tinhão para trabalhar para 
si; era, portanto, na tu r ai que, preci-
sando de algum dinheiro e oAo o po-
dendo ganhar, fartasse para vender. 

Mas, hoje oão se da isso; os ex-es-
cruos ganhào, e ganMo bastante, por-
que, julgando-se iod1speosaveis oa La-
TOura,tornão-se muito exigentes. 

Na malta a queixa que ha hnje é dos 
salarims elevados e oào de furtos. 

O Sr. B. da Silva:-Ea chamo a at-
tençào de V. Exc. para as circamstao-
cias tia aetualidade, como st'ja o pro-
jacto do goveruo reprimindo a vaga-
bun1lagem. 

O que pron isso f 
O Sr.F. 1-'Hixoto:-Oqae segue-se é que, 

si for adoptado um bom projecto con-
tra a vagabundagem, uma boa lei, 
menos razão de ser;terã o imposto,qae os 
oobr~s deputados explicã.o como ama 
meJitla policial; dessa medida não :e-
remos necessidade, desde qne tenhamos 
uma boa lei de repressão da vagabun-
dagem. 

Si estabelecemos este imposto, que 
imporla a probibição do commercio Dô:S 
estradas, é para q11e não haja nesses 
Jogares .... 

O Sr. S. Fortes:-Longe das vist.ls 
da policia. 

O Sr. F. Peixoto .. . longe das 'istas 
da policia, t'omo bem diz o nobre depll-
tado, esses desastres q o e se costa mão 
dar. 

&~te 1mposto não trará talvez as van-
tagens que v. Exc. quer. 

O Sr. S. Fortes:- Não trará toda&, 
mas pode trazer algumas. 

O Sr. F. Peixoto:-Ea reconheço qoe 
isso nem sempre impede que haja os 
taes nc•gocio.~. 

O Sr. S. l~ortes:-Attenua o mal. 
O Sr. F. Peixoto:-Não atlenoa. 
E. depois, V. Exc. sabe que hoje a 

reoni~o dos ex-escravos não é mais nas 
estradas, é nas cidadts, qo~ preferem o 
qoe não podião fazer outrora, porque 
tiohão necessidade de occultar-se. 

Assim pois. me parece que a emenda 
do nnbre dfputado representante do 2. • 
districto satisfaz oleoamente as n&-
cessidades do ,çommercio e náo vai de 
eucontro aos interesses do policiamenlo 
dad loealid~des. 

Portanto, dou-lbe o meu voto. 
Ninguem mais pedindo a palavra, en-

cerra-se a di ~r.ns~ão e fica a Yota.çào 
adiada, por fal ta de numero legal. 

E' igualmente encerrada a discas.:tão 
do additivo o. 5, ficando a votação 
adiada. 

Sendo dada a hora, o Sr. Presidente 
designa para ordem .do dia seguinte 

PRIMEIRA PARTt: 

Até H e it2 -Expediente. 
Até meio dia:-Apresentação de pro-

jectOll e indicações. 
Alé t hora da tarde:-Apresentaçào 

de requerimentos e pareceres de eom-
mtssoes. 

SEGUNDA P AJITt: 

2. • leitura de projrcfos impressos. 
Votação das emendas ao addiLivo o. 4 

e do additivo o. 5 ao projecto o. 190. 
Discussão dos pareceres sobre leis 

não sanccionadas. 
t . • discussão dos projectos os. 7t 

eU. 
2.• do projecto o. i e t.• do~ pro-

jectos os. 2 a 53, pela ordem de soa 
apresentação. 

Continuação da discussão do reque-
rimento do Sr. Aristides Maia, sobre 
lançamento de impostos na collectoria 
de Santa Luzia do Caraogola. 

3. • discussão do proje.:to o. 3~8 de 
t884 (posturas da Conceição do Serro). 

Levanta-se a sessão. 
--·---····· 

ACTA DO DIA. 27 DE JUNHO DE t888 
PRESLDEHCIA DO SR. Stl.VESTRE FEIIII.U 

A.o meio dia, feita a cbamada,acbão-ee 
presentes os Sra. SiiTestre Ferraz, Lio· 
dolpbo Caetano, M•1raes Sales. Camillo 
Prates, Aristides Maia, Salathiel, Bar-
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osa da Silva, Josioo de Araujo, Silva 
ortes. Dias For tPs, Dutra, Jo~é ThPO· 
oro, Antonio Marlio>', Alvaro Machado. 

Campt>llo, L'lfayPile, Antero, Francisco 
Sá, Leonel Flliro. Martins de Andrade, 
Costa Seoa, José Drandào: fal tando com 
participação os Srs. Ameríco de Matlos, 
Porflrio Macha:lo, França Vianna, 
Igoacin MurL'\. Moreira da llocha, Fer-
reira Alves e Carlos Nogut~ira. 

Deixarão de comtlar~cer sem causa 
partidpada os Srs Drumood. Candido 
Cerqueira, Vaz de Lima. Sousa Rabello, 
Cba~sim Drumond. Rodrigues Unna, 
Sabino Barro~o. Clautlinuor Nunes, 
Ramiro Mar Iins, Vicr tti, FranciAr..o Draz. 
Avelino Corrl'a, Sev.•riano elo ResenrlP, 
Valioso, Firmia nn C·•sta, Nelson, Pi-
menta, Antonio TPilein., Campolina. 
Joruwenha, TeixPira Duarte, LUIZ 
Vieira. Augusto Cesar, Cnelho de 
Moura, Tcli l eira da Molla, 'l'uiEndal, 
Soares Perxuto, Augusto Caldeira, No-
gueira e Gumes Caod1do. 

O Sr. 1. • Secretario dá conta •1o se-
guinte 

Eli'EOIESTt: 
Of!L:ws 

Um do SPcretario do governo, remet-
tendu o nqot:rimento, em aoe o prn-
fes~or do in~lrnrção primaria da rre-
goezia do Taquara$~Ú. município de 
Caetê, Jcraquim Olyntho Morei ra, pede 
se lhe waode contar para ~ua 
apo~en tndoria o tempo de ma~: is
terio particular e de agente !lo correio. 

A 's com missões de poderes e 2. • de 
faztoda. 

Outro do ml'smo, remellPndo uma 
propO>Ia da camara municipal da Leo-
poldina para um addi tamento a soas 
posturas. 

A· 2. • com missão de propostas e re-
presentações de camaras. 

Outro do mesmo. remetteodo o reque-
rimento. em que a compaoh h1 da estrada 
de ferro oe~le de ~lí oas pede pcrmi::sào e 
garantia de juros de 7 X para levar 
seus trilhos ao Alto S. Fraoci.co. 

A 's commis~ões reunidas de poderes, 
pontn e estradas e 2. • de fazenda. 

Outro da camara municipal da Coo-
ceiçlo, enviando a~ contas do soa re-
ceita e despe~a do anuo findo de i 887. 

A' commissão de fa zenda municipal. 
Uma proposta da camara mooic1pal 

~e ou~ luz, creando impostos. 
A· 2. • com missão de propostas. 

Repruef'llaç4u 

Uma dos proprietarios da fazenda d 
C:b•eara, José Pia lo Nogueira e Luca., 

Nogueira Penido, pedindo passaçem da 
mesma do município dtl Entro R1us para 
o do Domfim. 

A' corumlss.'io de estati ~tica. 
Outra do O. Maria do Cr.rmn Gnmo:\ 

e outros proprietarios dat~ fazenda~ de-
nominadas Jordão, Silva, Barreiras, 
Lages, Moreiras, Quilombo o Tnca, pe-
dindo a revogação da l~i o. 28\3 ua 
parte em quo transferiu as me<mas 
para o termo e muoicipio do Ouro l'reto. 

A' mesma comwi.ssão. 
P•·oposta 

Lrma da camara tia capital, contmu.lo 
addrtarnentos i1s r'lS pectivn~ JlHStnrns. 

A' •v com missão riA propo~t:lll. 
O 5r. Presirlento declara que não ha 

ses~ào, por fal ta de nun11•ro lellal, P dà 
para ordem do dia srsuinte :1 mesma 
que vinha para hoje. - - .... .... .... _ ...... 
DISCURSO PI\OFEII IOO NA SESSAO 

UE 26 DE JUNHO DE 1888. 
O flh•. Antonio T e hr:.e h·n: 

-E" justo, Sr. prl).,idente, quo comece 
a PXpMiçãn de minhas p11ucas pala-
vras, felicitando a prnvincia do Minas 
Geraes pela rootiouação de nossos tra-
balhns. com l!!>perança do maior re-
gularidade, depois de uma interrupção 
oâo pequena. ( Muito bem <lo S1·. 
Prmenta). ·o Sr. A. Martins dâ um aparte. o Sr. A. Tt>ixeira:-V. Ex c. pa-
rece que se acha um pouco l'ympa-
tbi~ado com a o.>~a banc1ul11; reli-
cito-o por isso. 

Sr. presidente, como houtr•m dizia, 
embora baja art. exprPsso 1lo rrsi-
mento que prohiba a interrupção do 
orador, a não ser para reclamação drl 
um ponto rrstricto do reRimeoto in-
terno desta casa, comtudo. por to-
leraocia da mesa, são permillidus úS 
apartes. 

Penso quo essa tolerancia se acha 
baseada sobre motivos de pura justiça, 
vi~to como o regimento in terno, sendo 
bastante restricto oa concessão da pa-
avra aos membros desta assemblea, 
os apartes se tornam cada vez mai5 
nt>cessarios, ja para esclarPcimeoto da 
materia em questão, ja tambPm para 
quo se possa reparar algum ponto, que 
possa ter sido omillido pelo orador. 

Por coMegoiote, me parece. Sr. pre-
sidente, que o direito que milita a fa-
vor de qoalquer dos membros desta 
a.'58mblea tambem de•e militar a 
re~peito do pobre e ignorante orador, 
que ora vos dirige a palnra. (NcJo 
apoiados). 
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O Sr. A. Martins:-V. Etc. tem dado 
muito boas profas de si. (.tpoiudos). 

O Sr. A.. Teixeira:- Obrigado. 
Sr. presidente, n:~.quella celebre e 

para sempre ramos& qucsliío, que posso 
1ntitular- Gentil-, em quo se pro-
curava coote~t~r urn diplom;. verJa-
deíro a urn d<Js rnombros d11sta ban-
cada, tendo tomado a palavra o Sr. 
deputado pelo 8. • distr1cto, o Sr. C. 
Cerqueira, lh:-llle uma observação, cha-
mando a a!leoçà() da casa. 

Me parece, como bontem disse,que o 
aparte o:io lbe soubl b~m. pJrl{•&e 11lle 
oll.o rez cont:1 do mesmo o continuo11 
a rnateria, como si o não tivesse ou-
vido. 

o aparte era este: 
· Dizia clle qoe em Caralinga. nessa 

!amosa e celebre Caratioga, o Sr. G. 
.Gentil tinha ama inOuencia extraor-
dinaria. 

Então julgue• que podia dar-lbe um 
aparte, tomando como b 1:1~ sua-s pro-
tJrias palavras, sab~ndo do numero lle 
voto~. que tinbão sido dados a cad.a 
lliD do:1 candidatos. 

Por conseguinte, reparei que não po-
dia de m11do algu.m dPscobnr a grande 
inOuencia do Sr. G. Gentil uesse logar, 
fisto que o uutro candidatu tinha ob-
tido 83 votos, quando aquelle obteve. 
tendo essa grande inOuoncia, apenas 6,. 

O Sr. G. Candido: -E' oxacto; re-
cordo-me •lo aparte. 

O Sr. A. T~ixeira:-Esse aparte pa-
rece que não agradou muito ao orador. 

O Sr. S. 1-'ortes:-V.. Exc. não pode 
dizer a quem o aparl.e podia agradar 
ou deiur de agradar. (Ha out1·os 
GpGtÚR). 

O Sr. A.. Teixeira:-Me parece qoe 
os Srs. t.acbygraphos não podiam ter 
omillido aquelle aparte; o que en-
leado é que o aparte não a~radou ao 
uobre Jeputado pelo 8. • distracto, por-
que pedi a sua atteoção. 

O :;,·. ::;. FortJ$:-V. Exc. não pode 
dizor isso; ó ama iosiooação qoe não 
dne razer. ( Apoiados da ban~U~<Ia li-
M-al). 

O Sr. F. Peixoto:- Eslá apenas re-
el~maodo contra a omissão do aparte; 
Glo eslá razeodo insinuação alguma. 

O Sr. C. Prates: -E' uma insinuação 
grniesiroa . a om collega, que alo se 
acba presente; o nobre depntado pre-
sa me qne elle conoo o aparte. 

O Sr. F. Pei1oto:-EUe reclama ooi-
uweole pela ómissão de um aparte 
em coodíçoes especiaes, qae nio podia 
deixar de ser tomad.o; vá a respoosa.-

• 

bilidade a quem de direito (o utro.:. 
apa1·le<). 

O Sr. Pres•deot.e:-.\llenção I 
O Sr. A. TtJixeira: -Eu não sei a ra-

zão de tào jlruntle tempestade, de tro-
voes liío fortes de palavras, quando me 
parece que oào dirigi oiTuosa à pessoa 
alguma! 

Apenas estou figu rando uma hypo-
tbesu; provado o contrario, estou 
prompto a retirar a expressàll. 

Nàu tenho intenção de olTender a 
nioguem, principalmente a um collega 
de sacerdocio. 

O Sr. Antero : - As pr~lavras de 
V. E:tc. ~ignillcào uma insinuação 
muito desagradavd a elle; o Sr. C. Cer-
qneira era incapaz de cortar um aparte 
tle seu discurso (·•poiados da bancada 
liberal). 

Uma voz:- Si a qutlStão de Caratíoga 
estã em discussão, peço a palavra. 

O Sr. A. Teixeira: - A c1uestão de 
Cara ti oga não está ern discussão, por-
quo o regimento prohii>J tr.ttar-:;e de 
materia vouciola; raço. apena~ uma re-
clamação e, como ü preciso para 1sso 
rttrogradar alguns passos, porque o 
aparta rlli dado a proposito llessa ques-
liío, eis porque refiro-me á Caratmga. 

O Sr. C. Prates dá um apute. 
O Sr. A. Ttlixeira:- Eu V•JU lambem 

a um aparte de V. Exc. (risadtJS); es-
pere um pouco (risada•). 

O Sr. C. Prates: - Então esperarei, 
não direi mais nada. 

O Sr. Presideute:-Previno ao nobre 
deputado que fallào P••ucos minutos 
para e~gotar-se a hora do expediente. 

O Sr. :\. Teiuira:- Obedeçoa V. Ecx •• 
mas aproveito·me da oecasiào para 
consultar o Exrn. presidente dest.a as-
semblea sobre um art. do regimento 
(d sadas). 

Diz o ilrt. its do regimento (lê): 
c As sessões principiarão ás U 

bo1·as da manhã e terminarão b 3 
d .. tardo~, snccessi vamen te, em todos os · 
dias que oil.o rorem de guarda, etc. 

c E ainda que comecem mais tarde. 
srrá diariamente preenchido o período 
de quatro horas. " 

Ora, eu pergunto á V. Ex c. como p~ 
sídeote muito illustrado desta assem-
blea (apoiados), si porventura a ordem 
do dia dada é ligada & nma hora fatal, 
do modoque, começando, coioo hoje, ao 
meio dia a sess1o, não haja expediente 
algum, oa si a ordem do dia està de 
coorormid.ad.s com o começo da sessio, 
occopaodo-se em cada uma de soas 
partes om tempo determinado. 

Assim, temos meia bora para expe-
diente; com.eçaodoa sessão ao meio dia- . 
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deve ir o expediente até meia hora 
depois. 

Mas. como cou6o muito na illllstra-
~ão de V. Ex. c., espero sua decisão. 

O Sr. Pre~itlente:- Faltào apenas to 
mi11Utos para finllar-se a bora. 

O Sr. A. Teixeira: - Então, Su , vos 
peço bum1ltlemente liberdade para 
aprovei~ar-me de~tes iO minutos . . 

Sem 1mpognaçao, poderei continuar 
m.eo di~curso com mais trauquillulade 

Sr. pre. idente, uo meio do f11ror de 
apartes, penso que posso assim dizer, 
alguns ~ào destacados e p11blicados; 
entret.anto, o •,no uve a honra de dar 
ao nobre deputado pelo 8. • distl'icto 
nàn foi (>llblicado, quando para dal-o 
chamei a auençào, não só do orador, 
como de toda casa. 

Felicito-me por haver chamado a 
attonçãu da assemblea sobre esse ponto, 
porque ~c i q uc da outra bancada ba 
alguns que querião fazer a mesma re· 
clamaçào. 

O Sr. A. Maia:-0 rcmedio é V. Exc. 
dar o aparte agora 

O Sr. A 'ftlixeira:- Tenho muito 
que fazt~r; sioào, o repelíria de mui to 
bom grado. 

Pas~o agora á questão relativa ao no-
bre devuta.Jn pelo t 7.• di~tricto, o Sr. 
Caruillo l'rates. 

Discutia se, ha pouco, na casa um 
reque.rimento e parece que havia deseJo 
espec1al de c(ut~ todo o tempo da sessao 
foss11 tomado. 

O Sr. Jurumenba : - Por parte da 
bancad:l liberal. 

O Sr. C. Prates : -Vá COill vistas 
para lá. 

O Sr. A. Teixeira : -Tratava-se da 
urgencia de um requerimento e o no-
bre d~putado pelo t7 .• districto asse-
gorou que essa urgencia era de summa 
necessi.Jade. visto como. si estivesse no 
g9verno, não apresenta.r-se·hia aqui em 
dia de sabbado. 
· Então pedi licença duas vezes, sup-

pliquei, chamei a attençào da casa, da 
bancada libera.!, da bancada conserva-
dÕra tl até, co .~o penso, do~ Srs. ta-
cbygraphot< e disse: 

-Si V. Ex c., lendo tempo para 
estudar, não se acha habilitado para 
apresentar-se aqui no sabb1do, afim de 
discutir requerimentos; nós,da ba.ncada 
conservadora, é que havemos de estar 
promptos para, a cada momento, res· 
ponder a questões tão importantes f 

Entretanto, este aparte não roi to-
mado. 

O Sr. A.. ~laia:-E' co.ntra a omissão 
d011te aparte qu.e V. Exc. reclama f 

·O Sr. A.. Te xeira:-sr. presidente, 

~OJ. 

parece uma frivolidade da minha parte 
reclamar sobre este ponto; mas, eu· 
quero que as minhas palavras aqui 
não sejào vãs; :.qui estamos em pre-
sença dos nossos commitlent••s c não 
quero que S•l vão Cflntar a:~ syllabas elas 
mmbas palavras para appllcar-se a cada 
uma dellas uma parto do subsi.Jio que 
recebemos ; qur.ru m·~<lra r qull n:·,o es-
tou aqui intllilmo•ul•·. ·1110 arompaoho 
tollaij as discussuc~. mesmo as !los re-
querimeutt.s, e que manifesto a minha 
opiuiào. 

E como manifestar a minba opinião, 
senà.o por moio de apartes, quaudu o 
regimento é restricto em conc~tler per· 
missão du discursar? 

O Sr A. Mai .. :-Mas outros a partes 
têm sido omillidos. 

O Sr. A. Teixeira: -Reclamem, como 
eu agora o faço 

Sr. presidente, ainda me occorre mais 
esta necessidade, porqne tem h a v ido 
delcixo mu•to grande da nossa parte, 
entà<l sem excepção nlgum;~. parn cum 
os negocios urgentes da província. 

Ja ~stamos com um mez quasi de 
sessão; ootrt~tan to, ha só um projecto 
passado em t.• discussàu. 

Um Sr. deputado:-V. Exc. votou 
contl'a. 

O Sr. Jurumenba:-~{as não impe-
dia que se votasse. 

O :)r. Presidente:-Peço ao nobre de · 
putado que conclua as suas com;ide-
raçoes, porque r:dtào poncos miuutos 
para terminar a hora. 

O Sr. A. Teixeira: -Mas eu te-
nho aioda um quarto de hora pelo 
regimento. 

O Sr. Presidente: -Mas V. Exc.• 
está divagando. . . . 

O Sr. A. 1'e1xe1ra: - E porque 
os apa·tes me arrastão para questoes 
estranhas; do contrario, ja teria con-
cluido. 

Atirão-me em precipios. de modo que 
minhas consi<leraçOes ja lã se forào para 
longe de mim. . . . . 

Sr. presidente. como d1z1a, a estenh-
dade das nossas sessOe~ ... 

O Sr. Jurnmenba: -Devida à ban-
cada liberal. 

O Sr. A. Marlins: - A' bancada 
r.onservadora. 

O Sr. A. T~ixeira • .. provem de 
requerimentos aqui apresentados. 

E' verdade que o acto adllicional 
permitte á opposição a fiscalisaçà.o d?s 
acltls do governo, mas essa fiscahsaçao 
não deve ser levada ao extremo de to-
mar a parte principal, que pertence 
aos trabalhos desta casa. 
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,Q Sr. ~ ~~a:-:Qoal ,a Plcl'le prio-
Ç&al,eeu.ão,a llscalilfaçàoF 

( 

• 

O Sr. A. Teixetra: - O ~ ~gislà~. 
A fla:caliàâçâo é ·u,m appe!Jdi'ce, ee-

• arutao o acto addiciooal. . 
• 1;. Exc. • pode ler o .ar&. tQ § 6. •; 

1\iiialar l!m t.• lagar, em s!lgnn'do Os· 
cãliíâr; por coollt'gulote, não deve a 
wte,PQr assim dizer, accessoria abran-
ger,& principal, que é legi~la.r. 

Qael!l!ado lambem concorrer para 
que o regimento seja exactameote obSer• 
ndo, •ou obeüeeer a V. Exc.; 'fOD 
sentar-me, lendo feito minha recla-
m,çlo, duejaodo que.ella corra m11.ndo. 
I;& Vozes:-Muito bem! muito bem I 

O Sr. Liodolpbo;-g• o que V. Exc.• 
está fazendo agora. 

·O Sr. A: Te.ixeira : - Estou na 
bora do expedieore, que, si oào rosaé 
oééopada por mrm,t seria por qualquer 
outro. 
·O Sr. S. Peixoto:- Está gasta.ndo o 

&empo que o regimento concede para 
isso. -

Deetlftcaçao 
No discurso do Sr. aepulado F. Sá, pnbll· 

rado bontem, onde se I ti : u som ma das apo-
lleés alljn'ge an v~IGr real de. . . ... 
11;863:t636700, loctnlda a lmporlancla de 88' 
apolices1 cujo resgale Ja se PlfP.otuou, de•e · 
Jer-1e, em lognr da ull•ma phraae : - c in-
cluld.a a lmportan~ia de J88 apolices, cuj• 
resgate ja se êll"eclnon: • 

ACTA DO DIA J8 DE JUNHO DE i888 O Sr. A. Teixeira: -Os requerimentos 
aqói se apresentam com a forma de Pa&Stoa!fcrA oo Sn. Sn.vsaTnB Fn11•z 
Protêo. 

·o · t A ... d Ao meio dia, teiiA chamada achào-se Jlre-reqoertmen O " 140 O com uma sentes os Srs. Silveslre Forru,Lindolpho Cae-
lorma e qoem o apresenta reYeste-o de 1ano, Vaz de Lhna, Harllnsde Andrade, Leonel 
ouLra, de modo que, quando se Oata~C:r-J,.. Filbo,,Gosla Scna

1
, Alvaro da Malta, José 

sob uma forma, apparece. debaixo de· Tbeodorn, Cnmil o Prares, Josó Brandão, 
t O do lll b Campello, Anlonlo Marllus, Sous.1 1:\abello, ou ra ' gora;. quall ae O a ca so J. Duli'a, Rodri!fUCS !lorltl, .Arislides Maia, 

um aspecto, logo se apresenta sob uma Silva Forres, Bras Fortes, Moraos Sales, 
aõu forma. d11 maneira que ,a vascil- França Vianna, Salalhlel, Josino do .Araujo, 
laçàó é ~completa, que e:rLa casa oà'O Severiano de Resende, Latayelle de Godoy, 
- '-·· d )""• (R · ') C h assim Drumond e Anlero Floronoio; tai-s...,., COlO O e ,...,rar · ISO • 1ahdo c:om parlicipnçàó os Srs. PorO rio Ma-
. Portanto, v~odo eu a esterilisação chado, Amerlco de Manos. 1. Murta, Moreira 

desta aesslo, bel de me aproveitar deste da Rocha, Ferreira Alves o Carlos Nogneu'a. 
expediente. para bradar contra essa ano- Patlào sem tmrllcipação os mais Srs. 
mall~; e eolào qoal o meio s1nãó serem O Sr. I.• Sccrclario dá con1a do seguinte 
publicados' os meus apartes f . 

Eis a razão por que reclamo deste 
modo sobre uma questão que parece 
iosigr~illcante . 

O Sr. A Martins:- Vejamos si os 
m

4
ens apartes aerào publiçados no seu 

d1scórso. 
O Sr. A. Teixeira:-Eo não os cor-

liréi. 
Si oe senhores tacbygraphos . m 'os 

aprêeentárem nas soas notas, serlo re-
speitados cabalmente. 
. ·o tsr. A. Martios:-lfas é lmpO!Isiv~J 
qae tmnem tOdos op ·apart~s. 

O Sr. Severiaoo de Resen'de:-Seriio 
ne~!!árlos ·30 tàchygrapbos. 

O Sr. A,rreixeira:-Quaodo se le,aota 
um 'grande s1mrrro, como é de cos-
tume; porem, em circumstaoeias espe-
ciaéa, cotuu fora-m dados os que estio 
em qneslào, oào penso como pensam 
os nobres depq ta.dos. , 

O Sr. Presidente:- PreYioo ao uobre 
dj~pntailo que 9 tempo para o ell"8· 
dieate ja estl esgotad'o • . 

O Sr. A. TeixPira:-Felicilo-o. Sr.. 
preeiUéo~, pe!~ es(Y.rço empJ1'g&dQ·~I 
IJl!fl o _regimento seja ~lmeiKfl obeer-
'fido. 

Ui'B.DIENTI 

O/fiei OI 

Um do secretario do governo, remeuendo o 
requorimonlo, em que D. Amasile Fernandes 
Leao PinloCoelho, professora illlerina de An-
loillo P~relra,pedo aulorisação para o go-
verno nomeai-a dellnitivamenle, sern eoo-
curao. 

Á,commissão de inslrucção publica. 
Ou1ro do mesmo, remellendo o requeri· 

menlo,em qne Oscãr Augusto, omélat da dl-
reclOriadetazenda soliollaseja tomadoemc:on-
slderaçào O•pedldo'tt:llo o :mno pasSlldo paTa 
~llfo,I'OIIIissào no monte ,pio. 

A t.• commlssão de fàzenda. 
outro· do o 'requeri-

mento,em que da Silva. pro-
fessor de mnsica e escola normal, 
pefte que seus vanclmentos 
aol ~~~., ";;~"~:~id 

OnlrO mesmo, · o requeri-
mento, .em qne Candldo,Bioy Tassara de Pa-
d.na pede se lbe mande c:oolar para aposen-
tadoria cerlo lajÍsO·de léin'po. 

l ~· c:oóiàíliiSio de'tuenda. 
OulrO élo •mesmo, remellllndo o requerl-

meu&o, ·em que Franci11Co José Soares ·Jio-
relra pede se lhe conte o tempo de escrhi.o 
da receiWtona. . • 

A. t:•?e'éilamlssio de rwnda. • 
Onlro do 'íésmo, remetteollo o pedido do 

alfens ele policia, Alfonso de 'Siquelra'Ba-
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• os Cesar, para que seja-lho abonada 
llrragem para uma cavalgadura pelas ra-
.&6eaque alies• · 

A commlssao de ron;a publica. 
Outro do mesmo, remeuendo o requerl-

llento,emqueFrancfscoNollo de Sousa pede 
N dé andamento ao projecto n. tiO do 
aaoo pao;sado. 

Em vis!.\ da disposiçio do arL t7ll do re-
Jimento, não &em lugar o que requer. 

Outro do mcsmo1 remouondo o rcquorl-
-oto, em q•l8 Pooro Miguel Ignacio Pe-
reira reitera o ped_ido reito o aono passado 
tobre aposen~adon a. 

A t .• commissão do razenda. 
Outro do mesmo, remottendo o requerl-

e eoiO,em que JoàoBaptislade Araujoe Silva, 
•x-contralanle da constru~o da pon18 sobro 
Cl r io Pirnnga,no districto da Tapera, pede 
lnclemnisação. 

A ! .• com missão de razonda. 
O Sr. Presidente declara que não ha sessão, 

por ralla de numero legnl, e de:~igna para 
Grdem do dia seguinte: 

Discussão dos requerimentos adiados, pela 
Grdem de sua apresentaçio. 

..... ·--... - -... 
ACTA DO OU 30 DE JUNHO DE t888 

PIIISIDI IICIA DO SR. SILVISTRI FERRAZ 

Ao meio dia, reita a chamada. achào-se 
(lreseoi8S os Sr& Silvestre Perru, LfndOIIJhO 
CaeL~no, Vn do Lfrnn, Dutra, Safatbiel, Ca-
millo Pratos, Francisco S:i, Antonio Martins. 
Drumond, f' ranç:1 Vinnnn, Alv:1ro Machado, 
Sousa Rabcllo,José Orandào.llodriguos Horta. 
• oraes Sales, BiM Fortes, Silva Fortes. Cam-
pollo, Ari~tides Maia, Costa SeM, Ml!.rtins de 
Andrade, Leonel Filho, Chnssim Orumoud, 
J os4 Theodoro. Lgfnyette. Josino de Araujo e 
Antero; r3IL,ndo com participaçio os Srs.. 
Porffrlo Machado, Americo de Mattos e Mo-
rolra da Rocha. 

Fal lào sem participação os mais Srs. 

• 

O Sr. t.• Secretario d:i conta do seguinte 
I:Xl'IDI.~TI 

Jlepru~ntaç<Io 

Uma do habitantes da cnpital, para que 
seja tomada alguma medldn legislativa quo 
garanta-lhes o at.astccimcntod'agua pol.lvel, 
para o que pagão Impostos á municipalidade. 

A commissào de rnzcnd:1 municipal. 
O Sr. Pr01ldento doolara quo não ba sessão, 

por rall.l de numero legal, o designa 11nra 
.,rdem do dia :t de Julho: 

PRIMEIRA PARTE 

Até tt e l : -Expediente. 
Até meio dia:-Apreseotaçào de pro-

jeetos e indicações. 
Até t hora da tarde : - Apresentação 

411 requerimeol.c' e pareceres de eom:-
•IIIIIÕ8a. 

IIGtiMDA PAUl 

t .• leilora de projectos impressos. 
Votaclo das tmeodas ao addiliYo o. 4 

e ., addlliYU U. 5 aG projeeto O. 190. 
DIKulllo doe pareceres sobre leis Dio 

•aecioaada. 

t .• discussão dos projectos os. 71 , 
U, 711, 7 e 23 . 

t ... do projeclo o. t e t. • dos pro-
jectos de os. 2 a tOO, pela ordem de soa 
apresentação. 

Continuação da discus~ão do reque-
rimento do Sr. Aristides Maia sobre 
lançamento de impostos na collectoria 
de Santa Luzia do Caraogola. 

3. • discussão do projPclO n. !\28 de 
t 884 (posturas da Conceição do Serrol. ---· .. ···-· 
tt.• SESSÃO OROINA.RIA,E~I! DE JU-

LHO DE t888 

Pnt:StDENCtA oo Sn. Su. VE:ITRE F EIIRAZ 

SUXMARlO: - EXP&DII.IITC.- Reclamac;:in.-
O iscursos dos Srs.J os i no o J urumon h :L - Pro-
jectos.-Oiscurso dtl Sr.C.Prate~.-Observa
çóes, pela ordem.dosSrs. A. VellosoeP. Si.-
Quotas para matrires c outra$ obrns.- Dis-
curso o retJUCrimonto do Sr. O. Forte:<.-
Ohsorvaçdos dos Srs. A. Teixeira c J. Or.\n-
dao.- Dlscursos do~ Srs. Jurumenba, o. 
Furtes, C. PrAiaS e A. Jbrlins. - Parece-
res. 
A.'s H hora~ e 55 minutosda manhã, 

feita a chamada, achão-se presentes os 
Srs. Silvestre Ferraz, PorO rio Machado, 
Lindolpbo Caetano, Candido Cerqueira, 
Chassim Drumood, França Vianna, An-
tonio Martins, Bias Forles, Salathicl, 
AI varo da Matla, José Brandão, Fran-
cisco S.'t, Lafayclle de Godoy, Rorl rigucs 
Dorta, Antero Florencio,J. Dutra, Ari$-
tides Ma•a,Carnillo Pra tes, Vaz de Lim:\, 
Sousa 1\abcllo, Si I va Fortes, Josino du 
! ranjo, José Theodoro, Cam(lello, ~lar
tios de tlndrade, Leonel filho,~avarro. 
Orumond. Costa Scna, ellosu, Fran-
ci:lCO Braz, Claudionor Nane.~. Luiz 
Vieira, Augusto Caldei ra A ,·clino Cor-
rea, Augusto Cesar, S ino Barroso, 
Teixeira da Moua, Ne on, Teixeira 
Duarte, Firmiano Cosia, Soares Peixoto, 
Coelho de Moura, Jurumenha, Antonio 
Teixeira, Toleodal, Ferreira Alves, Mo-
reira da Rocha, Ramiro Martins, Gomes 
Candido, Violli, Severiano de Resende, 
1. Murta, No~:ueira, Americo de Mallos 
e Pimenta; faltando sem participação 
os mais Srs. 

Abre-se a sessão. 
São lidas e approvadas a actada tO. • 

sessão ordinaria e as das reuniões de 
27, 'l8 e 30. 

O Sr. t . • Secretario dá· co o ta do se-
guinte 

IXPEDIINT, 

omcios do secretario do governo: 
Um, remettendo o erimeoto, em 

que Narciso Soares de A Yedo, prores-
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ilor d.e S. Gonsalo do Rio-abaixo, pede 
melhoramento de seus vencimentos. 

A.'s commissO•IS ~e instrucvào po-
IJiic.'\ à 2.• de fazenda. 

Outro. remettendo o requer:mcnto, 
em que o cidadão Moysês Gonsalves 
Cruz pede uma gratificação como re-
m'uneraçào do serviços prestados, ha 
mais de • 30 annos, como professor 
prticular de S. Gonst~lo do Tijuco. 

A 's com1nissoes ~. • de razenJa e de in-
strucçàq publica. 

Outr.J, remetteudo papeis relativos 
ao prolongamento da linha telcgra-
I>hica do norte da província e pe-
dindo a decretação de leis de meios 
para esse fim. 

A.' 1.• com missão de razenda. 
Reclamação 

O 8r. J oalnoz-Sr. preshlonte, 
-iuseripto Sl)breu expediente desde a i .• 
sessão !(De tivemos a pus o arbit1'a1·io c 
Mormal reriado, a IJ IIC nos ob1·igou a 
bancada conscrvado1·a com as suas I'C· 
petidas e injustificaveis p:tredes (<J>rote.s-
.tos à<! banc'ltla co>~seroadm~); dou-me · 
parabens por ma ter sido concedida 
hoje a palavra para razer orna recla-
.maçào, retardada, principalmente, por 
osso procedimento monos correcto da 
h;lllcada adversarla. (l.'ontestaÇ(Je.s du 
banooda cnnseroadora). 

o Sr' oJarumenha:- l.:SSO ja não r.IZ 
celebridade. 

O Sr. Josinu:-Sem cu procuro cele-
bridade. 

Devo, p:>rem, dizer aos nobres depu-
tados que o. oxagoro dos seos tlrotes-
\ (ls é· mais uma prova da justiça de mi-
t.tha censura. 

A.s bypocr.isias assustadas são as 
primeiras a protestar e a pOr-se a co-
berto,• dizia Ja. iVictor .Hugo. 

(CoflliAuõ.'l os •apartes 1 l'eclama-
·Ç(Je~). 

Sr, •• pr~idente, eu argumento com os 
factos. 

(.; l)nblico que, si não rosse a norma 
cte , .. mducta seguida pela bancada con-
~ervadora; si nio ros~~Bm essas paredes, 
Qaf !là~·~illl!~iOcâ9. por motivo algum 
·l!;Lírao~~o • .1Br-~hl1oelfc.ct~do as nos-
sas'sess~ês,porque nos,os liberaes, temos 
e~tado aqui sempre p•·esonres, sin:l.o to-
aos~ pelo m~nós qaasi todos. e. promptos, 
tom a nossa de•lícaçào, para pagaar 
pelo bem da pfõvincia, desobrigar-nos 
do~4e~~- _ 
'fifll"'deJm!ado:~Nào é por esse m( 11 'l1f.1\' ~~& se reeo~Umenda.(Cf..,. 

.ll )f ,..tdpt aptli'taJ: 

O Sr. Josino:- Eu peço á V. Ex~
Sr. prORidente, que me acuda com serr 
prestigio, mantendo-me a palavra. 

Não ó mou intuito dirí~ti r oiTeusas e 
insinuaçoes aos nobre! JA[JUtados. 

O S:-. Dnrrosu Junior:-Outra cousa 
não se p11de deduzir das palavras do 
nobre deputado. 

Um Sr. deputado:- 0 nobre depu-
tado elevo dirigir-se de prerereocia 
!1quclles deputados quo se retirarão. 

Vozes:-Esses é quesàoculpados. 
O Sr. Josino:-Mas, SI QS nobres de-

putados rcconht!cem culpa nos que se 
retirarão, eu pergunto «Jne grao de cen-
sura C.'\bcril ãquelles que, achando-sé 
nesta capital, nàll concorl'êl~io, propo-
sitalmente, às sessões f 

( ,1 f'rJI'ICS dic;ei'SOS C l't'pClh/()11). 
l'or esse modo, os nobres deputados 

não consentem que eu continue a fa-
lar. 

O Sr. Orumond : - Eu retirei-me 
desta Mpital por alguns di3s e estou 
prompto n as:~umir a rllSponsabilidade 
do meu neto. 

O Sr. Jurumenha:-Ja vu o illustre 
orador quo não tem rJz:io, querendo 
lançar es:;e racto à cult>a do partido 
consenador. 

O Sr. Josino: - 0 que eu censuro e 
não posso deixar de cen~urar ê o pro~ 
cedi monto dos nobres deput:ulosda ban--
cada opposta,que, doixanllo-se fir.ar nos 
corredores e :wte-sllas da assemblea, 
evitarão que se completasse o nu mero 
regimental pnra a abertura das scssoes. 
(A pa tes). 

O Sr. Barroso Jo.nior:-Mas, então, o 
nobre deputado qutlria que a bancada 
conservadora em minoria concorresse 
pa.ra dar sessão? (Continuao as t·ecla-
maÇ(Je•). 

O Sr.Josino:-Sr.presidente,mais uma 
ve~_ peço á V. Exc. que mo acuda com 
o seu prestigio para que me seja mantida 
a palavra. 

Sou o primeiro a reconhecer que. 
deputado novel, senclu nesta casa o ul-
timo na idade e·nos merecimentos (n4D 
apoiados), ,eu nã.o. podia alimentar a 
pretenção de querer traçar norma de 
condacta aos nobres dQpotado5. 

Mas, Sr. presidente, pur isso mes1110 
que son moço. devo ralar com .a fi.ao-
qul'za que ·carac""riaa 011 moços. • · •, 

Portanto, analysandtl o .procedi;. 
mento da .b.AIIOf«Ja ,Ct!DUrvadora, e11 
repi to que elle olo se justi fica por 
mOIIoalgom. 

llmt Sr. ·•depo&ado: ,....!hs, o..t••bre 
.dejotado de,e saber ;que aioda .m!lJID9 
<~Ja~ aua baaGada a .au:. vo1 olo.eaoun 
Inteiro apolo. 

• 

• 
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O Sr. Josino:- Nom eu tenho a pre· 
1eoçào do querer ralar em uom.e da 
bancada líberal. 

Falo simplesmente em meu nomo e e 
quanto basta 

Estou procPdeuôo do accordo com 
a minha couscioncla 11 não teuhn quo 
indagar si .i este ou não o modo geral 
de pensar da bafl~;.da a que pertenço. 

Um Sr. depu::.do: Neste caso, V. 
Exc. procura simplesmente fazer or-
feito. 

O Sr. Josino:-Engaoa-se o nobre 
depntatlo: eu não trato tle raz~r efTeito, 

Nilo quero,oem preci~o.aproveitar-me 
de questOes des ta uaturàza, quo nunca 
celebrisarào uioguem, para salien-
tar-me. 

O Sr. t>residenw:-Peço ao nobre de-
putado que se cinja â materia de sua 
reclamação. 

O Sr. Josioo: -Sr. presidente. cruero 
ser obediente á observação que V. Exc. 
acaba de fazer-me, pelo n111ito que me 
merece; pPço, porem, â V. Exc. que 
me mantenha a palavra para que pos~a 
occupar-mo do assumpto sobre que 
pretendo ralar. 

Mas, Sr. presidente, antes do mais, 
devo explicar o motivo porque não 
acho de morto aiRnm ceosuravot o pro-
Gedímento dnrtuelles depu lados que, por 
«ccordo ou coincillencia,retiraràn-se,em 
numero igual dn amba:s as bancadas, 
por moti,·ns particularPs, llesta capital, 
durante alguns dias em quo doviamos 
trabalhar. 

O Sr. Jurumooha: -Não fale em 
atcordo. 

O Sr. C. Prates :- Não houveaccordo. 
Vozes: - Houve; bou\·e. 
O Sr Drumood: -Ho\lve accordo 

em reunião de todos os liberaes (outros 
aparles). 

O Sr. Pre.•ítlente: - A ttenção! 
O Sr. Silva Fortes:-Peço a palan a. 
O Sr. Prasideote:-Peço ao orador 

-que cinja-se á ma teria de sua rcclama-
·çio. 

O gr. Drumond:-Aquelles mesmos 
~ue nos censurão pela rctir::.da ti verão 
!tGienci ~ dQ accqrdo (apartes da batl-
<adtt c•mserundora). 

O .Sr. F. Pei~olo:-Ápoiado; deixe-
1DD-DIIs de catoniSIDOS. 

O Sr. Presi4e~ie:-A.t.eo&;io l 
O Sr, 1o~ino: .. , Sr. presidente, dei-

.~ando esta incidençia,que tão longa tem 
tido pelos deJ!yios a qne me têm 
C!brili'ado o~1 apa,rtes; de~_odo esse as-
-soafí,tn, qoe J,a.nt9,,j:lamqr ~em leva~
;Jl~(l. o~te ~eei,DlcQ, O.ffili<!ra , co~ . $3Crt-
~ta6 •là direêÇão' logtca 'da 'mio~a , expo-
~~ e, spmeo~_, paf':\ ,, mo~U'ar o yalor 

em que tenho a~ obsHv:tçc)es tio V. l~xc . , 
)Jassarei J ocCII()ar-mu llu assnmplo que 
mais di rect:uueuie 1ruux~-me á tri-
buna. 

V. Exc. ha do recordar-se. Sr. [Jro-
sideutc, qne, tJn:uulo nn so:<~âo :lu dia 
'l~ de Junho Jli'HXiluo linJo, o meu 
nobre C0111pr111he1fll Ju distrrcto, o Sr. 
Dr. Jurumenha. tr:~t:w:~, w m a habi li-
dade e talento IJH•' l"•lus lhe rrcooho-
comos, de just11i.:"' .. r •• ·una~metJ i,la s do 
CStntislica . ruf~l'l'llk.< <•O 11iSLI'Ít' lO q1:0 
tenho a houra !lo representar nesta 
casa ... 

Q Sr. Jurumeuha : - M01to digna-
mente (up .iudos). 

O Sr. Josino ... pror urou. embora em 
phrases cortozes e tlelic ula<, razcr al-
gumas censuras lig•••ras ao tli~tincto 
Dr. A merico Gome' 1\ihoi ro tia Lu7. ... 

O Sr F. V1anna:- Quo rui um dos 
ornamentos desta assewiJiea (••po:ados 
da INnctrda li/J··1·al). 

O Sr. Josino . • . um dos mai5 brllos 
talento;;, u111 dos m:1i:1 nubres car.~ctercs 
que aqui têm tid •J assento (apviuclos 
da bancadu iibe• a/). 

O Sr. JnrnmAnha:-~las. a que !JrO-
posi to \'Crn bto7 

O Sr·. Josiuu:-Eu oxpl icareí; espere 
V. Ex c. o não se impal'i••nto. 

lia de rccorrlar-se V. Ex1:. tambem ,Sr. 
prcsi•leoto, quo por es~a occasião. 
quando o nuhro deputado a~5il'l se 
pronunciava, a blncada lihPral, s•'ulpro 
ciosa tia rotmlação daqnclle a quem 
consagra Yt'nlatlciro acatamento e ad-
miração, pe lo~ seus i ncon t•·~ta,·eis me-
recimento!!; a bancada liberal. Sr. pre-
sidente, identi ric«cla, o nida. peosamlo,si 
assim rnP. pos~o exprimir, Jll)r um cere-
bro unico, anirna•la pot· um coração 
lambem onico, lcvanton-so num pro-
testo constante, firm e, cnergico e vio-
lento alô!. . 

O Sr. Jurumenh:~:-N:io houve \"ÍD-
Iencia. 

O Sr. Jo~i no:- ~l os. Sr. presidente, 
decorridos dia<, app:~rrcrlõ publicada 
o o L iberfl l M i nriro du 20 do mez findo 
a integra de d i~cur~n !10 nobre depu-
tado. e, com nozar, vi <filA r iJa não era o 
transumpto fiel rio que aqui linha sido 
di to. 

O Sr_ Jorumouba: - Soppõe que eu 
alterPí 1 
, O .Sr,,.Josin(I:-;-Não !IÍill) is.so; y. El e. 
~~ ~~~.fazfrjuíl~iça á rnmha cortem para 

. acrédi~r. que, ,entr~ a pre.•~mp~o , de 
_ algu~ I!DJC3D0, 11 m!ulu para._d~r-se, ~~~ 
• .m811!IlO..Il,té• d1!1Ji\!La. d~ . pj!racta, .. arl•s-. ,~·~ a~~~ ll,óur.çr:~~ad nf\, dQw l.{a.Qalhos .. ta-.e &r..aP.~ICO\\ l!Ojl~ ca,a, 11 ~ suppos1Qlo • 
. et. illl!!~lda~, ,de ym.collega, .eu não 
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pos!O Ler um momento de duvida ou 
hesilaçào. -

Por Lauto, si unho razer esla reela· 
mação, !.ardia, embora, nlo Lenho por 
tlm qualificar de desleal o meu nobre 
collega de districto; o que pretendo é, 
sim, •1ue não se pense lá rora. um mo· 
mento siquer, qne a bancada liberal 
desta wemblea deixuse passar sem 
protesto, sem contest.açào, uma eemnra 
rella a um dos mais distincCos mem-
bros de seu partido (apoiados da ban-
cada libe• al), a um dos mais inlelli· 
gentes e honrados depulados que aqui 
têm tido asseoto(continuao o" apoiados), 
a um mineiro digno da nossa admira-
çào pelo seu !.alento e pelos relevantes 
serVIÇOS •1ne Lem prestado ;\ província 
(continuao os apoiados). 

O Sr. Barroso Junior: -lorelizmente, 
o nobre depulado pn>judicon a soa re-
clamação com as recriminações injustas 
com que começou. 

O Sr.Josi:Jo: -A mim olo admira que 
V.Etc.,que parece ver tudo pelo prisma 
da paixão partidaria, po86a encontra; 
inju~tiça na reclamação que • ra faço. 

O Sr. Barroso Junior:- Oh I Eu me 
levo por paixão partidaria f ! 

O Sr PresidenLe:-OIHervo ao nobre 
deputado que a hora do expediente estA 
a findar-se. 

O Sr. Josino:- V. Ele. vê que a 
bancada conservadora tem-me tolhido 
compiRL:lmeote a palavra (ndo apoiados 
da bancarJu conservadora); eis porque 
Leoh•1-me a1oogado mais do que pre-
tendia. 

Mas, resumindo, direi que Oll apar-
tes, que então por mim rorão dados 
e pela bancada liberal a.l oobredeput.ado, 
apparecem no discurso de S. Exc., ai· 
gnus truncados, alterados outros e 
snpprimidos muitos. 

O Sr. Drnmood: - R o dei muitos 
apartes, que não vêm no discurso. 

O Sr Jo~ioo:-E, Sr. preHidente, não 
só notei alterações e omissões de nos-
sos apartes no discurso do nobre de-
puLado, como Lambem o apparecimento 
de alguma.s pbrues que olo rorão aqui 
pronunciadas .. 

Entre outras. dest.aco uma, de que 
me recordo agora e que nlo tive a honra 
de ouvir: 

Quando o meo illnatre collega, Sr. 
Drumood, em aparte, amrmon um 
attribnto, uma qualidade até hoje io-
cootl!!lladaoa pessoa doDr. Americo, di-
JeodoqneeraaU&-mnito d·igno-;appa-
rece Mt'oatra do orador-para o no-
bre deputado-; quando, me parece, 
S . .Kxc. dilse aqnl, em reepoela, ape-

nas, que Dlo tratava ou alo duvidava. 
disso. 

Realmente, Sr. presilfente, essa 
phrase Dlo roi aqui proferida, pelo 
menos eu o lo a ou vi ! (aparü.t). 

Esse modo de alienar de si a opi-
nião sobre a dignidade d'aquellecidadào. 
embora constttniodo uma injuria me-

. rameote sobjectiva, seria muti•o para 
um protesto vehemente da bancAda 
liber:LI (apoiado.s 'ü.J bancaM l ifle,•al); 
eotrelanto que, por não serem ou,·idas 
semelhantes palavras, passarão sem a 
mioima cootest.açào. 

Assim, puis, peça â V. Exe., Sr. pre-
sidente, que, tomando ttm considera-
ção a reclamaçlo que ora faço, maade 
que me sejão exhibidos os autographos 
do discurso do meo nobre collega e 
companheiro de districto, porque de-
sejo, eu mesmo,aoteade todos,ruer jus-
tiça a seo caracLBr e não quero que 
paire snspeit.a sobre a lealdade com 
que corrige os :teus discursos. 

O Sr. Jurumenha:-E nunca Oz in-
jll!ltiça ao caracter de V. Ex; per-
guntei-lhe uoicamenLe se allribnla as 
alterações a mim. 

O Sr. Josioo: -Não podendo, dApois 
do decurso de Lantoll dias, reproduzir 
todos os apartes que dei naquella 
oecasião, bem como a bancada liberal; 
reproducçào mpoS:!iVoll para uma me-
moria fraca e nem sempre fiel. li· 
mito-me a declarar, para que o sai hão os 
que nã.o ass1stirão ao discurso do nobre 
deputado, quo a bancada líberal mau-
Leve-se !lllmpre, emquanto o nobre 
depnt.ado tratou desse distiocto amigo, 
num protesto solemoe e eoerl(ico, fa-
zendo a deresa a que Lem direito o Dr. 
Americo Lllz pela soa probidade e pa-
triotísmo, pelo seu Laleotoeillustração, 
que to:Jos admiramos e que o tornam 
um dos mais distioctos Olhos desta 

~
roviocia, que tanto estremecemos 

apoiados; muito bem cl4 bancacla li-
eJ•al). 

O 8r. Jurumenha (pat·a 
uma e:.cplicaçao):- _sempre Lenho dito, 
Sr. presidente, que é proposito meu 
não tratar de questões pe~; e, 
com relação 1s considerações que o 
nobre deput.ado acabil de fazer, eu ja 
lhe disse desta tribuna e lhe tenho 
dito particularmente que bel de fazer 
o possíVel para alo occnpar·me de 
pessoas de quem alo sou all'eiçaado e 
de qnem sou, olo vai nisto oll'eoaa 
algltma, Inimigo peasor.l. 

Tenho por habito respeitar os meoa . ' . tatmtgoe. 
Nestas condições, alo me pode aer 
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agrad'aYel tràtar da pessóa de quem ·o 
SL Dr. Josino acaba de falar. 

Entretanto, chamado nominalmen&e 
a \ rlbooa, entendo' que não devo dei . 
1ir lle addozir algumas considera-
Çiles sobre as que f~z o meu illustre 
corupanbeiro de districtt>. 

.Parecerá.m~us S•s .. pela reclamação 
do nobre deputado, o Sr. Dr. Josilio, 
que eu llz alteraçOAs no.meu discurso .. . 

O Sr. Josioo: - Eu não disse issu. 
O Sr. Jurumenba . . . ou accommo-' 

dando a linguagem a m!)u proposito 
ou) dulteraoáo nos e omiltindu outro~ 
apàl'les da bancada libtlral. 

O Sr. Drumood:..:...Auribuio a questão 
.te apartes aos Srs. tacbygraphos. 

O Sr. Jorumenba: - Entretanto, Sr. 
pré.lidente, eu tenho receb1do ~ notas 
tachygrapbicas e muito ligeiramente, 
nesta bancada, as tenho corrigido. !tem 
alterar uma sO palavra, a ponto dos eo-
c:ac;rtgndos desse serviço me assev~ra
rem que nenhum 0111ro deputado faz a 
corrt~C<,:ão l!e seus discursos com tanta 
pre;u~u; ao que tenho respondido que 
ass1m prucedu, porque não quero al-
~erar uma sO palavra. 

f:viduncia-se, portanto, Sr. presi-
denle, que oà.o alterei o pensamento 
ou qualquer aparte do distincto col-
jega. 

O Sr. Jo3ino:-Nem eu disse i~o. 

O Sr. Jurumenha: -Tambem não 
posso allribuir á imperícia dos Srs. 
tacbygraphos; allribuo principalmente 
ã batbunlia, ao modo inconven1ente de 
proccller. 

Quando qualquer oradpr tla ban-
cadl.l conservadora conieça a falar, 
o Sr. Jo~ino e muitos outros vêm com 
um chuveiro de apartes e não ddi1ào 
absolutamente ralar. 

Este mal no se tornando commu.m 
a ambas as bancadas e. portanto, os no-
brés deputados da bancada liberal niio 
podem i ocrepar os depotadus •la ban-
c:ad:il conserudora, porque esse vicio 
ne s9 tornando por demais insuppor· tam. 
· Entretao\o, !>r. presidente, 'fê·se 

clara e evidenlemeote que. si por acaso 
Dão forão tomados os apartes do oohre 
d81tJ1tado, não foi, nem por propos1to 
do oradbr,'oem tampouc~ w r'Jmperici'l, 
dos empregados encarregados desse 
aer•fÇ,01 m" prí'ncipalmêólé devido·á 
balfloroia com qàe se tem· pri:icedidd 
.D8Il1a ,c.asa. . • 

EA" eotendo, Sr. presidente, que a 
de~ d8S&e 'oo'd'aqu~te ami,go o~ se·· 
fu'tiiJin •H:.m palánas ~iol~lítU', liem' 
lam_pooeo com exacerbaçOeS. 

O Sr. Josioo: -Não boo' a pala nas 
violou~. 

O Sr. Jurumeoha:-5i não bou'fe 
' ioleocia. houve bastan'te gritaria para 
confundir (o~partes). 

Aqui não houve violencia de lin-
guagem. 1 O Sr. Presidente:-Peço ao n'obre 
tloP,utado que termine a sua exp1içaçãó; 
porque ja se passou a hora deslinada 
ao expedieotP. 

O Sr. Jurumeoha: -Atteodendo ao 
pedido de V. Exc.'•, Sr. presidente,' vou 
terminar. 

O que eu quere. suppor, santiore's; 6 
quo. emqoanto eu falava, o meu nob~é 
collega dormia um pouco e, tlepois, 
lendo o discurso, Yiu que elle oàq 
esta v a b1stante n~cheiaclo de a partes~ 
que era preciso defender o seu amigo 
de Mosambiuho e, nestas condicoes, 
queria mandar uma prancha lle recum-
mt>odação. 

Conseguiu o seu desejo, fez a recla-
mação e man•loo uma pran-:ha lle re-
commendação para lã. 

O Sr. Drumond::-V. Exc.• me per-
mine um · apa,rte1 , 

O Sr. Jurumenba: -Não permillo; 
V. Exc. • é um dos mais talentMos 
de~ta casa, encontrará occasiào propicia 
par:~ falar depois. 

Eu entendo, Sr. presidente, que o 
meu illustrallo coUega, querendo man-
dar um cartão de v1s1ta ao seu amigo 
de Musambinho, veio fazer esta rP.cla-
mação e cooseguio o seu llm (diversos 
ara•·tes). 

Eu não morro de amores por pesso.l 
algu1na e entendo qoe, si o lltll•,re de-
putadu julga que a pessoa do I]U.CIII ~u 
occupou é beatiHca, é santa mesmo, 
quo seja canonisa'da por S. Exc. •. 

Vozes da bancada liberal:- E' fDUÍl•l 
dislincLo; é uma gloria da província 
de Minas. 

O Sr. Jurumeoha: - Como nOs não 
temos nada com i~lo e não qupr;emos 
receber esta gloria, .não lhe invejamos 
o gosto. 

O Sr. Drumond :- V. Exc.• não pode 
contest:~ r o merecimento. • • 

Um Sr. depotado:-0 nobre d!lPI1• 
lado precisa mais i seo~ão de espírito; 
parece estar apaixóoado. 

O Sr. J.orumeob~ : -E' possi7el;;q14S,, 
si ell me deixasse dominar por algomi. 
paido. o meu procedhJlepto allni: ,si 
não fosse o dever de respeitar o alrélto· 
dos inimigos, respeitaodo a aosencia 
da p~a de qoem se Cala, seria di-
Yerild. 

E' •erdade que de•eJia p,ro'foeat; 41- · 
traordioarias recta'm'.aÇões, · hUoiHo; 

• 
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saos A.NNA..ES 
.,orem os nobre3 depu lados teri~o de 
.()afir alo só aeeasações, porem yer-
.dades muito puogAntes e amargas. 

O Sr. Josioo:-Não 'é eapaz; d8$ada· 
-:mos V Exe:• a que o Caça. 

O Sr. c. Prates:-lsto ja nlo (, mais 
IGDi&- explieaçlo pessoal. 

O Sr. Jurameo.ha:-En estou sendo 
1)1'0foeado, porque nem ao meooa pro· 
feri o nome da p8liSOa de q a em 
18 trata. 

Si quizerem for si soa capaz oa 
t'llló, tratemos em oo(ra oeeasi~o dos 
·nego~ios de Masambioho e de outros 
!lagares; são negocias muito impor-
tantes; eo tenho' 'doeamontos, bei de 
mostrar a vetdade • do que enunciar 
aqal. · 

Por agora, ~ quero de modo ai· 
gnm ser desagradavel ao Sr. presi· · 
dente, a quem respeito, e porque 

. tenho tomado por norma de eondacta 
eabmetter-me ás prescripçOes regimen-
taes, não ll.i8 afastando uma só Y8Z das 
uorma.~ parlamentares. 

Alada hoje, terei nocessidade de ralar 
e aguardarei essa oeeul~o . · 

O Sr. Oramond:-Quaodo accasar 
o Sr. A.merieo Luz, elle será dereodido. 

O Sr. Jarumeoha: - E' obrigação 
dos· Srs. 

APIESENTAÇÃO DE PIIOJECTOS 

O 8r. C. Prat.ee (não temos 
o sau discurso). 

• 
Slo lidos não a imprimirosseguintes: 

N. U8 

A &Memblu tegíslalin provincial de 
11lnas Geraes decreta : 

Art. unico. Ficão reYogados os M G.•, 7.•. 
8.•, 10. • e tt. • da tal n. 3W de· t8 de Se-
cembro de 1887, o ll.•,na parle em que eleva à 
fresueala a poN açào do Bom Jesus da Ca· 
eboelra Alegre; o 1.•, que eleva a rroguezias 
011 dlslriciOS de S. João da VIgia e Sanla Rila, 
do munlclplo de Arassuahy: o 8.•, que esla· 
belece as dhisas enlre as parochias do Rio 
lbOJO e 1\io PrelO, do m" .iclpll' da Dia· 
manlin1; ~ tO.•. •r•e eslabelece noy;.s di'flsas 
enlte as parocblas de Nossa Senhora do Na-
urelb da Cachoeira do Campo e Nossa Se-
ohora da Boa Viagem da llablra do Campo· 
e olt..•,quemandnigorar a lei n. t996de t' 
de l(bYembro de l873; reYogadas as disposições 
em conlrarlo. 

Sala das scssõe3, I de Julho de 1886.-C.-
PraleS.-Ainro )(achado.-P. Sá.-Sa1alhiel 
de Al melda.-A. Marllns.-Jos6 11. Brandio. 
-Lindolf.bo Caeíano.-Dias Porles. - Jos6 
Borla.- • Dulta. - C. Sena.-lbrlios de 
Andrade.-Leonel Fllbo. 

"· t" 
i:, A -mblea legblalin proYincial de 
• luas Ger&el dect11la: 

A.rL lllllco. Fica elenda á calegorla de 

Yllla (sem foro) com a denomhtaçao d-
YIIIa do Jurumirim-a fregueala da Con-
ceição do Rio Verde, fazendo parto de' 
noYo muhlr.lpio a rreguozia de S. Tho1116 das 
Loura.,, desmembradas ambas do munieipio 
de D,aopondy; revogadas as diSP\ISições em 
ennlrarlo. 

Sala das sessões, I de Julho de 1888.-Ju-
rumenh~.-Francisco Braz.-Lui& Vlelra.-
T. da llolla.-Avelino Correa.- Augulo 
Cosar. - C. Prales. 

N. 1110 

A as.:emblea legislali'r3 provincial d• 
Minas Goraes decrola: 
• ArL unlco. Fica elevada á eMogoria d• 
vlll a (sem roro) a rreguczi:~ do S. Caetano · 
da Vargo.n Grando, com a donomiMç.io de 
vllla de S. CaeiMo do Oulelro; revogadas 
iu disposições em contrario. 

Sala das sgsscies, t de Julho de 1888. -
Francisco Braz.-Lniz Vieira.- T. da )(oua. 
-Avelino CorrM.-AngusiO Cesar.-i ura-
menba.-D. R. VioiiL- C. PraleS. 

N 151 

A assemblea legislaliva provincial de-
Minas Geraes decrela: 

ArL unlco. E' aupprimido o dislrlclo de 
Sanlo do Mnrianna, creado JIOia lei n. 3\41 de 
t 8 de Solomhro do 1887, art. L• § 1.•; 
rnogad .. s as di~posiçõos em contrario. 

Sala das ~essõcs, t do J ulho de 1888.-
Caudido Cerquei1'3.-Arislides lfaia. - Josiaca 
de A.raujo.-C. Prates. 

N. 13! 

A U5emblea legislaliu pro,.incial. de 
Minas Geraes decrela: 

Arl. unico. Fica lransrerida da rroguo&ia 
do Bomnm do Pomba para a de Jo~o Gomes, 
termo de Barbacena, a razenda de Tholll6 
Tint~eo de Siqueira Alvlm; rnogada.~ asdi5-
po~ções em contrario. 

Sala das sessões, ! de Julho de 1888.-
Arlslldes Mala,-Dr. Silva Forles,- Candido 
Cerquei ra.- C. Prales.. 

N. 153 
A a:~~~embl ea legi.slaliva provlarial dw 

MinasGoraes decrola: 
AÍ'I, unlco. Fic;a transferido do lermo à 

Bambuhy o dls1ric10 de N.' S. de Naure;ta 
dos E&lelos, desmembrado do de Dores do 
Jndali: roYogadas as disposições em c:oa-
trario. 

Sala das sessões, ! de Julho de 1888.- · 
Anlero.-AugusiO Caldeira.-A Yelln~> Correa. 
-Pwre TeixeirA.-A :'úrlios.- C. Prale$. 

N. 111\ 

A assemblea legislaliva proYinclal de 
Minas Geraes decrel&: 

í 

ArL tlllico. Fica elevada i categoria de . ; . 
cidade a vllla. do Brejo Alegre. da coruarea . 
da Bagagem; rnorwaa a5 dia posições ea · 1 conlrarlo: · 

Sala das ~ I de Julho de t888.-
Padre Larayelle de Godoy.-SoiiSI Babellct. 
Nelscn.-AIIfUIIO Ces&r.-lbniu de A.- . 
drade.-AuRlJIIO Caldeira.- Cbasalm Dr- , . 
mond.-c. Pralel. • • 
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A &SM~mblu legislatiu provincial de ali-
nu Geraus decreb: 

Ar t. unico. Fica cronclo um tlistrlclo1 de 
pu no arrai~l . d~ N. S., dns Dnr~s elo Laga-
mllr, no mumctpoo dn ctdaclo elo l'atrocinlo, 
senelo suas divisas com o cllstrictn da Abba-
din dos Dourados o com o do Coromandcl 
pela . rnrma soguinte: principiando na barr:~ 
dn roo PrelO com o Par.,hyba, rio Preto 
acima a t4 i barra do corrogo da Olaria de 
Jos6 Silvestre, seguindo por este atô o Ser-
rad:io, deste a rumo corto ao Ma to do Café 
e pelo espigão mest·re em direcçào :i. cabo-
ce•n do carrego do Burity, donde conti-
nuarA pelo alto da serra, agu:u vertentes. 
ató foohar no Paranahybn o por este abai:to 
Gtó onde levo principio nsta divisa; rovo-
radas as disp!lsiçõe> em con trario. 

Snla das sessões, t de julho dn 1888.-
Padro L. de Godoy.- Sousa Rabollo. -C. 
Sco:L - Alvaro Machado.- Chnssim Oru-
mond.- Orumond.-José M. Orandâo.-llar-
li ns de Andrade.- Nelson.-C. Prates. 

N. 156 

A assemblea legi.slativa provincial de !tli-
tlll5 Goraes decreta: 

Art. unico. Fica creado um distric to po-
licial o do paz n a po,•oaçãn do N. S. das 
Dores do Cocó, da rrogurzia da oidado do 
Sorrn, tendo por limites: dn barra do cor-
r~go-Larangeiras-até as cabooclrns no alto 
denominaao-Panuleào-, d'aqui em rumo 
cerco até a Porteira tio Campo. d'aqni ao 
~!to do tspigio que divide as terras de 
Manoel Pereira da Silva. no r ibeirão do 
ltlo~uiiO' descendo este até à ruenda de 
O. Joana lraria do Sacramento e dtste poniO, 
rio Guanhies abai:to, atü rechar no mesmo 
corrcgo-Larangeiras; revogadas as di.spo-
slções em contrario. 

Sala das sessões, ! do julho do 1888.-Jos6 
Maria Drandiio.-JoséTilendoro.-L. Godoy.-
Campello.- 1-'. Navarro Sales.-C. Prates. 

N. Ul7 

A assemblea legisl3tív:. pro•inclal de Mi-
nas Genes decreta: 

Art. unico. Fica erevado á calbgoria de 
fregnczia o districto de S. Antonio do A ven-
turel ro, municipio do llbr de llespanha, 

com suas actuaes divisas; rc•ogadas as dis-
posições om contrario. 

Salil das wssôes, ! de julho do 1888.-
J . Dutra.-Pornrio ltlachado.-A. ltlartlns. -
l.indnlpbo Caetano. - Soares Peixoto. - c. 
Pratos. 

N. 158 

A assemblea legislativa provincial de lfi-
nas Geraes decreta: 

Art. unico. Fica transferida a sede do 
munlclpio e cidade de Boa Vis ta do Tre-
medal para a treguezía do Lonçoos; rovo-
cad~ PS disposições em çontrarlo. 

Sàla d~ sessões. t de julho de 1888.-
Lin~olpbo Caetano.-Joslno Araujo.-F. Sà. 
- Camll lo Prates.-A. ltlarlins. 

N. 159 

A asaemblea legislativa proYiocial de Mi-
nas Geraea decreta: 

Art. lllllco. Ficão transferidas da fregue-
ala de 1'1. S. do Amparo para a do N. S. das 

• 

Dores da bnuarla as fazendas do Sucuriú, 
P"rtenc~nte ao coronel Jostl Eleu therlo de 
Sousa, e da t.imeira, perteuceoHo a José 
~ntoulo do Meuezcs.; revogadns as dispo-
soçóe~ em contrario. 

Snin das S03Sões, ! do julho do 1888.-
Lindnlphn Cnutnun.-Frauri~ro S!I.-Cnmlll• 
l'rM~-A. Mnrtin$.-1. M. RrntHiào. 

~. 100 

A assomblu legisllt:t• • oroviutial de Mi-
na.\ Geraes rlrc rl'll: ' 

Art. 1.•. f'ira ~lrud 1 ~ u trgnrla de 
villa com foro a rreguezia de Cnmbuhy. 
rnniJIOIHio-se de1ltn fregueti~. •tue s~r:i n sede, 
da freguczln dr. Bqrn RNirn, ambas des-
tncmbrnolas elo município do Jngunry, o de 

Cl\TlC olo dlstrictn do Capivnry, IIOSIIICIII-
r,lda d11 S. J~s~ do Pnrno~o. ~cnlln o~ li-

mites o~ mosmos dn estola nctualmonl!'. 
Art. !.•. A nou villn terâ todos os omcios 

de juslitn. 
Art. 3.•. llovogão- se as disposlçioes e111 

contruio. 
Sala das sessões. ! do julho de 1883.-Ju-

rumenha.-Soares Peixoto.- S. Barroso Jn-
nior.-Padro Finniano.-Netson.-C. PrMes. 

N. 161 

A wcmbloa legi~lntiva pro,•incinl ~~~ Mi- • 
nn~ Gornes dccrcLl: 

Arl. unlco. Fica elcv~dn ;i categorln de 
vil la som roro n frcgu ezia de Dores d•• Ater-
rado, desm~mhrada do município de S. Se-
ba~ti:io do Paraíso. Hc..lnílo a nova vil la a 
perlencor an município de Passos; revoga-
das as disposições em contrario. 

Sala das sessões. t de julho de 1888.-Ju-
rnmenha.-Soa rts Peixoto.-Or. Coelho de 
MourA.-Padre Firmiano.-Teis elra Duarte. 
- Nelson.-C. Prntes. 

N. 16! 

A :~ssomblea loglsiMiva t•rovinclal de MI-
nas Geraes decreta: 

Art. unico. Fica elevada :1 categoria de 
villa sem r oro, com o titulo de vllla lnbt'. 
li na, a rreguczia de Bom Despacho, do termo 
d& luhauma; revogadas as d isposiçc\es eru 
contrario. 

Sala d:u sessõos, i de julho do 1888.-Se-
veriano do Resende.-0. 11. Víottr. - Franç• 
Vianna.-Candldo Cerqueir:~.-Josino Araujo. 
- C. Pratcs. 

N. 163 

A assnmblea legislalíva provincial de MI-
nas Geraes decreta: 

Art. unlco. Fica o presidente da provincl• 
an10riS3do a despender pela verba-obras 
publicas-a quantta de 8006000 para reparos· 
da igreja da Boa Morte, 11.:1 cidade da Pi-
ranga; revogadas as disposições em eon-
trarlo. 

Sala das sess<\es, i de julho de 1888.- O r. 
Silva Fortcs.-ltlartins do Andrade.-J. IIorta. 
-F. Vianna.-Josê Theodoro.-Bias Fortes. 
-Leonel Fllho.-Amer ico d? MnttO$. - Al-
nro ltlachado.-C. Prates. 

N. 16\ 

A assemblea legisl:oUva provincial do Mi-
nas Geraes decreta : 

Art. unlco. Fica o presidente da provio-
cla autorlsado a deopender pela verba -

• 

• 
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para·conJtnt~ da eadea e easa do-ealllua 
na tidade do Pir~tnta ; re•ogad:~s a.1 disp~ 
alçôos om contrario . 

Sala das sessões. ! de julho do 1888'.-
D" Silva ForleS. - Josino Araujo.- Juru-
tntnll~- Aristides MaiA. - Martins de An-
drade.- Dias Fortes.- Antonio MIÍrtins.-
Leonol Filho.-A. do Mano~ -Alvaro Ma-
chado.- C. l'rateS. 

N. IGl! 

A assemblea legislativa provincial de lll-
nou Geraes deereta : 

A ri: I. • Fica o 11rosidon14 d:1 província 
aul4r•sado a despender pela verba - obras 
publicas - a im110rtancia de 9008000. sendo 
1100,000 para uma ponte no rio Elvu na en-
trada da fregnezla da Bertioga, no municí-
pio d!! BarbacoM. e 4006000 para ropnros na 
rnatm de S. Caetano ilo Chopotó, no Pi-
ranga. 

Art. !.• RevogãHe as disposiQ(\es em 
contrario .. 

Sala das sessões, ! ae Julho de 18811.-Dr. 
Silva ForteS. - Josino Araujo. -José Theo-
doro. -J. Horta. - B:as FortAS.- ~nel 
Filho.-A. de lbuos.- Alvaro Machado. -
C. Pratos. 

N. 166 
A assemblca legislativa provincial do UI-

nu Geraes decreta : 
Arl. 1.• Fica o presidente da província 

aUioris:~do a despendar pela verba-obras 
publicas- :1 imporlancia do 6:000/1000, sendo 
1:0006(100 p~r:t canalisaçiio d "ngun_ _ p~ta vel 
na freguez1:1 de João Gomes e ! :OOOilQOO para 
canalis:u;ào d'ajl'~a poLn~l na fraguozia do 
N.'S. da Couuo.çao de lblllpoca. 

Ar L !. • Revogá~ as dlspo~lçõcs em 
~ntrario. 

. Sal:~ das sessoes, ! de julho d.o 1888.- Or. 
S1lvm Fortes.- Josino Araujo.- Jurumonh'l. 
-Aristides Maia.- Martin~ do Andrade.-
Ría" For~.- Antonio Martins. - Leonel Fi-

• lho.- A. de Maltos. -Alvaro Machado. -
C. Pr3tes. 

N. 167 

A assemLioa legislaliva pro•incial de Mi-
na$ Guraes decreta : 

ArL 1.• Fica o preslden141 da província 
auiQrisado a despender pela verba - obra! 
publicas- a quantia do 10:0006000. sendo 
11:0006000 eara a Ig reja do S. Mi~uel o Al-
mas, de Juao Gom~ no mnnicip10 do Bar-
bacena, c &000§000 para a reconstruc-
çia"~~ l,rreJa ~a Conceição du Tuno, no 
mUJIICIJliO du P•rangd. 

Art ~· RevogàHo as dlsposiçõu$ em 
contrano. · 

c: r a das ICssiles, t de julho de 1888.- Dr. 
Sll Fortcs.-J. Rorta.- J. M. Brandão. -
Bln 1 •lrtcs: - A. de Ma tios. -A I varo Ma-
ehadu. - C. Pratos. 

N. 168 

A &SSOmblea legislallfa provincía"l tle Mi- • 
na:s Geraes decnlla : 

ArL un i11o. F ica o governo provincial 
a,utorlsado a despender pela verba - obras 
P.llbllus~ ~çamento vindouro, a 9uan-
ua ~.1: ~or o abastecimentO d agtq 
potuel na ~~· de Sinto Antonro do 
A•dtltui'olro, 'mnliiolpló do llar d'Hbspabha; · 
ref G"jadas as dlsj)oslções 'em C<?lllràtfo. 

,...Sal ~ das sessões. t de ·Julho do 18811.- J. 
Dutra.- J. lforta. - Porrttjo Machado.-:\. 
llar\lns.- C. (l rates. 

N. 16!1 

A :u.semble:~ lagi~latlva provincial do Mi-
nas G~raes decreta : 
. A ri un i~o. Fie., u pr~$idon to tln pro••iu-

cla autonsadu a dr<pruder I?Oia verba -
obras publicas-do cx~rctcio v1gcnte a qu:m-
lia de. ! :000/1000 pau compra ,de um~ casa 
para mslruc~i~ primnria n:t c1dado do Pa-
trocínio ; rovo&3das as disposições em con-
trario. 

Snl:1 das sas.'!Ões, ! de lulho de 1888.-
Sousil llnbollo. - Padro L. do Godoy. - Ç. 
Sena. - Alvnro Machado.- Chassun Dru-
mond.- Drumond.- J. li. Brandão.-Mar-
lins do An<lradr. - Nelson.- C. Prale5. 

N. 170 
A !lSSemblca logislatlu provincial de Mi-

nas Gcraes decre ta : 
Arl. u~ico. Fica o JITOSídmur d.1 proviu-

ela auturt..<ndo a despender n 11uantia de 
2;000,$000 para rop•rn• ealf:lia,. de •1uo pre-
r.I:S.~ a matriz du rreguo7.ia dn Abballl3 dos 
Dourados. rnunlcipio do Patrocínio· rc,·o-
gadas 3< disposições em con trario. ' 

Sala das sessbes, '! de julho de 1888.-
Sous.\ R3bOIIo.- l.., rayetta tio Goduy.-Nrl-
snn.- Lindolpho Cao~1no.- C. l'rnlt'S. 

N. 111 • 
A nssembwa legislativa provincial tle Mi· 

nas Goraes decreta : 
. A~~ uuic_o.-Fica o Jlresillunt~ da pru-

'"IDCla autorwdo 3 despender pala ••erba-
obras jmbl!cn~- a quólnlia du j:OOO,)OOO, 
como auxilio a c:unarn municipal lln oidadu 
d.1 ll01gagcm pnra O<·correr :i$ nece.:sidlldt!S 
mais urgente; d3queile muni~ipio ; rovofla-
dou a.1 disposl~<le. 11111 contr:mo. 

Sala dns se.~sums, t do julho do 188'!.- Pa-
dre L. do Godoy.- Sousa 1\ahollo.- Nelson. 
- A. Caldeira .- C. Prntes. 

N. 17! 

A :~s.wmbiCA lrgislaliva provincial de Mi-
nas Geraes decreta : 
. Arl unico. Pic.1 o presidente) •In llfOYiu-

Ciól AJIIOrisa,lo 11 copcodrr p~ln vrrhn- obras 
pubhc.1s-a IJUanll3 da 5:0006000, como Au-
xilio ã .:amara municipal ôn ••i lia de Pó\tos 
para occorror ás necessillados mni5 urg~n
les :aaquolle munlclplo ; revogadas as diK-
poslçõas em conlrar!o. 

Sala das SllSilbes, ! de julho ti~ 1888. -
Sous:~ .Rabello.- Padre !.. Gndoy.- José M. 
Bra•.i1no. - Al vnro Machado. - Mar1lns t!e 
Andrade.- Nulson. - C. Pratcs. 

N. 173 

A :tMdmbll)a lcgislaliva provincial de 141-
oas Gera e:! decreta: 
. ArL un!~· Fie:~ o presidente da provín-

Cia - IIUIOt•saiJo " dcsponaer ~la verbA -
obras publieils ~ a quantia do 3:~ 
para a reconstrucção d1 ponta dnnomiuida 
- Jo~o Bernardo - sobre o ri~ Bagagem, 
no d1strlcto da & trella do Sul, dn cidade da 
Bagagem ; revogadas as dlspos!·•es em con-
trmiL' "" 
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N. 174 

A usembll!.llegislatlva provincial do Ki· 
'll'u·Geraes tleeNia : 

Art. unico. Fica o prcsldoniO da provtn-
eiaJ ,,uiOrillado a despendorpolll VArba-ilbrns 
púbiiCIIS -11 IJUIIIIfla de ! :000600() p:lra 3 
c:on~trucçao do dua~ pontl.líl sohrt• o corrego 
do Brejo Alegre. as quaes liguem as duas 
~~&rlell ~JIOYOaçàO dO 111M m n IIOIIIP, 113 CO-
DI4rc& ela BagaJJem; revogadas a~ disposi-
o6es em contra n o. 

s.ila da.• ~. ! Je julho do 1888.-Pa.drb 
'Lirayell•· ilo Golloy.-Sou:~a Rnl.lf'lln. - Nei-
•.11011.-AugmiO Cesar.-Martins do Andrade. 
- AugusiO .Caldein .. - C. Pra•es. 

N. 175 
A wombloa legislativa provlnci nl do Mi-

nas Geraes decreta : 
Art. unico. E' o prcsidento da província 

aawrlsadoadespender pela verba-ollras pu-
bUc:u-do orçameniO vigente a quaudia de 
JO:"'eoo,SOOO,para a roconstrucçáo da pnn~;~ o 
111aeadami~ocb estrada quo li(âoa estlQào 
à estr:ula de rerro Leopoldinaa cidade do 
Pomb~revol(adasas disposições em con trario. 

Sala das :SeSsões. ! de Julho do 1888.-
Arislides llaia.-Snares Perxoto. - Candido 
do Cerq\IOira.-c. Prates. 

176 
A u.."l!mhlon legislativa provincial de Mi-

a aa Geraes decrnta : 
ArL unico. Fica o presidento da pro-

Yincia .tutorisadn a despender pela verba-
obras publicas- a quaulia de 6:000.5000 Cbrr. 
a canali:l:\ç.~o d'agua potavel na cidade da 
Pon10 Nova; revogadas as disposiçoes em 

• .eo!Jtrario. 
Sala d:u sessões, ! de julho do 1888.-An-

tonlo Martins.- Campello.-Lindolpho Cae-
tann.-PorUrío Machado.-Soares PclxoiO.-
C. Pratos. • 

N. 177 
A aSM~mbll!.l legislativa provincial do Mi-

nas Geraes decreta: 
ArL unico. Fica o pro.~ideniO da pro,·in-

cia autorisado a despender pela vcrba-ob.ras 
publicas-a quantia do 1:0006000 com a ca·-
ntlsaçáo"d'agu.a potavel no arraial do For-
4pllm; roYOiadas as disposições em COAlrario. 

Sala das sessões, S de julho do 1888.-.\11-
tonio Jbrlins.-Camjlollo.-Soarcs Peixo·to. 
-Lindolpho Caclllno.-1. Dutra.- C. Praces. 

o N. 178 
,A assemble.\ leg!slaliva provinrial de Ml-

1lll Geraes decreta : 
. Art. anico. Fica o governo da provinda 

,a \Orisado a clt!seender pel~ verba - ob~ 
p_ubUcas-u ~mieS quanuas: para aux.I-

,JIO,"das ob ras da igre~. ~~ Penha na cídade 
~ Pl-.ngay, 3:000,000; para auxilio das 
obras b lllftj& mal!i~ ~e S. Joio de ~1-Rey_. 
11:110010001 paraatqUISiç:IO do um prcd•o onde 
Cn~1oné .vm .. lyceo de a rtes o omcios O!ll 

. S. Ib.io d'EI-R~. 1:'000.5000; revogadas a~ 
1Hliooarções 'e'li' centrarto. •ffltà·oo·nn-. S • e .lc!lbo .de 1888.-8e-
.'fWI&Do 4e R~e.-canílllo Pra~;~S. 

• rt t'/9 

~u .. 
auiOrlsado a despender pela verba-ilbS! 
publicu:-9u pelas sobras de o11tru vru-
as quan~ias seguintes: S:Oll.~ lliS obr 
da matrrl da fl'j)guezia de Santa Rita do Sa-
pncahy; t :0006000 para a construcç:io de 
111na Ci\Sa do deteuç.io nn rrogulltia dn 
Carmo do Rio Verde, municlpiodn Chris)ina; 
! :0006000 na construcç.1o de uma .casa do 
detcnçao na rreguozin da Bocniun, municí-
pio d' Ayuruoca; 10:0006(100 nos concertes da 
estrada quo so~;ue da eid:ule dn Paraiso para 
a estaçM do Pincbmonbnngaba; rovogada< 
as dlspoaiQ6es em contra rio. 

.Sala du sessões, ! de julho de 1888.-
Francisco Brnz.-Luiz Vieira.-T. da Mona. 
-Avclino t:urrca. -Augus to CcsM.-Juru-
mNtha.-0. 11. Villlti.-C. Pratr<. 

N. 180 
A nssomhloa lcgislaU•'a provincial <lo-MI-

na~ Gornes decreta: 
ArL unico. Fica creaM uma cadeira 

mixt.\ de ins trucçao primaria no lugar-Ga-
molleira-da rregu&•a de S. José dn Goro~ 
tuba, município de Grân !IJ,lgol; rev.ogadas 
as disposições am con trario. 

Sala1las sesshes. ! dP julho de 1888.-Fran-
r.isco S:i.-Lindolphn Cnr.tnn n.- C. Prates.-
J. M. Drandão.-V:u de Lima. 

N. 18l 

A assombl c.\ lugislativa provincia l do MI-
nas Goraes derrt't.1: 

Art. unico. l'ica creada uma cadeira de 
lnstrucçao primaria parA o sexo ma!IColino 
nu lugar-Barreira da Rai1-na parochia de 
Santo AniOnio do Gorutuba, munlcipio de 
Grao Mogol; ro•ogadas as disposiç6es em 
contrnrin . 

Sala das ses~s. ! •lo julho do 1888.-F. 
Sá.-Lindotpho Caetano.- C. Pratos.-J. M. 
Brandao.-Vlll dr Lima. 

N. 18! 

A asscmbloa lcgislatiu prorluclal IIP 
Minas Goraes doerola : 

ArL unico. Fica sendo de eu<iuo mixto 
a escola do sexo masculino crM!b na pn-
voaçâo du Cocó, da frcgoezia da cidade tlll 
Sorro; ro,•ogadas as disposiçlles c.:n contrarill. 

Sala das sessões, 2 de Julho do 1888.-
J. M. llrandio.-L. de Godoy.-Sousa lta-
bello.-Aivaro Macbad.o.-lose Tlroodoro.-
C. PraiOS. . n. 183 

A ASScmbloa legislativa provincial de 
)(.luas Gerae6 decreta : 

Art. unico. Fica creada uma escola 
mil la de instrueçáo primaria na povoaçá11 
denominada Mestre de Campo, no m1111ieiplo 
do Pitanga; re•ogad.u as disp05içôes em 
c:ont•ario. 

Sala das sessões, t de Julho do 1888.-
Dr. Silva Fotle$.-losino Araujo.-C. Pra tos. 
-J. Dutra.-AIYaro Jlacbado.- Blu Fortes. 
- Leonel Fllbo.-Jose Horta.-A. Jlo.ttos • 

N. IM 
A asaembtw. legislativa pro•locial de 

JDau Geras~ deueta : · 
Art. unlco. E' creada uma eadelra de 

l~trueçáo primaria para o lrio m~ll11o 
ftlo lupr clenótninado Lontra, lrefueíi! de 
.llerc6s. municipil> llo Pomba; reY(ipdas as 
~·poti.oõee em coQlrarlo. 

o 
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Sala l!..s se<Sues, ! de Julho de 188!1.-

Candído de Ce rq_ueíra.-Arislitlr~ Maia.-
So~res Peíxoto.- c . Prates. 

N. 185 
A assombloa legislativa rt·nvincial do 

Mlnns Goraes doere ta : 
ArL unico. S:io creadas '!.•• cadeiras do 

instrucç.io primaria 113ra ambos .,, so1ns na 
d dada do V. do Rio Branco: rev11g>tlos as 
dispo~içhes em cnnlrario. 
Sal~ du sessões. '! de Julhn de 1898.-

Arill tídes Maia..-Candid~ de t:~r•1uoir.._-c. 
l'ratcs. 

N. 186 

A u~emhiP.J legislativa provincial de 
Minas Gora os decre ia : 

Arl. unico. E' crcada uma cadeira do 
instrucç.'lo Jlrírnaria nncturna r ara adulto:;. 
anncuda i <loso1n masculino ola lrrsruNia 
dll r.idade do Pomba: re••og."las a~ dispo-
sicbes em contrario. 

Sala daJ SftSSÕcs, ! do Julho tle 1898.-
Candido da Cerqueir:~..-Aristidcs llaía.- S. 
J•alxoto.- C. Prates. 

l!i. 187 

A M~emblca. leglsla th·n 11r•H'inr.la l olo 
Mlnas Goraos decreta : 

Art. unie~. F ic.1 c;rnad:\ uma ~col a mhta 

!,ara ousino prímario clemnntar em Dores do 
ndaii; revogadas as diSI>osiçõos om con-

tru in. 
Sal:~ lias $OSSÕes. t de Julho de 1888.-

Sevcrlano do Resende. - C. Prai~S. 

N. 188 

A assemblea legislativa provincial dt: 
Mina~ Goraes dnGI'eta: 

Art. un ico. Ficào cre:~d:l$ dna~ aulas dn 
t .• grao 1ln set o m3scullrw. so ndo uma no 
bairro dos Antunes, districto do Plran~;ussú, 
municlgio do lt~jubi, o nutra nll arra1al ou 
bairro as t' lores. districto da llocaina, mu-
n icipio de Ayuruoca ; rc• ogadas as di3j>o -
<llç6es em co o lrario. 

Sala das sessneo, ! do Julhn de 1888.-
Francisco Braz.-Lult Vieira.- T. da Motta. 
-Av~llno Cnrrea.-Augustn Cesar.- luru-
menha.-0. R. Vioui.- C. Pratos. 

o 8r. A.ugu•t.o v~noeo 
(pel·l ordem) : - Sr. presidente, aca-
bio V. E1e. e a assemblea de ou •ir as 
allusõA~ ,,fTen~i •·lS e acrímoniosas e as 
grav&~ an:usaç()d$ que ror~o lançadas 
ngameole contra os membros da maio-
r ia CtJnsenadora desta assemblea no 
ano• •assado. 
: . Tonllo razão para suppor-mo o ai vo 
princtpal dessas aceusaç.oes e des.us al-
lusOes, por que, durante um anno in-
t.eíro, ti•e desust.eotar uuu luta. • ioleota 
e incessante, a qoe rui pro•oeadc de 
foodo brusco e insoli lO, a proposito da 
qoesl.w·qoe se re•ela ter do ser reno-
vada presentemente aqui. 

Pela secção livre do orgio liberal da 
imprensa no districlO qo11 ;apresento, 
fui •ictima de aggressõa•J as m1is injo· 

riosas. dos mais desabridos imprope-
rios, dos mais violentos doestos, e• 
que se me não pouparão offensas ~ 
soaes de toda a sorte. 

O Sr. Jurumeoba : - Muito injus-
tamente. 

O Sr. Augusto Velloso : - Tào io-
j u~tamente,corno diz o nobre devutado. 
a quem agradeço o conceito, que é a 
primeira ' l'Z em minha vida que sf•lfro 
um ataque <l ..sta ordtlm ao meu cara-
cter, a puotandc-se-me como tendo tido 
um procedimento meo;:q licito. como 
sendo autor ou cumplicc de uma fraude 
nesta assemblea 

O ~r. A C:ddcira : - V. Exc. era 
incapll:t dessa fraude. 

O Sr Augn~ln Veii0$0 : - Nào me 
sorprendo, porem, esta nuva a~gres
são, de que, ha muito,Pstava ameaca•lo, 
porque sei a quanto pode ~:hegar o udi.o 
mais eolranhad" e do qua nt•l é capu 
o rancor o mais ue-communill. .. 

O Sr. F Sá : - Não apoiado; não se 
falou no nome de V. E1c. 

O Sr. Augusto Velloso : - Foi u que 
li llou ; mas ralou-se em um períodico 
muitas VPZes o eu me renrn a aggres-
sões pela imprensa ou di~tricto ... . 

O Sr. F. Sá : - Não houve aggr8S' 
s.io pessoal. 

O Sr. Augusto Vclloso : - llnu•e a 
V. E:te. , que lê o orgào de seu partido 
publicado eru Diamantina, oào pode ig-
norai-o. 

O Sf'. F. Sá : - V. E:tc se rerero a 
osta nova aggroJssão. 

O Sr .. '-ugu.sto Velloso : - Mas, :se-
nhores, ainda qoe se passasse um se-
colo, eu ~neontraria ocr.a tão opportuoa 
para mostrar a injustiça de sem, lhan-
tes aceu;~ações ; por quo, compreheode 
a assemblea, eu tenho oào só o dirAito. 
mas o dever imperioso do defender a 
minha dignidade. 

Eotretanlo,o regimento da assemblea 
nàn mo permiue repellir agora,na parte 
que mo toca, semelhante ataque 
Ma~ . como o art. \45 do regi10en~ 

determina que baja um livro na mPsa 
para a iosr.ripção daquelles que ten~ 
de tomar parle na discussão de qua:-
quer projP.clO ; e como o artigo tiS1 
lambem dis!>Oe que a discossào do~ rada 
projecto começará sempre por opposi-
çào, pedi ' palura para requerer á V-
Esc. que mande inscrever o mem 
nnm11 no livro para ' primeira discus--
são do projecto que acaba de ser ~pre-
sentado, e em primeiro lugar. 

Respeitador do regimeoto,como sem-
pre tenho sido, ha cinco annos 11oe te-
nho usonlo neslausemblea, resigno-me 
a esperar, na rorma Jo mesmo regi-



1Denln. 85sa occasião para, reaginrlo oa 
altura de minha d1gnidade ufT~ndida e 
com o exame do h vro de rug1slro de 
projectiiM e mais papeis ua secrotaria 
da asse1ublea. dos autographos, dos on-
gi · ao~. se da h i oilo de~attparecerão, do-
monstrar a phantasla e a injn~tiça, a 
semraz;\o das accu~:•ljões. e mustrar ca-
balmente que o§ H da let de n. :J,U~ 
de 28 tia Setr;ublo do anno pas~ado 
foi decretado nesta assemb\ea e a•tui 
lrans1tou a di:~po,.lçio muito rtJgnlar, 
legal, muito legitima e rrgimeotal· 
mente. 

O 8r. Franchtco 8t• : -Sr. 
pres de o te, os factos. ao~ quaes 5C rcr11 
r10 o> nobre deputado pelo i7.• tli~tri
cto, sào dG gravidade tal e de tal morto 
reconhecida por ambas as bancadas dos ta 
casa, que, me parece. não podem ter por 
con~equeocia uo1ca a discussão do pro-
)Ccto que acaba de ser aprese11Udo pelo 
meu cullega, o Sr. Caru illo !'ratos. 

EfTotctivamente. senhores, arguPm-se 
de fr:111dnleotos actus que se decretarão 
como emanados desta casa. 

Esta accnsação, acredito. aiTecta a 
digniolade da as~emblea : e s•tbre estP. 
poult• todas as assembleas,de quaesquer 
legislaturas, devem manter uma certa 
solidariedade. 

O d~coro da assemblea oão entende 
:1omeute com os deputados do ttma ses-
são, m:ts com a pro(Jria dignidade da 
IOStitoiÇàO. 

Enl•mdo. portanto. que a accusaçào 
de (raude DàO pode ficar DOS termos em 
que fui collocada. 

Cuovem que todos a vP.riliqnemo~. 
.E, por isto. requeiro a V. F.xc. que no-

meo uma commis!lào especial de inqnn-
rilu para eumioar lodos o~ documen-
-'Os e verificar o qotJ haja a esse re-
speito. 

O Sr. Augusto Velloso : - Salvo o 
d1reito de suspeitar da commissãc,qual-
(j uer que e !la seja 

O Sr. F. Sá : - Peço a V. Exc. que 
essa com missão seja composta de mem-
brc~ rle ambas as baocada.s 

O ::ir. Presidente : - Me parece que 
':lOIM\SiAo oão é a maisopportunapara a 
apresentação do requerimento tio nobre 
deputado ; sim na bora do expediente. 

O Sr. F. Sã : - Renonrei o reque-
Timeoto amanhã. 

APRESt:NT AÇAO OI: IIEQU~RUIENTOS 

{luotas para mat,·i..fu e outrat obrai 
O 8r. Dia• Fortoa:-Sr pre-

sidente, V. Exc. sabe que nesta sessão 

~l.a 

tem-se falado a l:lrtar sobre u abati· 
mento da :t~se'llbloa pro~ltlcíal. 

E as cansa~. ::ir. presi<IPnt~ . deste 
abatunontn tem $ioln intlir.a•bs por 
tantos IJU3n tus são ns oradores que 
sobre este assum ptu t.•m falado. 

Mas, Sr. pres~tlente. no meu rraco 
enlrnder, a cansa 1lo abatiml'nto desta 
in~tituição o •O p1 "' , .. ,, de toclos esses 
motivos aponutl ... - I" lus nttbres tle-
puta•lns q1w soLro a m~tP.rill se têm 
ennnc:i~do; sim, porem, ole ~n t~r que-
ntlo traosrorwar esta tnstituiçào, de 
uma corporação administrativa, em 
uma corporação polit1ca (Apoi 1110s). 

E qual tem sido, Sr. r>resldPOtl', a 
consequencia des:;a mà comprohcn•ão l 

E', S1 s., que as a.,~emhleas pr ovin-
ciaes tOm cuncorridu em gran•le parte 
para fazer com que o poorer adminis-
trativo :.vas.~alle o podur iol!islath·,,. 

Sr. preside o te, \' . Exc. sabn perfei-
tamente que nao se podo corupreho!oder 
o orçameuto sem um severo aJ nste de 
contas. 

O Ja o Sr. Visconde do Uruguay. oa 
sua obra- ils Pt·ovincias-, tl iz que o 
orçamento oàn poderia ser aceita vel e 
verdadtoiro tJe,de que :~s medidas oelle 
contidas não tsti vessem sujeitas a uma 
liso·altsacão severa por parte do poder 
leg1~lalovo. 

Mas, o que se vé 1 
E' que, si a. admioistração lem como 

maioria os seus amigos, estes se re-
cusão a tumar conta~ ao admm1strat1or 
da pruvincta, porque entend!lm que. 
assim procedendo, [altàn-lhe COm 3 con• 
liaoça. 

E ~i. por ventura, Sr. pr&Sidente, os 
amigc•s da adm•ni~traçAo esuio em mi· 
noria e so convencem de quo com sE~us 
voto~ p11dem concorrer para a pa~
sagem do uma medida rel<~llva â lO-
matla de co o tas, são setnpre nega-
tivos. 

Entretanto, Sr. presidente, as atlmi-
nislraçOes succ.,dem·se e com ellas o 
d11srespeito tia lei . 

Aioda ba bem pou~os dias, vimos 
nesta casa os am1gos da administração 
negarem sPus votos á pasugem de um. 
requPrimeotn, apreseotad•l pelo nobre-
depuudo pelo 20.• d1slricto, requeri-
mento este, Sr. presid11 nte, que serâ 
de grande ale nce para os tr,obalhos 
de nossas se~soes, porque nesse reque-
rimento levanta-se a queslào de que 
a admiuistraçAo tem deixado de cum-
prir disposiçOes expressas e termioaote:t 
do poder Jpgislati v o. . 

No entretanto. Sr. pres1deote, o pro-
cedimento da minoria desta casa, con-
vem que so diga, foi desfa,•oravel a 
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esta instituição. porque. querendo dar 
uma pruva de confiança á adminis-
tração, coor.orreu de prf'ftroocia para 
nullifirar o poder legislativo, do que 
SS. Exes. fazem pane. ( Apa>"les). 

Fot la ~ eMa:~ sucr.in tas considerações. 
Sr. prr~ideotP., parece que justiHcada 
llca a prtmeira parto du meu reque-
rimf'n to, que acb:~-so concebido nos se-
guintes termus (lê) : 

Requeiro que se pP.çào ao governo 
as seguintes informações: 

1. ' Qnaes as quBnlils votada~ -pela 
lei n. 3385 de 29 do Junho do 1886 
art. 2.• § 6. • o. 5, como auxil io a 
matrizes. estradas. etc., quo forão 
pa(!:~~ 11, no caso contrario. qual a 
raz.'ln que autorisou o prncedtmeoto 
negativo f 

2 • Quaes as quantias votadas pela 
lei rio orçamento vigPote qu • forão 
paga~ e. no caso n~gativo, qual a razão 
do não pagamen to~ 

Sr. presldentP., V. Ex c. ~abe qutr; 
pela lea o. 3385 do 1886, se orçou a 
receita da vroviocia na quantia de 
tres mil qu:~ troceutus e dez contos. 

Pelo relat•trio apresentado pelo Sr. 
Carlus de Ftgnpireoln, P.Sia receita foi 
arrecada•la pela província. 

Si foi arrecad:·da, eu rerguoto si o 
ex-administrador tinha alguma disp?-
sição de lei em que se firmasse pa~a 
deixar da pagar as quotas tlijslioal.las 
á coostruc('Ao dll estral.las, matrize~ 
e etc. 

Um Sr. depnlado:-Não tioba. 
O !'r. B. F'orte.,:- E' ror esse m<>-

tivo que Pu C>ffereçn meu requerimento 
e conto rom a bancaria cuosenadnra. 
bem como cum a bancada liberal para 
a s1•:1 approvação. 

E' rreci~o saber o motivo por que ·a 
admini~t ração não dá execução ás leis 
desta ca.~a. ole~viando os llinheiros de~sas 
quotas e dando-lhes applicação difJe-
rente. 

Sr. presidente, em julho de t886, 
cbrg~ndn eu aqui a esta capital , soube 
q• S. Ex r. o ::r. C a riO!\ de Figueiredo 
111 ~-~e negado a mandar pagar quotas 
vo•aola~ para os difJereutes dístrictos, 
etig•ndo or~.amentoll das •'iversas obras 
a que orãn esses chnhearos destinados. 
. No entanto, fui lufnrmado Sr. pre-

SidPnte, de que S. Exc., ao ter. de fio-
dar-se n exerci cio, pot o -pague -se-
e a. diversos requerimentos, que lbe 
forão aprP!!P.otados, pedindo o paga-
menln dP.<!'as quota!. 

M•s. llor.éPdendo na adminislra{!ão 
o Sr. Dr. Horta Barbosa, as quotas 

n.ão rorào paga:;, apezar desse de~pacht> 
-pague-se- ; e é sobre este facto que 
peço auforma.çOes ao governo. 

Si o Sr. Ur. Hurta 8drbosa tivesse 
manJado por uma purtaroa sospen · 
der o pagamento Jessas quotas, e:>taria 
oo seo tltroito; ma:;, S. l!.xc. não pro-
cedeu assim, não o fo•z : e. sc•mlo as 
admao i~traçõe<; da provincia s11lh.larias 
umas coru as outras (11poiarlt> á·J 'r. 
Dn~monaJ " havendo aquelle de..;p~cbo 
DOS rCtllll'rin•eotus arre.•CDtatlus à 
admtlll>tração que ao•eco!deu a sua, 
S Exc. uàu potlia detxa• de mandar 
eiTilctuar o re.•pectivo pa~arunnto, oào 
tinha tlidpo~içào de let alguma que o 
aulnrtRasse a tal: a lei pdnt tJ Sr. llr~rta 
B~rbo~a fui a !lua vontade, u sou capri-
choo (upoiatios e não apoinct-•. ~) . 

A !t. • parte do meo requerimento, 
Sr. prestdente, 6 concebu.la nos se-
guintes termos (li) . 

Permtlla \' . r.xc., Sr. presidente, 
que eu neste mumeo 10 lamente a falta 
de cumprimento. não ~ó d;; l~i. mls 
lambem de todrJS os r.outra tos cele-
l.>ratlos por este governo ! 

Porque, Sr. pres dente, nem si4uer 
eu putle cotar o o. da 1, i oi e orçamento 
ultuua. porque os contraiu~ ne~la prl'· 
vtncta hoojli ttão são curupmlos, não te-
runs collerção de lets ampre~sas. não 
temos nada que nos ortente nos nosso$ 
li abalhos. 

U Sr Si h• a Fortes:- Estamos no re-
gam~n tio de~pnllsmo. 

O Sr. Jurumenha :-A l•!i é n. 3437; 
pMso cetler à V. Exc. um ~xemplar 
que tPohn. 

O Sr. o. Fortes.- V. Exc. tfm a felici-
cidade de privar com a at.lnunistr2çào 
e eu não e.•too nesse caso, pertenço ao 
partido da opposição. 

O Sr Jt: rumeoha: - Achei aqui mesmo 
oa ser.retaria ela CJSa. 

O Sr. 8. Fortes:- ;\qui nào foi dis· 
tribuida. 

O Sa. Drumond:- 0 Sr Ju rumonha.é 
Lruofu de grande nlor (l'isoJ:Ias). 

() Sr. Q. Fortes: - Sr. presid11ute, eu 
iosasto oo meo requerimento e teobo 
fé que elle será appruvado, porque o 
momento que atravessamos ô um 
dessPs momentos criticos. em 'JU ~ a 
as!lllmblea provincial deve-se compe-
netrar setlamP.ote das soas allribuições 
(apoi11do.~); e si es~e a!Jxilio que ~qpi 
vutamn!l para os differeotes di~trictos 
da proviucia dei1.ão de ser cumpridos 
pela administração, convem que a com-
mis!<ào de. orçamento, que é comPQSta 
d11 homens •nlelligeuleJ e de bastante 
pratica e liso ·finaoc:elros, ftteflh á 

· ft.voura, a essa classe que COoJCOITe·C(1m. 
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~oos terços da no!l.'la renda (apoiados) 
e que hoje. si não esli agonisando, 
acha-se, enlrelanlo, num eslaolo rle des-
animo lal que nà•• podn deiur rio 
inspirar serios cni1lados. 

Eu entendo que a commissão de or-
çamento, desde que se convença •le que 
a administração ar\oal nãu cumpre 
as leis de orçamento volatlas ne.•la 
asa, deve lançar mão desta ''igesima 
parte da renda, IJ Ue e sempre appH· 
cada em auxilin dos dislri clo~. o de~
t inal-a para su bveucionar hancos re-
lriiJnae• na provincta. 1nsliluiçOes es-
tas que pollem trazer alguma vanta-
gem a P>Sa clas~e. que IIPh<le mom••nlo 
d efinha, a clal!se dalavonra(m•lilubet")· 

E' l!o.lo e apoiar!o o segu inlo 

Rrque ·imenlo 

Requeiro que se peção ao governo as 
aegllloles inrormaçóes: 

t .• QtJaes as 'lllaO \Í3~ TO\adas p~la 
lei o. 3385 de ~o d& junho rle t HSG. 
art. t . • § 6. • n. !l. como au.xilio a ma 
trites, estradas etc., qun rorão pagas o. 
110 c~so conlr:mo, 11ual a raz:io Qlle an· 
I.Orisou o procedrmenlo neg~11vo I 

~.· Quaes as quantias votadas pela 
lei do orçamento vigP.ole que rorão 
pagas e. no caso DPgau vo, qual a ra-
.z.'lv do não pagamento 1 

Sala das sessões, :t do julho lle t888. 
- Oías f orles. 

PoslO em discus~ão, fica esta a•liada. 
por Ler pedido a palavra o Sr Juru· 
menha. 

O Sr. C. Pra les requer urgcnc1a para 
eon1ioua1 a discus~ào. 

E" appronda a urgencia. 
O &r. A!l. "'l'e lxe lra (não lemos 

o seu di~curso). 

O &r • ..Jollé M . D randõo 
(pe'tt ordem):-Sr. presiJenlll, não estou 
pratico, não conheço o regimento da 
casa, porque não tivo mesmo tempo 
ainda de rat.er estudo especia l; nfto sei 
&i , e!'laJ.do e~golada a hora da t.• parle 
da ordem do dia, isto é. a bora de.~li· 
11ada á apresentaçAo de projeclos, re-
qoenmen\.08, ele.. posso rP.querer ar-
gent ia para apresentar algo os pareceres 
de com missão e um reqnerimenlo' 

O Sr. Presidente: -rara depois de 
d isculillo o requerimeolO cuja urgen· 
cia foi nl.ado, pode. 

O Sr. José M. Brandão: -Tenho d•-
~enos pareceres da commissão de esta-
aiara e, romo esta, todas as oo1ru com-
mis.~ eslão com as pastas prenhes de 
pareceres promptos e não os podemos 
.aunca apresentar. 

Porlanlo, peço à V. Ex. que consulte 
a casa no sentido do meu requerimento. 

Seudu a casa coosult~da, concede a 
urgeocia requerida. ~omon le para apre · 
!>enl.ação do vareceres. dt•purs Ja dis-
r. nssito do requerimento ..to Sr. Bias 
•·orles. 

Gonlmila a discus!$àO do reqnerimeo\o 
do Sr. 11. fon~s. 

O S r . Jururne nhn :-Sl- \ 
ohore~. desde os •nais verde~ annus 
qu11 lenho me babiluaolo a venerar os 
caracteres nobres e independentes. os 
homrns de la Ienin e illu~tr:tçâo; e e por 
este hab110 que preseolemrnte, e dcpoi5 
de al~uns •lias. me tenho :~ITI!i lo e ha-
hi lu:ulu a ;·enPrar e a idolatra r um dos 
pnmciros caracteres o:~ bancaola liberal, 
11 Sr. Or. llías Fortn.~ (upoiurlos: m uito 
h.w1 ). caracter ahi \'O u oolJre (•tpoia-
dos geraes). 

Um Sr. rlepulaf'lo:-EIIe nã.c· u~, 
mais velho que V. Ex c . .•. 

O Sr. Jurumeuha:-Si t! cio me, V. 
E~c. tl•!ixe isto para outro tl1a. 

f alemos so·riamcote. 
O Sr. S. l'rt~l•l.o:-E que prnct.re 

proceder da mesma rorma o Sr. A. da 
~anos. 

O Sr. Jurumenha:-Oesde que V. 
Exc proceda do 10esmo motln, ler~ igual 
elogiu ao que arabo de fazer rncrP.ci-
damenle ao hoorarlo Jepulatlo, o Sr. 
Bias For l~s. 

V. Ex c. estâ ruuilo d1s1ao1e delle, 
não ~ei SI pela idade. SÍ iJelo f0$!0 desor-
dPnadO da Yelbice, SI pelo l•' ropera· 
mento; o certo ê qne pr<•ccolu muil.•) 
arbrl.ranameolo. (Ap •rles) 

A questão esl.á somonto no proceder 
de ca•la um. 

Uw ::ir. depulado:-V. Exc. mire-se 
ness11 espelho. 

O Sr. Jurumeoba: -Eu sempre to-
mei o illustrad<i Sr. Bias Fortes, desde 
que cheguei a esta casa,como um exem-
plo vivo c beoefico, quo deve ser imi-
tado por lodos nos. 

Nesl.aS coodiçOes, deploro e siolo 
quando vejo um caracter lào indepen-
dente. como o de S. Exc. , se desviar 
um pouco do camiobo da verdade e do 
justo, não direi pnr paixão parlidaria 
ou proposilalmeole, e sim, que me 
releve isto, por erro de apreciação. 
de,ido ao modo de encarar este oo 
aquRIIe assumpto, cujo prisma o illude 
perfeitamente. 

Vou falar de improvi!IO; não podia 
cogitar da urgencia e discussão hoje 
do preseole requerimento. 

Confio na justiça tia causa. 
• Tem sido babilo o&st:.. casa, todos os 
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<ltas. haver ut;n nlqoerimeolO contra 
as achuiuis\raÇ;C)eS euoservatloras, ob-
i;truiodo.se ass1m a ordem do dia e 
twlo o que lla de cooven~eute e que 
po<'e ser proveitoso aos inleros:!6:1 da • • prO.VIOCia. 

Onde i rAmos parar 1 ! 
O Se. nias l~orte.• : -E' provei toso; 

é uma preliminar para a di~cussão do 
orçamento; V. Exc. h a de concordar 
comigo. 

O Sr. Jurumenha:- E quando este 
requerimento russe CO Oii8nldOte l\ Op· 
portuno, não quer dia,ll' que os outros 
tenham tido a mesma raz~o de ser. 

Este requerimento mesmo, Sr. pre-
sidente. uâtl tem razão de sor, nem a 
,qenor utilidade pratica, porqce o seu 
aJtlOr se deixou le.var um pouco por 
•••à orientação. por paixão par ldaria e 
erro de~ apreciação. 

O Sr. F. Sá : -.\las V. Ex c. lambem 
p,ode errar no fll{ldo de ~ preciar. 

O Sr. Dias Furtes: -Eu desejo ou1•i r 
a apreciação de V. Ex. c. 

O Sr. 1urllcn.,nila: - Nioguom mais 
do que o nobre lleputado. i otplli&tHttu 
o cu1npridor de seu:; deveres, couh~ce 
a~ verbiL.~ votadas no orçamcnlO ultitoo, 
t;uo não ficou em inedito e em embrião; 
roi Pll blica.dQ DQS jornaes da pro t i ncia 
e aiod~ present.emeiUe roi publicado 
em avulso, de que Lenho um exemplar 
na mão. 

Sendo assim. eu adm1ro-me de como 
o illw!lrado Sr. Uias f ortes, uo seu 
requerimenlO, pede que o 1>residente o 
i àfonne de quaes as ve rba.<~ cunsignadas 
uo orçamento ultimo. 

O Sr. Bias Forles: - 0 requerimenlO 
Lem duas parl.CS; a primPira se~ rerere 
ao exerc1cio de 1886-1887, a segunda 
ao de i 8tl7 -iSgS, ds que ainda oão 
temos collecção. 

O Sr. J.llrUIIJ&Ilha:- 0 primeiro item 
do reque~iiJle~o. do nerbre deputado in 
daga Q.Uí'AS as quaoljall, votadas pela 
lei. 

O Sr. Bias; Fortes: -Qoa.es as quao-
1i~ VOI u i :~,S. 'lllatlS aa quant ias que 
de.ve rc.. .u u .. u. s~tr pa~ e. ao c~ 
COL<Id:anu q_uaes a& razões que. aulun-
•a.r~o,o ~co~!Dflntu do presideme da 
pr;Qvi o. c ia. 

,Q. 'Sr. .. 1árJ1~enJra: -Sr. pr~uidenLe, 
V. li:l~ •. 'sal\8 a:; dHllculd;ules da. arre-
cadli~n . e•n. urna. , pr.ovioci:~,. 'tão vas.u. 
como. é a. de', Minas Gera.es. , 

O Sr. Or'umontl: - l!:ste atRIUIIj!IHO 
a ip;O ravpa!.ce;. oã.o.bs~ oa altura .d.o 
ae(Ualepto . .. 

o-.sr. J oromeJ!ba.;.,OQÇ~mt;, a.illda. . 
não d"i o fn~JDeo&p,e ~me, 8$âo, a 
per.t..u$~. · 

O Sr. Oromood:-0 argumento oto 
esli\ ta allura do seo talento. 

O Sr. 1 urumeoba ·-Pois V. Ex c. 
faça melhor; por ernqoanto d1•ixe-me 
ralar. 

C•nno dizia, V. Exc. !<ahe a díffitul-
d.\tle tlUC ha na arrecatlnçiin clus ira-
ptiSlO~ nesta provinci;t,sab••,llnalmen te, 
quaes sàu 05 0 r:IUtlO!I •OJ II II'I Q!IO :!Obre 
ella pesam, como SPja o llag:unento de 
jni'O.i o de outras di vu la~. que a a•lnti · 
ni:ltraçjo Lem ole r.utlr tO• lor.; '15 anrcos. 

O Sr. Urumoud:- Com llrantlo saldo 
a favor. 

O Sr. Aristides \1 aia : - A a rrer.adação 
Lcm exccd~tl o a recei ta vulada. 

O Sr. Jurumeuho~. : -Ten1lu ~n esgo-
tado a ro•cei1a clu ultim·• bionn i11 , era 
natural que a adroinistrnç:-.9. de accordo 
cu1n a d ar .. ctona de f••!':11la, e~lll'rasse 
qne a arrecada~o se f<>!Ne op~rao•IO, 
at im de roalísar as diverS:l'> verbts v<>-
laJas por !!~ ta assemb1e:l e, ao mesmo 
le•nfll), acndie às outra~ tlt!!pe7.bS it,'Ual-
me.wo vot:ltlas por ell'a. · 

Sbndll'n>t~ím 1 é impo~~ iTel qnn n nOo-
bre oeput:~tto,qoe tefe aqui uma v'crba 
para o sou distrlcto, Q!IPira quP. o pa-
gaiDOnto se elfettne no dia seguitllC'":IO 
da aotorisação. 

O Sr. Bias f'ortes:-Someate dons 
aouos depois. 

O Sr. Jurumenba:-Para isso. era 
prt!CISu que a arrecadação toda da ~ro
vioc•a o~ ti ·vesse liqaidada. 

Ai.n•b ha poucos dias (quero mos-
trar :'! V. Ex c. que fali) com Luda a. 
lealdade), um amigo nosso rcct:unhu o 
pagameulv tle uma quota. :to •1110 o 
su•eruo re·pon•leu que nàú havia fal ta 
abst•luta de meios, porem linha d11 ~(.. 
rectuar o pagamento de juios de al la5 
quantias e, au mesmo tempo, satisfazer o 
pag»toAOW. da 'epreSOil<li(lào da pr.ct-
vincia o ouLIJa.<; desp~zas- urgeut98; o-
que lmped.la a satisfação da ve••ba p&-
d i~:l, . 

O Sr. 'lias For.las: - V. Exa os lá ar-
gu!Dentaudo com a ultima par~a~do 1'1!-
querimea~o, 9t1aoda devia. argu.meotar 
com. a pnme1n.. 

o. Sr. J.urufll80À2o:-Quem. eoW!Ide · 
um. pouco, dt. li"0 Pll\ de• economia e 
de ad1Aioit111801Wo.• sabe•. que- ~S' anr~ 
daQOeuào. rei ~aa- 0\IID: dillil:uldatle e. sàe 
ahsorv iJ:~s . p_or pagamento&· de despeo-. 
za~ atra:t:11Jas e ás feiBI aom a sa~ 
fação a papmfiDI()B; de. 1H•811:1u quan-
tias. pr;ocedelllee:dauwmt'iços quec a·ad-
miolltsaçjc.l.6 Gbri83da a fazer. atte.-- · 
deOOO··· OIHI!as-d& IDaiO!t' 'U'IJ808Íic q• 0 o: 
es~. eo anl~Jw»a&o . . 

O Sr. F. Sá:- V. E10. pUIIOI' q• · 
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-não C!ltá a par desta ma teria de linan-
ças. 

O Sr. Jurumenha:-V. Exc. é que 
não a enteu.te; isto não é nunerio. 

Nã.n ha questio lle arbttriu. nem 
isso se pode t:hamar :trlttlt i o. 

Si ha. é pua evitar se o mal m••ito 
maior, d~sde que se tPta de medidas 
urgentes. 
(Ndo apoiados). 

O Sr. Drumond:- Mas o governo 
hão tem necelisidarle dA alterar a:s ' er-
bas contidas no orçamento. 

t) Sr. Jururnenha: -0 mn•lo corou 
tem procetlido a adminislraçiío justi-
lica-so co:n as considcmçOt!s quo t~tth o 
feito e outras qne poderei ad.luzir. 

En s•·i. :-r. presidente, qne :~s ad-
ministrações passadas, inclusi ve a do 
Exm. Sr. Barão do Camargos, t~m sa-
tisréi to a~ justas exigMtl:ias das muni-
cipalidades que tt!m flll luerido as verbas 
votad~ '. 

O Sr. Orwnood :-Sopbismando a lei. 
o Sr. Jururoenh11:- Si por acaso os 

nobrPJ> deputados ou as camaras mu • 
oicipacs de seus di~trictos têm dor-
mido 11111 puucn, dniunolo •!11 requerer 
essas quota~. oito 6 o (lrcsidento da pro-
víncia u ~ompeteu te para mao!lar pag.ir 
ex-o f/i .:i 'I . 

Eu sei de muita~ verbas, até de meu 
Jistricto , qoeme tóm sido reclamad3s, 
alias, por ció~dãos muito distiur.tos 
e, entretanw. não se tom requerulo ao 
meoo~ ao pre:lidAnte da província . 

Eu 'li ntla posso ató citar nontes de 
municipalidade:< que tóm maorlado plra 
esra cidatle p(ocurnçllos especiaes para 
requ~rerem quota~ e o~ procuradora!' 
ficlo oa iuercia 6. dPpois de um t>eriodo 
de·ci oco e seis mer;e~. têm o de~coco do 
escrever para as localidades, dizendo 
que 11 arlmini~tradnr da proviocia oào 
u qu iz pagar, quando elle.~ nem ao 
.m.eoos se· dão ao trabalho de requerer. 

E é por e• te ·morto, Sr. presillente, 
que se raz politir.a oeste paiz ! 

Pare. B ouo wdos estilo de harmonia 
.para a llosmorallsação das instituições ! 

'Falando t1As•1e morto, oào posso ser 
~eôlmado de parcial ou parthlario, 
ponroe, comtt ja dí&,e, 1101 até de ami-
gotlmm~~. ele consenadores, que não 
té'm requerido o ~agameuto dessa~ quo-
ta.~- :eJ erttreunttt-: mostrà.o se todos 
-quei t oSO!I te a~ a,.,.u{ádor tl)m a ad-
mfl1illl'llçlurd:r província, 

O·IJ8"m no ftV manda.ndb•efTectuar o 
pagt!IH'ltlo •lé!loas•qUótatt<á lDed•da.·que 
~à .fã o s11odo r'eqlietld~ rpel\lslrespee-
'1i'tU'(IWDn ielpal~ 

Mas, o goveriiG'GlO' ~estar éxcln ·· 

si vamrnto h ordens th·~ l o ou d:u1 uelle 
1 uclt' Hl Uo lnlt' u te. 

Um Sr. llr•puuJo:-)1.~-~ V. Ex··. ar-
guutPnta rom o Pxt~rrt r tu actual. 

O Sr. J urumcnh:1: llt'J lttis. Sr. prc-
Silleutu. 011 tPolm •lllo f ' ,·, uml\ t.ousa 
tlcvlurJ vr l: do ortllll lll'ttt , a as.<eutblea 
Vula (jiiOiaS Jlar:l :t • IIIIIII IClpõillll<ttiOS 8 
~~ tas p~s10 Jm•ntr.•t;Ao a tercei ros 
para req11oremm " I' .: f ntento. 

E<tes e~qlll't:l' lll , .. •ltt r.tl.l' l·O em 
ll•mpo, l1:ultlu a,;snu lu.:,tr a que1xas n 
rrrl~ nt~\ t'le~. 

)las u certo ê qun gt'atttlc parto dfl.l'· 
sa~ •ptnta~ ti·m sttlu pag .• s. 

Um St·. duputrulo· - V. Exr . li "I'C 
demonstrar ls~u. 

0 :ir. Jurumenha:-l•:u CtlU rar. tos : 
ha dons aooo~. vin•l•• tia rula· l~ de 
l'as~os, ouvt algumas 1)11r ixas s11bre 
l'erhas \'O latias 11ut' esta a:<smn hh•!l e 
cujn pa::amento j:1 ltlllta ,;itlu rcqtH'r•clo. 

Eu pt>di um ap"'nt:unPnto p:tra rtl-
qucrer tiO novh vsse IMI!atoentu, por 
iul~ rlll!ltli tl de urn prur. uratlur. 

Entretant", c·hegarultJ :1 •L' lll capit:ll, 
tivo o t.lcsprazer liO sah1•r quo l'~las 
quntas J3 havião stdu p:•~ot:IS c, eutre-
tanlo, a t:a mar a t.l :uptclla locahtJ •• d!l 
aintla nãu as rer.ciJPu. 

Utn Sr. dcputatlr : - Isto ü muilo 
grave. 

O Sr. Jurumenha:-En nãn quoro 
rner i nj u~ tõça.s a pe.<$Oa alguma: e 
não quero ~aber si ft1i ou uào u prucu-
m!lur o rctardatario ou n!Kum in torme-
di:trio. 

l) 4ue nu quero dizPr e amr mo é QUe 
oo meio de tudo isto ha muitos abuliOs. 

Não accuso pror.ura•Jt•r ;llgum ; 
affirmo a V V. Excs. QUO não lÍ o 
pre$idenle da província IJUCm concorre 
para isso. 

(Apartes). 
Esse facto tem determ nadl) aos ad-

mini~tratloros certo arbí trio. si ti que 
~e potle cham:H arhitrrn a li~cali~aç;\0 
ubia e prudeote dos dinheiros publi-
cas. 

rm Sr. •leputado :- M3s. não com 
prejuir.o ela~ muoicipalldados. 

O Sr. Jurumeoha:- A fisralisação 
oào e arbítrio, mas. dnn de barato que 
o sPja para satis ra1.er aos nobres depu-
talk>s. 

O Sr. Orumorui:-A lei tl terminante. 
O Sr Jururuenba: - N:io sO o Sr. 

llorta Barbosa. como lambem o Sr. 
llaràtl· de Camargos, tem procedido· 
desse modo. no intuit.> da boa fiscalisa-
çào dM-diobeiros publicos. 

EU::acho e~ procPdimt>olO jo'SIO·& 
taoto elle e j u&lQ e correcto, que' ura 
distiocto membro da commissão de or-
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~amento, pertencente 1 bancada op-
posta, me dis.<~a que elle era conve-
niente • imprescindível. 

Um Sr. depolado:-Para cortar os 
abUKOS. 

O Sr. Juron;eoha:- Para obrigar as 
camaras mooicipaes a prestarem coo-
tu, afim de que os dinheiros puhlicos 
nio sejão prejudicados por ~alta de 
fl~cal i:<açio. 

O Sr. Oromoof1:-Essa llscalisação 
ptrlenre á ass~mhlea, que o o poder 
eompe1ente. 

O Sr. Jurumenha: - A a~semblea não 
é o onico poder competente para to-
mar essas contas ás camaras mnn~ci
paes; compete lambem ao adminis-
trador, qoe é o executor do orçamento. 

Portanto, Sr. presidrote, o que os 
nobres deputados chamào da arbítrio é 
o mais luuvnel zelo pelos iott.re:~ses 
flseaes da ra:~eoda provincial. 

O Sr. Aristides Maia:- V. Exc. fala 
assim por ir .>o ia. 

O Sr. Jurumaoba:-Eo falo sincera-
mente. 

Não costumo proceder como o nobre 
deputado, que é o mais injusto e diz 
moitas vezes o que não sente. 

O Sr. Aristides Maia:- O que foi qoe 
V. Ex. disser Eu não ouvi. 

O Sr. Jnromenha:- Ja passou; tivesse 
V. Ex. melhor ouvid'l; não estou aqui 
para rApetir phrases. 

Entretanto, posso aOaoçar-lba que 
eu nada disse de ofJensivo â V. Ex. 
M~s . Sr. presidente, no caso de que 

se trata, eu acbo que os administradores 
da proviocii\ têm procedido com todo 
crilerio; tomando certas medidas, exi-
aindo que as camaras monieipaes apre-
sentem osseos balancetes e orçamentos 
para lhes serem pagas as quotas votadas 
por e8ta assemblea, de modo que não 
18 t'DtrAgUe dinheiro da (azeoda pro-
Vincial a qualquer, como se tem lei to 
até hoje. 

E qual é. Sr. presidente, o prejuízo 
que tem havido com essas modi•las de 
fi!IC41i~ações iociadas pelo inlPgro e 
distinrto Sr Dr. Carlos de Figueiredo 
t seu• •UCC8$50retl f 

Entendo que os nobres deputados a.,, i lo ser os primeiros a lo o var as 
admioilltrações conservadoras (apartu). 

Assim,procederiào com Inteira justiça. 
&lá no animo de todos os desvios 

que abosinmente, em algumas locali-
datl..a,Ee têm dado ás quetas fem questão. 

Para que estas tenbão a oatural e 
legal applicaçio, deve o admioistrador 
roiteal-as de todas as garaotiu, ti.~
liúndo atleotam.eote o emprego e dis· 
peodio das mesaw. 

E' o que se tem feito e de•e ser esta 
a norma de todos os administradores. 
eensatos. 

Nestas condições, o actual presideote 
da pro•incia e os seus antecessores pro-
cederão com toda razão, procederão 
mesmo juridicamente (••40 apoiado do 
Sr. D1'1Amond), buscando um correctivo 
a certos mai•!S eprejuizos e, por todos os 
meios e modos. como a primeira autori· 
dade administrativa da pro•iocia, 6sca-
lisaodo e oãocoo3eotiodo ttne os dinhei-
ros publicos sejam distnbu1dos 1 mercê 
de qualqut'r. 

O Sr. C. Prates: - Mas. razeodo 
mercê a seus amigos. 

Uma voz: - Mandando ruer obras 
por administração. 

O Sr. Juromenha: - Isto de obras 
por administração tem sido reito por 
todas as presidenr.ia.• e, principalmente, 
oa situa\·ào liberal (nac apoiado do 
Sr. Drumond), e isto em •irtude de 
autorisaçio npressa e legal. 

Eu recordo-mo do ultimo adminis-
trador da situação liberal, que, pre-
vendo a queda do partido. fez con-
trato• de momonto, á ultima hora 
(ara• tPs). 

O Sr. A ri~ lides Maia:-V. Ex. está 
mudando de assumpto,porque oào JIOde 
dereoder o gnnrno. 

O Sr. Jurumeoha:-0 governo está 
dereodido por si (apniadot e n4o 
apoi11do.f), aueoto o acerto e justiça de 
soa sabia administração. 

O Sr. Drumood:-Está compromet-
tido completameute (apoiados • m. 
aptJiados). 

O Sr. Jurumenba: -Está plenamente 
dereodido. 

O partido conservador tem procedido 
com toda jus;iça e imparcilidade;parece 
que estamos o um seio de A brabào ! 

Si algoma coosa ha a dizer-se e a 
ceosurar•se, é sobre a toleraocia e o 
cortejameoto desta aitnaçào com dis-
tinctos adnnarios,que tém sabido tirar 
;>ro•t:l!o; oeste ponto 6 que eo teria Ge . 
fazer alguma recriminação. 

Coolinua o requerimeoto em sua se-
gunda parte (1~. 

As considerações que teobo feito 
s\lbre u t .• qu~ito do requerimento 
servem implicitamente para responder 
ao 1.• 

OSr. BiasFortes :-Peço a palana. 
O Sr. Juromeoha:-5em dntda. 
Espero que V. Ex. olo se conformará 

com as verdades que tenbo upeodido. 
O Sr. Aristides llaia:-K' Ulim qot 

se defende com lealdade ! 
Confund indo, baralhaDdo e eompro-

metteodo mais os amigos I 
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O Sr. Jurnmr nha :- Em QUI' é que 
"V. Ex. vê baralbamt nto e conru~ão ? 

Isso é uma cbapa muito ~rdica e 
Dhato, que todos o~ dias ê rmpregada 
aqui e s1 m o menor tfTtlto ! 

,, cabti de dar os moth·os pMque a 
admiu1~ tração nào eiTerlua com prom· 
plidào o pagamento das quotas e o 
nobre deputadu diz:-isto é baralha-
mento e conro~ão : 

Ja dcclarf'i qoe a distribn i.çào das 
quotas, o ~eu pagamento tpm ~<idO feilO 
reparl1damtnle, sem dblincçáo de 
cOres J•O iiticas. 

O Sr. A ri~t i dts Maia:- Não é rxacto. 
O Sr. Jnrumenha:-E' l't 3r lu r. por 

meu inl t>rmrdio e de ~ nJa gr·~. me~mo 
nesta al1miuislraçáo. têm s1do feitos al-
sun~ pagamPolus de qUOtas exigutas 
por pra rurad!!re~ de membros do partido 
de v. Et . 

li Sr. A. Martins : - Então, ,·ou 
pOr- me ~ob a prl'lll'rcão de V. Ex. para 
nr si coo~igo ~IRnma conFa. 

O gr_ Jurnmrnh~:-l'iâu •' qnrstão !Ir. 
protccç?1o; ê c1uc V. Ex c. e uutro~ têm 
esll' prot·onrello dr não qurrrrrm sr. 
approt imar do palario cln .:on•rno r, 
enlào, pt•dt'm a algum mr mi.Jru desta 
1\anr:tda, que pre.,la-sr a i~to . 

O Sr. A. ~. arl in~:-Qurm trm direito 
n~o pedt'; ellt! deve cumprir a lei. 

11 Sr. f'. l'eixoto:- Mas a le1 manda 
que ~e requeira; o presidcute não h a de 
pag;1r r:r;-{Jftici• . 

O Sr. A. Martins:-Tem-se reque-
r ido. 

O Sr. Jurumenha:-Eu ~c1 o on~ •' 
isto· os nobr~s dcpuladM cstfw habi-
tuado~ neMa ca~a a recrbercm os seus 
subsidias no fim do mcz .•• ( m u it11s 
Dpar·tr.f ). 

O Sr. Ari~lides Maia :-l~to e uma 
s rosseria ! (c• n li11w2o os opa> In). 

O Sr. Presidente:- Allcnci•o. Srs. ! 
O Sr. Aris tide9 Maia :-~: uma gros~e

ria. 
( Protulo& lia bancadu consen·a-

cWra). 
O Rr. JnrnmP.nha:- Crosscria i: in-

terror.~ p clr·l'l' tão brusraml'nte u orador 
por este modo, sem saber-se o !JOC elle 
vai dizer. 

O Sr . . 4.ris lides Maia:- V. Ex c. disse 
que n•~s estamos acoslu mados a receber 
aobsidios ... 

O Sr. Jurumenha:- 0 nobre depu-
tado não sabe o que se ia dizer; rece-
beo ali minhas primeiras palavras no 
patamar da escada I 

Pertenço a esta as~emblea e sou o 
-primeiro a zelar dos seuscredilos (~>par
tes da banC4da conseroodo• a) e da soa 

cdigoidade; seria, portanto, incapaz de 

alaral-a. porqur rra atacar a mim pro-
prio. 

O Sr. Ar•~tide~ Maia:-Foi o 1]118 eu 
ou vi r pc.r is~o rrclamri. 

O Sr. Jurumr11ha:- O Sr .. An~ 111le~ 
Maia Pnll'ndr que o grllat• e ria r ~ I'~ fi ~~ 
vchr•mcnl!'ll â IJaurada rnn"'fl';ltlura 
run~tituc clcclic:•ção partidaria. 

O <;r . Aristides Maia:-Qu:uulo sou 
prnvora!ln. 

O Sr. Jnr umrnh .. t:-V. E:\r . ja trm ,, 
numc rlc harnlhento c . .. (ll·ucáo-se 
mttrlos opo Ir.•). 

n Sr. l'n ~irlrnte : - Attr ncf•o I I'P.ço 
ao nuhrr cii'JHI!ado •1uc ci nja-~c 11 mate-
ria r·m !lisna~~flo . 

O Sr. Jnrcunrnha:-~:n principlõl\':1 ,, 
rnundar nu•u pPnsanwnlli, 1111e mula 
trm ele uiTrnsivo ao nuhrr cll'(llltnclh, 
fliJn(llf'.~i fus.~t· oiTcn~i,·o à !'. E\ r .. n se-
ria tamh~m a esta hancada (np..rndos 
d•• bo••COtto c:onst>'rodm·o). c não mr. 
drixarão Cl'nrl11il-o com os apartrs r. 
prot(•stos ! 

E' J •r•'<·i~o rpw ~c fa~a ju<ti1·a ''" ml'u 
ramrtcr r fl minha erluca~i1n: II'~!•C•i ln c 
ronsiclrro to•lns n:< m1·us c •• ll r~,;:cs r nà~ 
1euh11 nr•<·r.ssitlade rlc lancnr :t mlnima-
t)ITrnsa ft I)Cssoa aiJ-:111113. ( Apoiudos e 
oparln). 

O Sr. Ari~tide" !tl:lia:- Ja al1rnn 11111 
des.'lfnro. 11ue não lc\ c a eor.1g1'm de 
rept'llr (Apa•·tes). 

O Sr. Jnrumcnba:- Oh ! 
O Sr. F. l'cixoto:-E aqu1 nãn h:t 

nrnltum mata-m1uros para nâo ~~ te•· 
comgl' lll dr repetir 11111 desaforo. 

O Sr. A. Martins:-Mas Ji rn mal :L 
qnPm o faz. (Ou tros CJJ')IH'Ies) 

O Sr. Jurumculta: -l:m pCo(III'IIO r~
lilhaço antrs de concluir o 'I"'' ia di-
zendo (r·i.<adr•.<): eu cntenrln, Srs .• 1111 o: 
pod!'mns tratar de discutir I'Om mar,. 
calma (oporlt s); nem os parudus, nrm 
a província, nem a assr>ml•lra, l(anM" 
co usa alguma com este barulho (apoia-
dos) o i~t o não fu 01 celebritlatle de 
pessoa alguma. 

O Sr. Aristides Maia:-Enlào, n!io 
provoque. 

\'ozt•s da hancada conservadora:-
Jiião hou Vl' pro,·ocatão. 

O Sr. Jurumcnha:-Ningucm pro"Vo-
cou; V. Et c. é quo é inconvemenle ; 
põe-se do bo·ssa inchada a querer mos-
trar-se valenlào,a di rigir apartes aggres-
si, os a lodos da bancada opposla . •• 

O Sr. Ar istides Maia:- Ainda não 
dir igi um insulto i V. Exc. 

O Sr. Jorumenha:- Ainda oão di&se 
que V. Et c. dir igio me iosullo, assim 
como looho a coovieçào de não lei-o 

I feito. 
Entretanto, V. Exc. não tem eortezia 
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hastante para oleixar-mc cortcluir meu 
pensamento e (apartes) 1•areec ter-rue 
mà Vllnt:ule 

O Sr. Presitlente:-Atlenção ' 
O Sr. Jurumouhn:-Pndem dar-me 

Qu.'lnlos apart••s t(Uizo•rl'lll ; o que cu til· 
nho de olizer hei de dizer ,;cmJJrc. 

O I(IIC dCjJloro u sinto tl I(LIC des-
viem-me do li o de meu t1iscursoJ c tln 
t(UC podtJ hanr du pro,·ei to~'tl para a 
provim;ia e façàn-mu cn1·creJar por 
oJMC ~aminho mconvonientc. 

O o(t.tc eu pretcnoha olizer, Sr. pre:>i-
llentc, r1uaudu o meu •listiuctu collega 
tomnu o recado na 110rta da rua, nada 
linha de oiTensivo a tliguidatlc olesl:l 
assomhlea; eu ia dizenllu, ali: nwsmo 
r.omo gracejo, que os unb•·os dC!IUtados, 
ns da bancada liberal, os oleJt.'\ hau-
c;:tda c cu lambem, cstamu~ habituados 
a receber officiciosamentc. indcpcn· 
olentc de rCIJuerimento, nos,;o suh;utlio, 
11ue oi entregue aqui; e. assim, cnten-
•lom :ai vez os nohrrs •lcputados IJIIC o 
governo actual e as aolministraçóes pas-
sada,; lúm a mcsm:~ ohrigaçiio tio man-
41ar pagar as quotas ás municipalitl acl c~. 
índepentlenlo tle ru•Jnerimenlu aiRUIIl . 

O Sr. F. Peixoto:-Eis ahi a expli-
~llÇào llo pensamet~to do ondor; não 
é nentmm insulto á assemblea. 

O Sr. Jurnmonha :-Eu nào s!i !JtiA 
deputado algun1 requeir" o seu stihsi · 
lllo, nem a ~ua ajnr1a de cu~ lo, o. en · 
tretanto. lbe são entregues aqai Clt: na 
d ir~ctoria . 

Parece que se quer que se proceda 
•lo mesmo mo lo cnm as camaras mn-
uicipaes; nào, os nobres deputados tém 
outra posição, ltlm merecimentos cs-
peciaes. 

O mesmo não succede com os íater-
otediarios das camaras m11oi&ipaes, que 
ficão com as procurações em seus ga-
tlioete~. JÃG requerem e moitas vezes 
o fazem tardiamente, ~oaedo a admi-
nimaçào.ja ~P vê em di fficuldades prn-
véoienfes da applicaç.'lo dns dinhe .. ·os 
a certa~ wg.end:ts,alias justificaveis. 

Porlanto,o meu íllustre collega ha lle 
rCÇOnbeccr e cunfessar que roi I RjU~lO 
" slrva-tbe de líção para não proceder 
tlo •,iole'ôtamPote daqui por di~ote. 

O Sr. Arislld11s Mata:-Rep.:lli o qoe 
otffi ; agQrà V. Exc. mudou a forma. o· Sr. l lfrurile'Dha:-Nào mudei; oào 
S()u liõmem d'e mudar euusa alguma. 

Ar~rreto slm pre e sobr<~~ira
ltl6oté t:óál Cdd'as as cônsequeneias e 
f~poo):áliÍli'dades de meus· ao tos. 

E+i'cf~néia·se. portanto, Jas eoosíde-
d ções que teoho feito -e da argufllen-
U Cão, álías íuJiclosa, q I.! e teôho expeo-

dillo (apoiados da óan.;aáa conser-
va•lo· a) ... 

Um Sr. deputado: • O nobre depll-
tadu é fa lto de rnoolestia. 

O Sr. Jurumenha:-E' a força do re-
cnob'ecim~oto dH quanto IM de legal e 
justo no procetlimentll •l :1 admin i:dra-
çào pa;.sada e na do illustrad .. Sr. Ba-
rão d!! Camargos; proce•li me o to mui &o 
louvavcl e Qllll tem tudo o rnnclameoto; 
pnrt:'lntu, nonhnma razão Iom u rrqne-
rimentu tln meu muõto Jisttncto collega, 
o Sr Dias Furtes. 

O Sr. Ornmunll: -Não apoi:~do. 
O Sr. S. FurLes:- Tem muita razão 

de Sllr; ea Vllll denunci:~ r f,u:tu$ tle 
muita gr:t 1•idado, .:o mo seja n recnbi-
m~nto de quotas que não forào cmpre· 
gadas. 

O Sr. Jnrumenha:-E o fjtte tem a 
aduunistraç.:io com il! IO 1 

t•'ahi a convenieocia tio prneotler-se 
com mais cnteriu. alim d11 nàn b:~ ra
tearem-see I F a rn~ via rem-se OS>dinheiros da 
:>ruVIIIt~ia, C~ffiO 11 nubTe dOJHHaolu acaêa 
de a-ffi rmar t:io pos•tt vamefltO. 

As quotas do or(.:11nento ltndo ttla 
tido a apphcaçà(l preci:~t~. (Nao upoi• 
dos •la b•tnC ull' lilH-ra· ). 

Tõm-M Jlago as quotas concediolas a 
mmtas tnatrt:t~. a Uleatro;, e outrll5 
lll~l(eocias c:ortSigAa•las no <"'ca·monto. 
(Ndo opoit.d.os áa óanc11tla liberal). 

Si por aca,;o 11 ma 011 •10tra nin tem 
sido paga, os to .não quer dizer qne a 
administração não as tent:a sa ll~fí!ito 
qtN>'1tlianameote, como Ira poueos dias 
ouvi de pAs~oa imuspeita.,e tenho tido 
9CG:t!liflo t.le pr&.~enciar a tnaior im par-
cialidade, Q11anto a i10IO, 1101' parte !lo 
honrado o dislincto Sr lhrão de ea... 
• argos. 

E. tal a minha coovicç;io oeste seo-
tõoJo, que um distincto chele r.lo partido 
liberal, ldZO"IIdo-me parlitolarmenle, na 
dias, esta censura, eu lhe asseverei qll8 
-a quota rio :teu di&tricto, como a de 
todos os demais, seriàu pagas, como o 
tO m sido totlas as ·que forào primitiva-
mente requeridas. desde que fosse m 
pussileis e justos taes pagamentos, pre-
cedPndo a fiscaltsação precisa. 

O ~r. A. M.•rtills: - Eu lõle coUoeo 
debaixo da proleeçào de V. Ex c 

O Sr. Iuromeoha:-Não tenho uas 
1 ara i~so; deva colhltai-se debaixo da 
ptOlPcção da lei e do e~ piri to de justiça, 
com qu& tem procedidCI a adrnlnistra-
'ão acttlal e ql.le. alias. merere toda .a 
coosirleração e respeito dos homeas 
de bem; e os nobres depa(ados são os 
pril'llllires a recoobecerero qoe•e:&a o-. 
teni o menor ióteresse em proceder de 
módo coàtrario 1 lei 
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O Sr. A. Marti n~ :-eo estou collll-

<ado debaixo da prot••cçl o da lei, que 
d iz que a~ •1uotas devem SPr entregues 
medlant!l requisição da,; cam~r:a,. mu-
nicipnes, indepeoden•.e de mais rorma 
l ítlade~. 

O Sr. Jnrnmi~nh:a :-Esta pht•a!l1l-
~m ma•;; rvrmalidades....,Jeve -!'a en-
tender em tcrrt:os ha1J~1s e jnrld•cos 
(Oh !). 

Sim. não é vtr um i ndh·i~uo qnal-
'lucr, não aprr.sentar antvrisaçiu lia 
camara e •lizer : quero receber a quan-
tia til! tanto. 

Utn Sr. depotad<J :-Dllsdo que tenha 
prncu r~ç[to .. . 

O Sr. Jnru mcnha:-E' prcri~n ma i ~ 
algum:. rormalio lade, quo acautele os 
11iolwiros publicos. 

E, Sr. pre.;idente. eu não de ejo qne 
as atlrni n.~tnçôes libcracs raçâQ mai~ 
qnant.1 an zelo o solicittule rom quo 
M u•m ha ,·ido as admioistraçôes coo-
~cn·aolnr~s. basta ~ne [11 oc~tlão t.lo 
mc,mo mUilo. 

~!•rl!i o primeiro a elogiai-as. 
F.~t~s qoeixas, que raz hoje a ban-

cada liberal , provenienh'!l tia ralla de 
prom;llo pagamento da~ quotas exi-
gidas pt>las municipalidades. tambem 
aa t(·m ft>1to os conserndoros no do-
mintn liberal. 

Lr.mbra-mo beUl : eu estava P.m S. 
SebaM1f1o do l'arai!!O. dominava eolào 
o parti•ln lilwral. quan•lo rvrào vntatlas 
aqui tlhersas qnotas- para nquelle mu -
uicipin o para o tlls Cabo Vorrl ll. a nessa 
oceasiãu llisse-me um re~pei t~vcl ci -
dadão, membro desta as~emblea. o Sr. 
cap•tiío ~avarro. que lo ta va-se com 
dt fficuldadt~s para recebcrem-se a,qoetas 
ll'gahnente votallas nesta assemblea. 

h vu V. F.xc. qae, alem das difficol-
dade-< com que luta a atlmio•stração, 
por r~ll:\ 1le Ctr(Jil;;ll~ Srtfficieotes para 
satisr~ zer tle promplo a~ requisições, 
esse mal ou vicio, ~<i tal ~e porlo qoa-
lilicar. •i d!! todas as administrações. 

E, depoi~. digào•111e os oobres depo-
tado.q: qual é o lucro oo in teresse que 
tem o Exm. Sr. "Barão d~J Cama•gos ou 
qaa~qner antro administrador àa pro-
víncia em np,gar o pagamcuto de quo-
tas 1.-galmtote ·votadas no orçamenlo, 
cteix&m1o tle maotfar ~ati~rnzer o pa-
gamen to de 300 ou 400,,000. coiBO aei 
de algnns que- têm sido reu os1 

11orvet tu ra, esse dinheiro irá apro· 
-.eitar ao pro-idente ou a algum coo-
~ador? 

OlSr. Drnmood:- Vai para as obras 
poblieas da capital. 
· O Sr. Jurom,.olla:- Nel!Se UtO,apro-

-nitaria a Fibet L"'S e oon~er•adores , 

• 

porque a capi tal nào pt>rt<'ncr a t'~~e ou 
ál)unlle: p~nence ã tOIIa a run•nl:tção. 
rvm P• ·~La 1le con~~rvad 11r~>. li hera e., e 
re1111 blrcano~ . 

O ::ir. Urumoml: - .\ c~ pl t:Liu"1.:'1 tle 
~Orl3~ rcrrll iiiS, 1lo ljtiO e~ lá Jll'l\':ulo o 
IIILAru' r. 

E' nm erro tio~ governos l1 h..rat>s e 
con~Pnatlore~ . 

O Sr. Jurumen lo · - •1 nnhre depu-
ta•lu, o Sr. Anluu~oo 11 ... t 111~ . oll l••rrurn-
peutJu-m••, leu 11111.1 tfi~ IIO•it;it" oh! le1 tiO 
ur~;nnt>nt· • ultimo. detcn u1113rur.. que 
e~~1u verbas ~ejào entrPI(II ~~ n•~tl io111tC 
rPq~ll si~àu d~s camaras IIIUUICil• c.> .scm 
rua1:1 rvrmalidadc all{uma. 
· Ja dis~c QU I! essa tlispros•(·i'uo tlC VP ·SP. 

Pntr.11tlcr l'lll termos hall~is nr,sa~ rnn-
tliç003 tem sido re1to o p~wuut·uht tle 
div••rsa~ quotas e l'unlluuar ft a sel-o 
llll.las as vrr.1•s que as cam.or;•~. por 
~\'11:< (lrllCUradun•s, f.ll,:.'lO a t'IIIIIJlf1ll'nte 
requ•~iç:iu, ~··m a qnal n~tl ,1 fko>sn·el 
' III PO pre:litlcut•: ria prv,·iu.:•a rnatule d-
reetuar o pagamentil . 

l'o•lo ~ U. • ti<) art . :;. • tlr~ lei 11 . :J~:J't 
1lu :.!:t do outubro de t HK&. on:amento 
tle t lltlti a 111S6. c as cau1ara~ n\llni-
ctpaes são obr'8adas a pre~tar 11rranto o 
g•,ver1111 con Las do de~tu•oda-~ qnnta~ tlôr 
ell<l!l recebill ~s. nns LPrtuos ti" art. 16. • 
ti.'\ lei n. :td9:t de fi tio noYemt>ro de 
Hl ~ . • 

Desde que estas camara~. Sr. pre-
sidente, nào prestarão a•n•la contas da 
;tppl icaç;io da>~ nltima$ •I•H}t:L< que 
tt)m recebido. é dever do a• lm l u is t r~
dor nào entrPgar nvTas 'l'lautias. 

A lei cilada rio or1:ameuto 1111 l llRG ~ 
disposição permaoenlll o em pleno \'t!:Or. 

(À pat·tes). 
tlu ja ritei diversas verbas. que não 

ti•m sitio p:.gas e isto porque a lti l11~je 
nãO' têm sido r~!fttllnda~. 

1\.ssim, Sr. presidente. o• nobres tlc-
pn &.atlo~ fi'luem uanq r•ill o~ . Lenllâo 
tJiona convicção e certe:u olP quo o ti-
l ll'lre adminiMrador da prnvir.cia 
satisfl4rá o pagamento de todas a.s 
quotas t.'ga~meute Yut..das, preeedeodo 
iarorm~Oe:~. li:w:alilução. rnc. 

ô Sr. C. Prates:-Ja o não pode rue r 
porque gastou o di.uheiro. 

O Sr. Jururoenha:-0 que o admi-
nistrador não podo•é Jati:~fozr• r o paga-
meoiO tlc quotas que não são req ~te· 
t itias pelas umaras municlpaes, ·nem 
Lampouoo sern a precisa liscaltsa~;.o. 

Eu· te\ de qaotas q~ro ainda não 
rorào •pagas e, eDirPI.aoto, as in-
Oue.cia:l loeaes me ~m escripto e re-
claraado sobre estes p;.gameotos, 
quaado elles, Srs , aiuda Dão rorio 
requeridos . 
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Torna-se a administração respoo-

savel até pela desi•J1a e negligencias 
alheias. 

Eu acbo que é de alta cooTeoieocia 
a prestação de contas; oioguem seria· 
men te o pode u~gar. 

E tanto é de absoluta cooveoiencia 
essa pr~~tação dtl cunta! por pa1 te das 
muo•cipalitla.Jes. que o illuatre leader 
da bancatb opposla, illustre e distiocto 
relator da cummissão de orçamento, 
ja me fez scieute de que 'Ira uma das 
disposiçOes qutl estavão confeccionadas. 

N"btas Clrcuwst~ncias, vai S. Exc.• 
posterumueute tomar uma m~dida que 
o not•ro administrador da província, ha 
muito, com seus antecessores, tem tido 
o bum sen~o dtl applical-a. 

Um Sr. deputado: - E o adminis-
trador pode ~ubstitu i r o lfgisladort 

O Sr. Jurumenba:- Nâo se deTe tão 
(&CIIm•·nte baratear 09 dinhei ros da 
prov111 C1a; e nem ba aqui substi tu ição 
alguma. 

O Sr. c. Prat11s: - b to é chapadão. 
O Sr. F. Pcixoto:-0 quo V. Exc. diz 

6 quo é cbapa velha. 
O Sr. Jnrumeoba: - Sr. presidente, 

eu não tenho a !Jretençâo de implantar 
no animo da bancada opposla a coo-
'Y icçAo de que as admimstraçoes coo-
aervadoras têm procedidO ctiteriosa-
meote. 

Sendo assim. não tendo esta pr:,-
tençào, vuu deixar a tribuna, coovP.o-
cidu de ter, quanto me rol possh cl, 
demon~trado a Terdade dos factos e 
JUStilica•lo plHnamente o proced1mento 
das athuinlstraçOes passadas e do acwal 
admiolstratlor,o.Jue especialmente muito 
merece-me. 

O Sr. C. Pratas: - Presentes e futu-
ras, desde que ~J>jào conservadoras. 

O Sr. Jurumeuba:- Pode ser assim 
no modo de entender de \'. Ex c. •; 
quanto a ru im, saberei fazer justiça, 
aplandinrlo ou censurando. 

Eu tllnbo explicado com toda a 
fra nqueza e lealdade o que sinto e o 
-:jue tlDten•to ser de justiça. 

<;i porventura algum dos oradores da 
b ·•da opposta me pronr que estou 
em urro on produzir alguma nova 
accnsação, que mereça ser apreciada, 
buscarei tontar a palavra, afim de 
a~duzí! mais algum:.s considerações; 
SI rep1sarem oo mesmo terr~no de 
accusaçOes vaos e sem prons, sin a 
de resposta o que tenho ex pendido. 

Tl'nbo conclnido e termtuado 
VOZ'll:- Muito bem; moi to bem. 
O Sr. Dias Fortes: - A inteoç.ão ê 

clloa, mas a cansa que V. Kxc. • de-
rende ê ma. 

O 8r. Dia• Forte•: - Sr. 
presidente, faltaria a um dever de cor-
tez•a, SI não agradecesse as pala v r as 
proferidas pelu nobre deput'ldo que ba 
pouco acabou de deixar a tribuua, 
com rc!ação á minha pessoa. 

SO puderui d1zer il S. Ex c. • quo de 
certo tllOlJIO a esta (Jarte sO 010 tom 
visto por um prisma de bondade. 

Não mdruço tantos elogi•l~ de S. Exc. 
O Sr. J uru meuha: -~lerece·OS, iJOr-

que sao de justiça. 
O Sr. Dias Fortes:-M:\S, Sr. prl'si-

dento, ou vi coru tuda a attcoçào a de-
fesa protl uzitla pelo nobn• dPtmladu a 
re~pe1 tú da mataria COI. tlrla no meu 
req uurimeuto e seja-me I ic1 t0 con-
fessar que S. Et c., vendo a dífficul-
datlo J'e)sa defesa, lançou mão de taes 
argurnPntus, que eu sou furç;.do a cno-
clurr que a fausa era pPs~ima (npartes). 

O s .. l'resPlcü;ll:-Pcço aos nobres 
deputados que não interrompào o 
orador. 

o~ apar tes são probibidos pelo re-
gimento. 

O Sr. Dias f'ortes:- Sr. presi•lente, 
ao come1;3r o nobre dep>~t;.do a defes a. 
da adiDIIIÍ~traçào, ouvi S. Etc. decla-
-ar 11 ue não se a podia accusar pela 
falta de cumprimento de disposiçOes 
contidas na le1 de orçamt'oto, quanl às 
quotas destinadas a diversas locali-
tlades da província, porque 1 atlminis-
tr~çào era rl1fficil manJar etTectnar 
esse.~ pagamt.ntos, sem ~erem reque-
ridos. 

Mas. S. E1c., vendo que es•e aq~u
meoto nào produzia e!Tello, lançou lm-
metliatameote mão de um outro. 

llísse que os procnradores,incumbidos 
nesta capital pelas differeo to~ camaras 
munici[)at~s de requerer o pagam~nlo 
das respectivas quotas, atiravâo essas 
procuraçoos ao pO de seus ~ab1oetes e 
enteo iào que u goTerno 11nha obri-
gação de cfTt~ct na r o pagamento officio-
samente, obriga~ que, na opinião je 
S Etc. , o governo não tem. 

Ainda n•l intuito de defender este 
acto arbitra rio das admloistraçOes pas-
sadas, S. Kxc. lançou mão de um ontro 
argumento, oll'endendo a ess" me::ma 
classe, a esses cidadãos que exercem 
profissão de procuratorios nesta ca-
pital. 

O Sr. Jnrumenba:-Nào apoiado; 
não oiJeodi a classe, disse que bnia 
num~rosas e:xÇt-pçOes. 

O Sr. Dias Fortes: - V. Ex c. disse 
que esses cidadãos reqneriio o paga-
mento das qnolas ao presidente da 
pro,incia, recebiio-.l'a.s e dnão-lbes 
destino diTerso, e que, com o fim de 
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íllodir, dirigiã<Me ás camaras mnoi-
cipae~.~ol ici taodo em penhol! par a h ave-
rem l!l!Sell diobeiros ! 

Por aqui vê-se quaul() é mil a causa 
q•ae o nobre deputado iucurubio-so <Je 
dereoder! 

S. E:~c. lançou mão do mu itns argu-
mentos, porem. todo~ dcJsL?. força, touos 
improcedentes 

O Sr. Jurumeuha: - Eu não offeudi 
:1. classe dos procuradores: faço j u~
liça á generalidade deites; tenho até 
amigos di~tin•:tos ressa classe. 

O Sr . B. Furtes:-Tomarei, Sr. pre-
sidente, os argum omtos t11d0~ do nobre 
depnlado para respoode.r um a urn. 

Ois!>e o nobre deputado, que muitas 
•ne.<~ as rendas provinciaes não crão ar-
recadadas em sua tolalid:~dee. p<~risso,os 
admi nlstradnres v1ãn-se na uccessitlade 
de faltar a e~~e pagamento de quow:. 
• otadas na~ J"is de orçamento. 

Ora. Sr. pre.~ideo te, quan•1o eu fun-
damentei o meu requerrmento. li o re-
laturio do Sr. Or. C,orlo.~ de i'' ígucire1ln 
~ pagina 48. em que S. Exc. ~ nança 
q ue as rendas tln exercício de 1 ~tl(i a 
t 88i forào arrec~da,las no va lur df! 
3 ,U O::t00IJOOO, isto ê, llm sua totali-
dade. 

E', portanto, o ex-administrador da 
orovincia. o Sr. Dr. Carlos de t'ignei-
retlo, amigo do nobre deputado, quem 
demonstra q uc este s!lu argumento ab-
solutamente oão colhe. 

V••jamos os outros. 
N:i.o colhe igualmentu o argumPnto 

de f) Ue :~s camaras mllnicit)acs mnita~ 
vezes esquecem-se de maullar procura-
ç.'io a pessoas da capital para ro•quere-
retn o pag~mento e fkào P.speramlo que 
este se etrectue officiosameutr. porque, 

. si S. Exc. oeste pon•.o amrmou-nos 
com a sua palavra qLI<l as quo•.as vota-
das para o seu dls tricto furão pagas. por-
que rorào requeridas, si S. Exc. :~rgu
mentou com a soa palavra, e11 tamt.,·m 
es tou no direi to de, apoiandn-m1• ua 
miuha, garantir ao nobre deput:uh) qne 
as q U"La~ votadas para o 7. • 11 is tricto, 
que a<Jtll Lenbo a honra de representar, 
no exercicio de t 886 a 1887, não forão 
pagas. apezar de requeridas. 

O Sr. S. ~·o rte~: - A' excepção das 
das do Turvo, que rorão pagas ultima-
mente, segundo a.ffirm .. o Sr . Ameríco 
d& Mallos. 

O Sr. B. Fortell : -O art. t 6 
da lei de orçamento de t 882, que 
fol. io terprelado pelo Sr. Or. Carlo · de 
Figueiredo como entende o nobre depu-
tado que dfl via ser interpretado, di:<pOe 
o segu-iole (lé): 

c As quotas vottdas para auxilio a 

matrizes e obra& locaes serão rntr~gues 
ás camarns,~em nutras forma l idades o o 
ex1geor.ias. alem de sua rcqul~ição . • 

S. Ex c. d i~~o que i~ to devia ser en-
tendido em termos habPI~. 

O Sr . Dr. Carlos de Figueirrdr,aprzar 
de ser habd juri~coosultn, aprzar de 
ser um advogarlo consummado.praticou 
uma arbi trariedade, exigindl) que as ca-
mara!' municlpaes llzes~em o •trçamcnto 
dr. su;1~ obras e que ne~se orçam~oto se 
obrigas~em e declam~~em que, si a 
quautla não fM~e ~ufficiente para a con-
ciU$àO d~~ obras a que se destina vão os 
au ~ilios, ella~ a cornpletarião. 

S. Rxc.. r xigio e~ta condirão contra 
d1~po~ição expressa Jo art . t O, que ru 
acabei dr ler. 

Mas, uào obçtante a iJI(Iga lirlade 
dPsta rxigonr.ia, a •·amara mu111tipal de 
Barbacena d~u-se au trahallon .te man-
dar orçH as suas obra~ e S. Ex c .• ron-
formaudo-~e tom tal OI'Ç3mento, lauçou 
na petlçfoo da mesma camara,rt>lativa ao 
p;oga1uento das quotas, o scguonto des-
pacho- paguu-se-. 

Eutretautn. atõ hOJe não se r~:~ ess& 
pagamento! 

E •·11. quandn :~prese nl•• i mru rrque-
rimentu, citei e~te facto, di$s~ q11 n o Sr. 
Dr. llorta Barbu~a nãu tinha ràzãu para 
dei xar do cumprir ~quelle-)lagne-se-. 

Por conseguinte, si o unllre deputarlo 
as~cvera que as IJilotas do seu dislncto 
forão pa~as, eu a~~cvcro que as !In meu, 
apez;u·llcsse despacho da administração 
anterior, não o fnrào a tê h11je. 

PtJr tantu, ainda Cl>te ug11nwnto1 110 
nrbro deputado não colhe • .IJ~tol utn
meute. 

A:;sim. Sr. presidente, vd·!l'•' QIIU o 
nobre deputado, que incumllu'l-so ela 
defesa tio gnverno, deixou-o do n1esmo 
ru oo lo iodefe~o. porque o~ seus arsu-
mentos sân todos coutraproout•entes. 

O Sr. J urumenha:-N<~ opin1ão de 
V. Exc.: na opi01ão da b~ucada cun~er
vatlora. eu defeo di perfeitamente o go-
veron 

11 :-; lil . F :o~ "' •u modos de eo-
tenlkr 

E ,. E~·· ,.,., ·· .;parte não faz 
si não tuullrma1 a po uJioS1çao com que 
ÍOICiei bojo 3S ffi lnbas (JbSPrV3ÇÔCS, 
isto é. que o mal das assembleas pro-
t inciaes vem de se as tr:~osformar de 
corpornç•irs a rim in i· t ra li\ ,os. que são, em 
corporaçúe~ r "~ l it ir.as. 

V. Ex c. dbs11 que a bancada cooser-
vaaora acba que o goveroo ficou per--
feitamente drfendido; porque 1 

Porque a .bancada conservadora vé 
no governo um amigo, u.m co-religio-
oario (apc.rtes). 
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Sr. presidente, parece-me que o no-
bre de}lutado, s,eddo am'jgp do go~er.oõ, 
privando com as adiDinisttaÇÃ88 e prin-
cipalmeole com a aelual, do ' 5r Barão 
de Camargos, não lem o diteitf) ~e vir a 
esta casa oppor-se ao meu requeri mo~~· 
argumêntaotlo só com a sua palavra.·!. 

O Sr. Jurumenba: -E com os factos t 
qoe apresenlei. 

O Sr. B. F orles ••. devia trazer docu-
mentos que me eooveocessPm. 

O Sr. Jurumeoba;-1!: V. Es.c. qoe 
documentos truUJ.ef · 

O Sr. B Fortes: -Apresentei o rela-
iorio da administração. apreseolei os 
factos, as iojusliças feitas a diversos 
dislrictos da província. 

O Sr. A. Marli os: -E pedio informa-
ções para basear seu juizo. 

O Sr. B. Forte3 : - Mas, Sr, pre-
sidente, vé V. Es.e. qoe o oobre de-
pulado não defendeu absolutamente as 
adminjstraçOes. relativamente à mataria 
cootid;. no meu requeriment•1. 

O Sr. Jurumenba:-lsto VV. Excs. 
dirão eleroamo~n tA , ainda que se fac<\ a 
defeli<L a mais brilhanle. 

O Sr. B. Fortes: -Eolão, concQ.rda 
que a sua não foi brilhante f 

O Sr. Jurumenba : - Essas camaras 
têm prestado contas das quantias re-
cebidas t 

O Sr. S. Fortes : - As camaras são 
filhas desvalida,. 

O Sr. 1urnmcoba : - O orçamento a 
que V. Exc. eslá se referindo e o de 
t88:S a t S86, que no § 9. • do arl. 
5. • dispõe que as camara$ muoicipaes 
são obrigadas a prestar contas ao go-
nrno do destino dado às quotas. 

O Sr. B. Fortes : - Depois de rece-
bidas e applicadas. 

V. Ex.c. ja vio prestar contas antes 
de serem as quantias g~tas l 

O Sr. Jurnmen.ba : - E' preciso ai-
legar o desiioo e ao mesmo tempo 
apreseolár o orçamento da despe:ca. 

O Sr. B. FortdS : - O aparte do oob-" 
depntatln reveh a difliculdade da de-
f~sa ; uao pOdu haver presta.ção de 
''lotas, sem que as quantias te oh 10 
applicação; no aono subsequcnte é que 
as camaras muoicipaes são obrigadas a 
prestar contas das quantias que re-
ceberão. 

Segundo a theoria do nobre de-
putado, S. Exc. é capaz de exigir que 
a.a camaras prestem contas dos aonos 
de t89U ou t89t ! (Riso). ·o Sr. 1nrumeuba: - v meu pensa-
mento é o ~niote : enleado que o 
presidenle não pode, nem deve, ord.eoar 
o pagamento das quotas presentes, sem 

saber o desUno que till'erão as an-
teriores.· ·· 

O Sr. S. Fortes,; - E qu11 ndo as ca-
maras têm prd81ado .contas, como a de 
Barbacena l 

O Sr. Jur.umeoha dá um aparte. 
O Sr. B. Foite~: - V. Exc., que 

adduz . a deflln da administravão. é 
obrigadp a demopstrar que a camar:. 

''4e Barbatella não prestou conta~. 
O Sr. Ju::umeoba: -- Pois eu alli rmo-

que não prestou. . 
O Sll. B. Fortes : - E eu affirmo 

que prestou; opponbo a minha pai&Yõll 
à de V. Exc.•e nisso ficamos. 

O Sr. Jurumeotia :~A acco.sação é 
que deve ser compPoyada. . 

U Sr. B. Fortes : :- Eu apresentei a 
prova constante do relainrio do pre-· 
sidente. r 

O Sr. A. Martins : - E, d(ijlois, não 
accu~ou , petl ru informações. "' 

O Sr. 8. Fortes : - Sr. presi~ente. 
eu me compromelli, quando tomçi a 
palavra pela sego od • vez, a respo o der, 
um por um, os argumentos do oobre 
deputado; resta-me responder a um,em 
que S. lhe. disse qu'• as camaras mu-
nicipaes não podem estranhar a faha 
de pagamento dessas quantias, 1>orque 
oào consta que ellas o tenbão re-
quertdo. 

Para responller ao nobre deputado 
sobre este ponto, eu faço um add.i la-
mento ao meu rc~qr!~rimeoto, PO qual 
peço que o governo rnCqrme quaes as 
camaras municipacs lJUe ,tqm rc~queridc. 
o pagamento das quo1as e quaes as 
que tem deis.ado de o requerer. 

O Sr. Jururnenha : -Têm deixado 
de requerer todas aquellas que não 
obti verão despacho. 

O Sr. S. Fortes : ·-Despacho sem 
requerimento l 

Si ellas não obti verão despacho, de-
nmos concluir que requererão. 

O Sr. Jurumonba:-Ém regra, as 
que têm requerido têm obtido o pa-
;:amento das respectivas quotas. 

O Sr. B. ForteJ : - Ja v~ V. Exc., 
Sr. presidenle. que o nobre deputado. 
apezar do seu talento e da sua itlos-
traçã·o, apresentando diversidade de 
argumentos para a deresa de uma causa 
mà, não allingio o seu IIm e as admi-
nistrações passadas ficam indefesas. 
\endo deis.ado de cumprir disposição 
es. pressa da lei. 

O Sr. F. Peixoto : -Isto porque as 
camaras municipaes não pre.~tarào as 
contas. 

O Sr. B. Fortes : -Eu ja respondi a. 
este argumento, dizendo que a camara 
de Barbacena preston conw e, enlre-
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tanto, não obteve o pagamento das 
quotas que requereo. 

Os nobres deputados. que pela má 
~eresa produzida cooressào a neces-
sidade do requerimeuto, devião con-
fessar mais que os presidentes "o 
Minas túm necessidade destas quot;;.s 
para melhorarem :\ o:apital e para re-
munerarem ser; iços ele i toracs(ap·liados), 
~o passo que os divefS<\S districtos da 
província ficam completamente sup-
plantados pelas necessidades da ca-
pital e pelas necessidades da maldita 
polí tica. 

E' apoiado e entra conjunctamente em 
discussão o seguinte . 

A dditamenlo 
1\equeiro lambem que informe 11 go· 

veroo quaes as camaras municipaes que 
têm deixaolo de ·requerer o pagamento 
du respActivas quotas e quaes as quo 
tém rtquerido. 

Sala das sessões, ~ de Julho de t 81l8. 
- Bias Fortes. 

O 8a•. C. Prnt.e• (publicaremos 
depois o seu discurso). 

O 8r. A. HorUn• (não tomos o 
eeu discurso). 

Nioguem mais pedindo a palavra, 
encerra-se a discussão e ó approvado o 
requenmeoto. 

P areceres 
São offerecidos pelas respectivas com-

ITliSSOes os sPguintes: 
N. 193 

A 1.• commlssãn d~ proposiM e repr~>en
L'lc<lrs de c.tm~ra~ rnu uicipaos. li quo• rurãn 
w esontesa>; das camara~tlo Sacrarnonlil, con-
!endo seu codigo de pos11_1r'\s o regi rnon111 
anlerno. rl'.servando-s.. o dortllu de oiTerecer 
a~ ~mondas queJ'ulgar ncco·ssarias no correr 
da rH~c•~.siio. 6 o (larocnr: 

Que se adopt'l o seguinte projccto: 
A assem~lea legislali v a prov10cial M !o! o-

nas Geraes, sobr~ proposta da caman muni-
cipAl do Sacramento!, resolve: 

~rL unicn. S:\n !lPIJrovados o codi!;oJ dt 
pO>turas e regimento Interno da camara mu-
nicipal do Sacramento, que a ~u resolução 
acompa.nhiio; revogada3 as rti<posiçüllS em 
contrano. 

Sala rtas coromlssõos, ! de Julho de 1888. 
-José Uorta. -J. M. Brandão.- F. Na varro 
Sales.. 

A t.• commissào de propostas e repf'sen-
u ções de camaras municipaos, ;i quo rorão 
l!reseole$ as da cantara ,de S. Gonsalo do 
&puuby •. conle!Jdo seu codigo de pos-
turas, reg•mento tnlerno e " gulamento da 
praça de mercado, 6 de parecer: 

Que se adopte o seguinte projecto: 
A assemblea lt!f16laliva provincial de 

ll_i u:.' f;t'r.t_.,. $-t~hre ttrnpo.st.' d., r~uur:t mu-
ollcllt:tl lo• ~·. ti om<:~lu ,r,, S:tllltrAit). re<uh•o: 

Art. l.• . llao Alll'riiVaolos " rorliK'• do 110~
lur.l"·· rcgunont•• iutcrur' •· n•gut\mruln d:1 
pr!l{:l dot mrrraolu. (urmulaoln< (Iria t3111:tr;o 
munrc•pal d~ S. G msaloo ole S:tjttwalor. •tut• 
a ~Sin resolu,;nto nr~ompnuhnot.~ultstl tum olt>-~o· 
a ultima p>rln doo !.• i' •riu~u do arl. 161 ola.< 
p<tSiums. de.,,l~ :.s l"la••ras-flcnndo entno a 
Ç~lllar;"L-CIO. atÜ nu. 11111. pelas secuin te.:-11-
fall o( O IOdOS OI. prtlprlo'IMioo< do$ ltlfrelllt~ JIOr 
onde p:~;; .. .;ào a• cs tr;ul• · ·<t•lusaveis por ' "" 
ronsen•aç:ao.1ttl u~ fllt'•··• • • tnf'Z~ rl.-l ;anuo Sf!-
guín te. 

Art. ~. · llu•·ogau-.u "~ díspos.çioes 0111 
COIItrarfo. 

Sala da, fllllllui~M,, ! ole Ju lhn d~ 1888. 
-J. llort.'l.-T. Na•·arro.-J. li .. Orandiot. 
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A ! .• f"omm i....s:\n •lt~ l•ru1H)$t3~ ,, rt•prt• ... ~'n
uçtics riu <:am:trM nl!lnlrlpaes, :i que roi pr,._ 
sento a dn do Oorcs rio httl:u:l. r.ucnolo tli-
Vt!Na> al t••raçõ~ em $U1$ pn.tur~~ rM'f· 
vand,...<l' 11 direito de cnll'ud.u nn cnrrcr tl:t 
rliscussao. ê rle pnrrccr: 

Qu11 se adn1•tu n ~eguluto pmj r.•too: 
A MSI'IIIhft•A l~gi>l3 1lV:t pm•·iuria l oltt 

llinas c;erae:<, so~rc prnJI<lsla da ramarn mu-
llirlpnl olc OnrPs rloo llul:tl:o. rt!Soth•o•; 

_Art •. unico. S:iu Allllr .. vndM Ai allrra~o·,,_, 
ro.ta~ Zl~ IU)Slura$ tia r:un:u;a llllllllt"lpal ,t., 
OorM de nll~i~. rnn,l~llll'• ti> Jtruposta 1111~ 
a ~tn re.,nhu;.,o arn mp:uth:.. ~ re .. •uga..Jn~ a." 
d i~pnsit;ún:o; AUI C~llltll"l\(if), 
S~ i n oi aS rollollli,«\1''• ! olot Julho\ dO 1888. -

J. Outra. - L. ~~~ t.õooloy.-r. Vi3nu:L 

N. 1911 
A t .• Clllllllll<,~n du prnpo>SI>• 6 rrprh•'ll· 

laçrio~ de carnaras mururiro:•""- :i 411c looi pro-
SP.ntu, nmcio d I secrclarín do .,,,vrrun en-

' " . vrandoo n 31'101 lll•l ot '\""1 rni 'PI•rnvarlu, pro-
\' i:mri:uurnltt. n aclU l:tlll•'tllt• ;i ;t t•n..:t tU'Il« tia 
ca.mara wuuic'i J':tl ti•• ll w :\ovo. subrc lnr:u:au 
de st•r\' IÇ••~ t'IOIIH'Sli\. nS: 

I :nll<lthlrnrutu IJUII lU) Jlro~jo•ctu o In rol•lfiiO:I 
das relorirlas 11oosturn~. urn em t .• discussi10, 
est.• inc·lllo,Jn ··~su nddilnmcnto ; 

t:omsioh•ranoloo fJIIO "' •li,pnsttM~ rl!nlldru: "'''''14' nddit:unolltft u\m 1uola 3 nctualirlade 
dianto d., 1mnM01rmnç:in ••Joeraola jlcla lnl th • 
13 du !ll>iu oln rorre11te a111111, <tnc abolin " 
eJ~JUl'llto ser,' il. t.tnr•:u"- rogttào tf:t.lli reia.;••t""-
entrd o amo o H criado, cltJ rnwln summnriu 
I! a~:w•· ur:uurio tlus tfir••i Cft ~t ., t~brig:u;JJC!' ti•• 
~mhn<~ e s.:tH apr.,vt•it.:avcas, em •1u..:mto lei 
geral, maos colllllllo•t3, 11:10 venha r~ger L\l'll 
relaçot";; 

Cotll~illlornnoln ' I"" Ulll lolda a provinci:< 
con~•lria adoptor-;e a m~sma norma para 3 $ 
alludi,ta~ r~latooe•. prinrillalmPnle amplían-
rlo ·$~ t•Ma a •lu< cnado:l mdustriaes e agri-
colas, r11strin~:in•lo-se a parle qno cuidou ~~ 
in~renuo~ o m>numlltido~. porquo' us5a parir• 
caducuu em virtude da ciuda lei do 13 de 
Maio; 

E' do parecer •1uo se adopto o scguín l" 
projecto: 

A usomblP:t legisbtiva pro••iocial do !tio-
nas Gerae; decret.~ ; 

Art. 1.• E' l (lprovado para todas a~ ca -
mara!l muuiclpaPs da Jlrovincia o addila· 
monto ois posturas da c-1rnara rnunleipal du 
Rio Novo, que a este acompanha e f<>i appro-
vado, provisoriamente, por acto do govcmn 
de t9 do Foverolro ulli mo. 

An. t .• A matricula, de que traia o arL 
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U n. f , a rorma do contraeos. do que trata o 
an. t3, o as mais dispo~l~es des.!e addi&a-
l'lllnto, comprobeodom, igualmente, os na-
clonaei ~~~ estrallgeiros 9ue se destinarem a 
trabalhos agrícolas ou mdustrlnos. nos re-
specliYns munici11ios em que estiverem. . 

Art. 3.• As taus.do art. 39, par~ matn-
oula o ·averbação, quanto a esl\ls, sorao redu-
rido• à motado. 

Art. 4.• Supprimn-se do art. I! o n. ~· 
o.•rL UI o do art. 41 os ns. I a 4, que tralao 
d8 lngonuos, e mais do art. I! n n. 3. dn art. 
13 o.:. h as p.llavras- ing&l!uos o maoumit-
tidos- e o art. 16. que traláo desta classe, 
ambas prosÇriplaS . 

Art. :S.• Ruvogão-se u dlsposiçõe$ em 
contcario. 

Sala das commis$ÕOS, ! do J11lho de 1888. 
-J. Dulra.-L. Godoy. - França Vianna. 

N. 197 
A' commissãn do estatística ror.io prosante< 

ouaJ reprosentaçõ1os de cidad4os residentes 
r.o tormo do Lima Duarte, pedindo a anne-
ução do mesmo tormo i comarca dn Rio 
Preto ; e é d~ parecer quo se adopto o seguinte 
projecto: 

A assemblea legislativa provinck I de Mi-
oas Gero'las dec1 ela: 

ArL uu ico. Fica dosanneud11 o termo de 
Llmn Dunrto dn comarca de Barbacena e 
•nnoudo á cou1arcn do 1\lo Preto; revo-
gadas as di~11osiçúes em r.nntrario. 

Sala das commiss~os, ! ~e Julhll de 1888. 
-JtlSé Maria Brand:io.-Iosé Thcodoro. -
F. Nnarro Sales. 

N. 198 

A' commissão do ostatistica roi pr8$ente o 
officin do 13 de Abr il do corrento anuo, no 
qu~l :1 oomara m11nicipal da Uagagom rijpre-
~onl.t sor do couvonieucia conservar-se an-
nou norucllo município a rroguozin d'Agua 
Suja, !IIHI d'ello rum desmom~radn para ra-
zer parto do do Carmo. 

Compulsando-se os documentos que acom-
p&llbio o mencion~do omcio da camara 
muuicipal da Bagagem c, 

Considerando que este município, ficando 
redutído aos dous districtos do que se compõe 
a pamc:llia da cidadn, 'IIIQ _apenas t.sm a 
rocoila municipal do 1:3936600. oâo se po-
derá manter; 

Conslder.J.ndo mai$ quo o mllniclpio de 
N. S. do Carmo da Bagagomi croallo pala lei 
n. !9!7 de 6 de Outubro tle 88t, se compõe 
dn& rrcgurzlns dn Cnrmo o olo N. S. da 
A hbadia d' Agua Suja, IJUII \ rouu···rrrm 
par:t a receita municipal com '' o ••uol ~ . . o 111'1-
meira. de '306:J00. ~ a ' _utul~. ·I•· 
4S:l,;ooo •1ue addicionatfa, pr1•1.., ou ~ '1'1·•11-
tia dt' ~ \500, iosumcienl" p:1 r:t a eu:.uui•·H· 
çà" do 1uunicipío; 

€~tnsido.·audo, ainda, guo atd hnJt~ nào pôde 
&cr. mslálado o municipm do N. S. dú Carmo 
da Bagagem, por ralL\ do recursos para a 
con$trucçào •dos edillcios publlr.ns llxigldos 
por lei, como condição do lnstala~iw 

E' d!' par~r a curnrnissào quu se adopte 
O segumte PTOJeCIO: 

A .:assem~le;~ legislativa provincial de Minas 
Geraes decrel.'l : 

ArL uni co. Pica r~•ogada a le1 n. !9!7 de 
11 de Outubro de 188!, que croou o municí-
pio· de N. S. do Carmo da Bagagem, conli-
nu,udo .:as rregue:ias do Carmo o Agua Sujã 
aonexas· ao município da Bagagem, de quo 

I 
rorio desmembradas peta mesma lei ; revo-
gadas as dl$posiçõos em contrario. 

Sala d:u commissõe;;, ! de Julho do 1888.-
José Maria Br.:u.dão. - José Theodoro.- F. 
Nav~rro Sales. 

São lid?s os seguintes: 
A t .• eommissão de ràzenda, consi-

derando que para a promr1ta e regu lar 
confecção do o~meoto proYincial lbe 
são oectssarios e indispoosneis escla-
recimentos officiaes ; 

Considerando que a té L'lje não foi 
di ~tribu íd o rela torio que o Exm. Sr_ 
Dr. tlota Barbosa leu a esta as.IIBmbl~ 
no dia Ja instalação dos seu~ trabalhos; 

Conside.rando que, no ramo da adml-
n i~traçáo publica referente i instrucçà() 
publica, faltão os dados oftlciaes que lhe 
po~são illustrar o espírito; 

Considerando que, ~u~nto á arreca-
dação das rendas pubhr.as,s!o urgentís-
simos muitos esclarecimentos, que até 
b je não forào mioi~trados à assemblea; 

Considerando que no serviço de 
ot ras publ icas se fazem indispen~aveis 
reformas que devem ser calcadas nas 
luzes que devo minis tra!'o relatorio do 
di rector da mesma repartir à o: 

b:' de parecer o requer que se 
solici te da admioistraç.W da pro1·iocia a 
remessa do relalorio do Exm. Sr. Dr. 
llor ta Barbosa e dos relatorios, que lbe 
devem ser annexos, das repartições d:t. 
in~trucçào publica. direr. to ria de fazenda, 
obras publicas, e collecção das leis do 
aooo passado. 

Sala das sessões, 2 do J ui h o 1888.-
Dru,ttond .-Franci•coSd.~. P1·ate.s. 

Posto em discussão, é approvado. 
A commi~~ào de polleres, tendo es-

tudado a representação do director 
aposentado da fazenda rravincial, Se-
raphim Francisco Gonsa ves: 

C11nsiderando q1,1e a lei 3238 de 30 de 
Outubro de 188~ mandou aposentar 
o pellciooario com todos os vencimento~ 
r -:.l'orr.ioualmonte ao teru.,o que liqoi-
.l:tsse; 

Considerando qne, pelo art. tt do 
I _:. U 73tJe 1 t de Dezembro de UmS, 0 

1 eUJprPf13d0 que tiver maiS de 30 aliOOC 
de •erv1çutem direi to a uma grati6caçào 
addicional correspondente á 6. • parte 
dos mesmos vencimentos, como se vê 
cl?.1';1 mt>n te do art. ti do reg. citado; 

Considerando. portanto. que nio ba 
obscuridade alguma nas diaposiçOe, 
legaes citadas .e n11m razão alguma 
para a dOYida lennt.ada pela direetoria 
de fazenda; 

E' de parecer que tW> .lia necessidade 
de lei iuterprelin d'aqpellas, cabendo 
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a o pe4iniooario • interpor os reGorsos 
leraes para que seja reparada a io-
jo.stiça qtUl lhe fui rei ta. 

Saladaacommissõe.~.~deJulbo de tSR~. 
-M arti.M .dos Anãr,•dt~.- A•·.úti_çH, 
Maia.-Fr:o.nci.sc'' ~d. 

·Puato em. discussão, é approv;~do . 

• A' eommis~ào de i"strucção publica 
foi presente a petição dos estudantes de 
preparatorios, ou violes do t . • anno do 
cuno de pharmacia. em que requ11rem 
a esta as~emblea lhes seja permillido 
prtjStar os ~umes oPce~sarios para ma-
&ricula, peraute commis~Of's nomeadas 
pelo dir~tnr da Escola ., suj•ita~ á ap-
provação do presidénlll da pro.,iucia. 

Alleaão os peticiooarios que. sO po· 
dendo prestar ex~tmes gemes ~m no-
vembro e encerraodo·se a matricula 
em setembro, elles perderiãu um 
anuo. 

Con~iderando a commissào que o~ 
examHs de preparatorios devem. ser 
prestadfls perant!l ~~ commissóescrP.ada.s 
pelo 1IPcreto o. :Wl9 de I de outubro 
de t,.73, afim de que os diploma.s da 
Escola gnzem das garantias dos das ac.a-
jemias do i1operio; 

Coosit.leraodo . que o dererimento da 
petição seria a cessaçào de lào impor-
wte garaa;tia; 

Cous1d1lraodo. finalmente, que, pelo 
ar.. ~~ do reg n. 97, é permiuido aos 
peticiunarios prestarem os exames da 
Escola, apezar de não se terem matri-
c:ulatln e l11go que satísração as exi-
gencia:4 'los arts. 5. • e 6. • do citado re-
gulamontu; 

o·.' de parecer que seja i odeferida a 
pe_Liçào. 

Sala das seswes, ~ de Julho de 1888. 
-C. ~.ena.-J. Dulra.-.Josí Theo-
doro. 

Po~tn .em diseussão, Oca esta adi1da 
Jl:llla hora. 

O Sr. Pre$idente designa para ordem 
do.dia segqinle: 

PRIIlF.IRA PARTE 

· :Até &,H e tft :.-E.lpediente. 
•·Até meio·dia:-Apresentação de pro-

jettOu indicações. 
, Até t , bora da tarde: -Apr.esenta.ç.ão 

d& requerimentos e parooe·es de com-
IDÍMDes. 

5EOU11DA PARTE 
• . •l olllel&ura..de·proielltO& irovr11ssos. 

~ 1iYOlafàl\ da_a,emenda.s,ao·addilivo Q. 4 
e.cka additiTo o. IS ao pro~ct.o o., ~go . 
,. D;eeessão do pareo111' da. 4Q~IIli~ de 

Dllror.çiu. publica~ ln!)e(elin\IOjap,elição 
do. ...Uallhs da,&twta.4e p~JPI.cia. 

Discussão dos pareceres sobre l'li.s não 
sanccinuadas. 

t .• d•scussào dos projectos ns.· 7t, U . 
7:S, 7 e \ta . 

~ . • do projecln n. t . 
Discussão do parecer D. 43 zobre re-

de ração rlas províncias. 
t . • 1los prujectos de os. 2 a 100, pela. 

ordem de ~na apresentação. 
Contínuaçãu da discu~são do rcq uerí-

ment" do Sr. Aristides llaía st•bre lan-
çamento de impostos ll'l collectoria de 
S'!nta Luz1a du C~raogola. 

3.' di~cus:;ão do prujecto n. 328 de 
t8~4 (po~tnras da Cu11ceição do Serro). 

Lennta-~e a aessão. _____ ,. ___ 
U .• SESSAO ORD17"AfiiA. E\1 3 DE 

JULHO O~~ 1881! 
PRE<t o ~::-;1:1A uo Sn. SlLVF.~Tnl: F•:nnu 
SU l!M A 1\lll :-r.~I·RDIR:<TF., - Obsrrnçoies do 

Sr. C C•·rqut•lra. - llcclaw:.çó,·~- -Obs•·r-
vaçó•\S dos S1·>. S. Peixoto, A. !al~cludo e 
~·i rru ianv. -ll••presnntaço)AS.-Observaçóe, 
dus Sro. S. Poi tlll~ e R Horla.-Commi<-
s:\o dt\ in•runrtlo.-Ui<CIIN . do Sr . F. sa. 
Ollserv~çóo> du ·Sr. A. Caldelra.-1\cpre-
>entaçó•><.-OI,;•'rv•çóes da< Srs: A. M:a1a 
e f iron iano. - Proj•>ct~;. - OisrnrS!ls do~ 
Srs. C. 1:q quüíra. A. Teix ira, J<J$I nn, T. 
da M .. ua. C s .. na r, 1\. Marun;.- Qr.cur-
rcncías da Bua Vis• a e Cn\o M·>I(OI...!.I)is-
c:nrs~ c requnrimeoto tlo Sr LmriQijthl). 
-Urgcncja.-OIJ!er,·a~ões dos Srs t:. t:er-
queí ra n A. Mach•do.-Oi;curstl do Sr. 11. 
Marhns. 

A's H bora~ e20 minulo~ tia !Jlanh:i. 
feita a chama•ln, acbão-se prr-.cn.ta·s o~ 
Sr:;. Silvestre Ferruz, Porllrio ~ht: bado. 
Lin.Jolpho Caetano, França Vianna, 
Candido Cerqoeira, Josioo rtA Maujo. 
Aristides Maia, Silva Fn1 to•:; . Oi3s 
Forles,, Rotirigu~s Horta, J. Dulra. ,,n-
tonio Marlins. Chassim Orumond, N •• 
varro, L'arayt lle de Godoy, Sousa H 1-
bello, J••sé Brandão, Camillo Prate.•. 
Francisco Sâ, Vaz 'de Lima, sàla't)l_iel , 
Americo de Nattos, Alvaro da Malt3, 
José Theodoro, · Martins de Andrade, 
.Leonel Fíl ho, Costa, Sena. Gomes Can-
dido. Ramíro Ma,rtios, Velloso, !=l~udío
uor Nunes, Francisco Braz, 'lolendal, 
Lu i ~ Vieira, · ~froso Juuior, Viotti, . 
~olooio 'teixeira. J. Murta, t êíxeira 
dll Vascoucellu~. PimnnLa, Ave\iiio Cor-
rea, Aa_gu~Lo C!15ar •. Nelson,Caml>vlína, 
Soares · P.eixoto, Jurumeohll, Fírmiano 
Costa, Coelho de Moura,. Femjir". ~
ves, l:eixeira D~rte, Drumond, .. No-
gullira. Móreira da 1\ocha, Ç"tppe_llo, 
Sev,t~rjano de Resende, ApterQ Flo-
rapcln, ~· . Aua!.'Sto .,~deira;, Caltaodo 
semtp;mtcJpa~ os ~ Srs. . 

Abre-se a sessão. 
• 
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2.28 A.NNAES. 

E' lida e approvada a acla da ante· 
~ente. 

O Sr. i. • Secretario da co o ta d~> se-
guinte 

EXPEDLENTI: 

Rcpresernaç~es 

Uma de diversos empregados puhli · 
cos da r.api tal, contra o imposto que 
pretende crear a respectiva c;,mara 
sobre os seus vcncímoutos. - A· ~ . • 
cómmissào jje propostas. 

Outra da camarada Olivlli ra , pedindo 
iodemnisaçlo de 2: U4641lil , de~pen . 
didos em concertos de estradas. -A' 
commi~são de obr<~~ publicas 

Outra de Manoel Pereira da C•lSta, 
pet:indo que sua razenda do Vintnm 
1\qM pertencendo a Pouso Alegre.- A' 
crmm1ssio de estatí~tica. 

O/fio i os 
Um da cam:.ra municipal de Mu· 

aambmbo, remettendo contas do ann'l 
p~sado, orçamento para t889 e uma 
proposta de suppress lo de alguns §§ de 
Kuas po~turas.- \ 's cnmmissOas de 
l azepda municipal e t . • de propostas. 

' P eliçdo 

Uma de José Joaquim Ribeiro. pe-
dindo transrereocia de sua razenrla da 
Piedade para Po•JSo Alegre.-A' com-
illis~o de estatística. 

Desempenh? de commisslfo 
O 8 r . Condldo Cerque lrn 

(pela O~"lkm}: -Comu V. Ex c. sabe, Sr. 
presidente, tiYe necessidade de, no dia 
H do mez pas.~ado, me retirar rle~ta 
capilal, a6m de tratar de negocio ur-
frente no município de minha residen· 
cia; razão porqu11 não pude no 11ri· 
meiro dia atil de sessão dar conta da 
commissão, de que rui encarregado por 
Y. lh e., de, em nome da assembtea. 
eamprimeatu S. E1c. ReYm. o Sr. 
'Bispo de Maríanaa. 

Honl •·m não m'l roi pOSlliYel tomar a 
pai• " " 1 h••ra do expediente, porque 
outros cullegas tiverão de tratar de di· 
"Yersasassumpl.os,oào me rO'itaodo tempo 
-para cumprir essse dn er; o que or;. Ye· 
ClbO razer. 

S. E1e. o Sr. Rispo de Marianna,re-
~bendo a commissão desta a:~se•nbtea , 
.agradeceu a coDsideraçào e deforencia 
-e disse que fl.:an Yinmente penbo-
rodopor esta prova deestimae de apreço, 
(azeãdo T•• IOs pela prosperidad11 
4a pi'O"fiJitia e para qoe sejào pr:>ft-
euos os lrabalbos desta assemblea. 
(Muito ~m). 

O Sr. Presidente: -A casa fica iu- . 
teirada. 

Reclamações 

O 8 r . Soares P e lxot.o: -
Sr. presidente, chegamlf) hoje a esta 
casa, 10e inscrevi autecipatlameote para 
ralar na bora do Cl pediente tl V8t16quei 
que era eu o pruu~it"' iuscripto pelu Sr . • 
~. • secrelario. 

na Ires dias que me inscrevi) o,a pre-
valecer essa •nscnpção, acredito. rue de· 
via tocar a palavra; ma.~. o conu-.uio 
tem j UCcedidu e mo parece quo oi o 6 , 
este o meio mais proprio para regula-
rí:tar os uosso~ trabalhos. 

Um deputado da maioria pede a pa-
lavra e preenche co,nplelaiDeote, COm() , 
a10da boutem succedeu. o teiOfJO do 
expediente. 

Uesde o mcz passa.lu que l8nbo eru 
mãos algumas repre~eotaçOe~ para avre-
:s&utar; entretanto, ainda oão tifo op-
portuoidade para razel-o. 

l'eÇO,!lOis, à V. E1c. quo rue inrurme 
qual a ordem da iu~cripção. 

O Sr. t.• Secretario: - V. ~xc. esli 1 inscripto em segundo lugar. 
• 

O 8r. Alva r o Hac b ado:-
Desde ja trauquilhsfJ o nobre deputado, 
;Jaraollodu·lhe que serei o mais breYe 
IJOssi vel e não roubarei ioutihnoote o 
tenapo destiuallo ao experl ieote. 

Sr. pl'I:Siden te, 1101 uma das raras • 
seSlloes que temos tido, não me rtl-
cordo em que dia, ria~ creio' que a H ·· 
do wez pro:timo ()assado, ea ltve a 
boora do tne dirigir a V. Exc., ver- . 
guntando si o goveruo da pruviocia, 
f1oje, em ama interinidade eiTccltva, • 
entregue ao meu huuraclo co!lega de 
profissão, o Exm. Sr. Barão de !:a-
margos, m~dico distiocto, em quem · 
respeito uma btolligencia bastante 
cull1vada, um caracter serio (apoiá-
dos da bane, r da c .n:se~·vadoru ), · bo-
llt .. ~ o orobo, e um dns pHI ilicos 1ilais" 
apaixooaôameote partidarios desta terra 
(ndo apoiadtJs da ba"t:a·1tl con.,eroa-
do•·a), per~aa tando, digo, si o governo 
da proYiucta, entregue hoje is mãos 
lào nabeis, tão oonradas e làl> em i uea-
temente p~rthlarias do i IluStrado e 
Eun. Sr. Barlo de Camargos, Ja l~aYia 
cumprido com o deYcr, não direi colll!1io-
tuciooal, seria isto nas .condiçOOs ac-
lU; es do paiz uma chapa venlaJeira-
menle ridicala,para aào dizer tola, mas. 
com o dever de mera alteoçào, de sim-
ples cortezia para com esla as .. ~mbtea. 
remeuendo-lbe certos d')Cameatos : e 

I certa iaf11rmaçlo por ella pedidos; do-
cumentos e informação· referentes ~· 
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individuo dn nome Antonio D1rbosa 
de Faria, atr~res de polida ... 

O Sr Jurumeolla: - V. Esc. não ig-
nora que o expediente da secretaria ti 
e:uraonltnario. 

O Sr. A. Machado ... que, contra a 
geral espectat1va, tlW menosprezo aos 
s•mplos e sagrados pr•uc•p•us do or-
dem e moraliJalle admir~:strati va , em 
l'i~co até de comprome<tP.r, mui seria · 
mentrl . a palavr.J. honrada, solomno· 
meutu empeohada,do pr,•prio Exm . u ltu· 
uestis~imo Sr. Uarào dtl Camargos. aiurla 
continua como cummaoJaute do Jestaca-
mcn l<J policia• o t. • :;u Plllente Jodel~gatlo 
de puhc1a, em exercíciO, da importante 
e aluu c• dado, onde re;;•tlo. 

V. Ex c .• Sr. presidt~ute,respoodendo.en
tão,â manha pergunta.f~z-me a honra lle 
tnformar-11111 que, até ao momeotJ em 
que •ne r!!$pOrHlia V. Exc., nada a10tla 
havia s1do remettido pelo governo .i 
me:1a. ma:; que V. Ex·:. to•nana as pre-
cis<~s providencias para quo a assem-
bica uào llca!lse ~em uma respo;ta 
<1ualquor, Isto ú, t>ara quu e.-;ta assem-
bica uâu rv~SO ti'ISleruente f ÍIÍpCn· 
diatla. ndicular•salla. escarnecida, por 
aquellos mesmos a quem ma•~ a~stste o 
dever sagrado tio respuital-a. do $alva-
guartlar o~ seus tio mesquru!Jos o tio 
ame,.qurohados tltreitos C\tOSlltu~IOnae•. 

Portanto, Sr. presidente, seodu ja 
deer.rridos tantos e tão longo:; d lo~s 
(creio que 21, mais ou me aos) depo1s da 
minha pergunta u üa ro:~sp.,:;ta com 11ue 
honrou-me V. Ele.; eu veuho, n~sta 
parte do~ ordem !lu Uia. desti11ada tam-
someDte ao expediente, pão procurar 
impedir que o nobre deputado, :ir. 
Peixoto, raça as consideraçoes que úe-
seja. nem tampouco, servindo-me do 
prec~dtntu aqui aberto e estahelecado 
pelo meo sympatico collega, Sr. Vrolti, 
tratar de qualquer assumpto mai~ 
proprio para um requerimeuto de 
fra11ca opposi~o. que deva ser apre-
sentado e discutido, sem receios, na 
hora r11gimeDtal; mas, simplesmente 
saber da V Exc. si os seus prestigio~os 
earorco~ per:~ute o go, erno roti o, como 
era .Je esperar, coroados dos dMejados 
result:1dos e si o~ documentos e a lo-
formação a que me retiro ja se achào 
em porder dtt V. E1c. ou, no caso con-
l):ar~o, saber si, com eflei to, .JSta assem-
bÍea ja decahio tanto, ja se robaixo11 a 
tal ponto. que nem V. Exc., seo tlllls· 
lro prc~i·lento, a synthese, a resultacte 
.JlrOclamada o recoobec1da de toda a 
aua força moral. de todo o seo prestrgio, 
oem V. Ele. nada mais valo p;.ra a 
actual a•lmioistr~çàn interina desta 
pobre e desgraçad~ prol incia! 

U Sr. l'nwllPutll. - T,!oho .1 lnf•II'ID3r 
:10 nobre tl•'lllll3•1o que tiS JOCIIIOCIItOS 
e 3 rllfurmaç;io rn1u~ndo,; por S. Exc. 
amtla não \'ttriio a OS!;\ a-sc•nblea, 
apezar t1:1 ~·ll"ll:IÇi•J da mosa. 

U Sr. A. ~lo~ch atlo: - 1.• I'!! pera v a por 
ISIO; o Sr U.1râll tle (.;.uu.<rgols n:io 
Jll'~ ·ta 3 IUOOOr :tllúUÇàO a est' (I~So!IU· 
hloa, tra ta-nu~ o'111u u lllilior c IIIJi~ 
S:JIOIIIII Il tlesprcz • { •.?IJitlt.lO,ç 6 ll(iO 
npoiaciOl) , 

U Sr. F. S'1 : - \ 1'1!.-l lltl~t~ un:c:1 pn~
sivol era a domi~são •1•1 alfllru~ IIJr-
llusa (•,poiados do :ú·. C~tm ill , J'J•ale:l 
e de uutros da ba,•cada li{J~,·al). 

Rcpresentaçües 

O 8r. 8onrca Polxot.o: -
Sr. presidente, rut~o CIO rt~C· IIIIH!Ce r 
que, amda ha pouco, quanolu perl1 a 

. patana, rui um pouco injnstu p3ra 
cum a mesa, porque ven1h111 Ci que 
eiTcctivameuto o nobre drput:.do 11ue 
prér.e•leo-me na tril.luua e~ ta v a com 
llflu• tfl inscripto ~rllc< •le mim. 

O Sr. Jururu~nha: - Assim ú 11110 se 
prnceúo; os nobres deputa.•los d.• 1>-t n-
l'ada nppos ta devem tumar e>tu ~xom
plu. 

O Sr. S. l'e•xoto:- 0 meo engano, 
porem. procelleo de q•·e a lettra da 
ru~crrt>çào do nome !lo nobre devo-
tado <jiiC acallou de fal ar era igual á 
da palavra-expedieoto- . de m•1•lu quo 
11111 pareceo 4ue era seguimento da 
ordem do dia.. 

Um Sr. dt~putatlo : -1:1 fi• V. Exc. 
quão injusto roi para com n prc~illcnte 
da assembloa. 

O Sr. S. Poi xoto: -Fui um ponco in-
j usto, é verdade, mas sou o prurH!Iro 
a pedir-lho desculpa, lanto mat~ •Jnnuto 
ja confe:;sei que mo havia enganado. 

Uada esl3 ~alí~façào á mesa .... 
O Sr. Jurumenha : - Quo mu ih1 nos 

merece. 
O Sr. S. Peixoto •. .. di rei ao nobre 

deputado, o Sr. Alvaro ~iacha•lo. que 
elle ror demasiadamenie ÍOJU::StO para 
com o pres1deute da província. 

Si as 10rormaçóes solicitadas por 
S. Exc. aioda oãu viario ã assumbloa, 
pcmo garantir à iii LL~tre bancada op· 
p0$1.'\, não 6 por meoosprow a Mta 
assemblea e mui to meooJ ao presidente 
da casa. 

O Sr. Jurumeoha : -Sem duvida: não 
podia hner menosprezo por parte da 
admini~traçào da província. 

O Sr. S. Peixoto: -0 presiden te da 
proviocia precisa antes do tudo co-
lber a verdade o, si essas inrurmaÇóel 
ainda n.ão li ~rão á cãsa, é isso dllvido 
a motilO de ordem publir.a, ao grand• 
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6!-~sso de expedtente que ha na llecre-
tarta do governo. 
·o Sr. Drumood: - A administração 

dé;e ser mais rt~:~tricta oo cum-
p~i~eo to de seo dever para rom es\a 
a~mbJea. 

O Sr. S. Peixoto: - Ditas' estas pala-"ras, Sr. pr~>sideote, vou mandar 1 
nfesa uma representação dos· Srs. Sil· 
•eir~ Carvalho & comp. e Francisco 
Rpdriguo~ Rosa, pedindo que os :~eus 
terrenos sejào t anllferidos da Cachdeira 
Alegrt~ para a fregnezia 'de S. Francisco 
de A&lliz da Capitara, pertenceo te ao 
município de C.ttagua'zes. 

M" parece o pedhlo justo e ruotla-
mjlntado ,pelos motivos allegados na 
repreli~Otaçào . 

Ao mec-too tempo, mando uma ou-
t:;a .repre:;e~tação. que servirá de ba..'le 
a u.l!' ~roJe-cto que tem de 'ser apre-
sentado nec~ta ca:sa pelo meo illustre 
cóm\laubeiro de distrtcto, o Sr . Cao-
dído c~rqueira. 

E' um-abaixo assigoado -dos mora-
dores dos Tt~ixaira~ . pedindo à elevação 
desse díst ·i c to à rr,.guezia. 

O petlitlo ó muito justo e o projecto 
será apreseutatlo em tempo opportuoo 
(19r es:~e meu cu~panbeiro de dilltricto, 
que acabe• de c•tar. 

Apro•eitoaintlaaoccasião para mandar 
i m&:~a lambem um pedido do cidadão 
José Dias Vieira, 3olicitando a transre-
rencia de sua razt~uda do município de 
Patos para o do l?atrocinio. 

O 8r. Flrrnleno (não temos o 
aeo thscurso). 

O 8r. llort.e: - Sr. presidente, 
pedi a valavra para enviar à mesa uma 
reprast~utaçào tle cerca de i OO mo-
radorell do muo•cipio de s. Joào Ne-
pomuceno, reclamando contra a creaçào 
de um lyceo oaquella cidade e escolas 
primanali em diversas rreguezias 
d'aquelle mu01eípio e protestando con-
tr:& os tUlpoStO$ creado3 pela respectiva 
cama•a muotcipal para a manutenção 
de;o:~as 89Colas. 

~. 111 à mesa esta representação e 
eapor·• quo & aasemblea a IOmarà oa 
deved.t C01111iduraçio, dando-lhe o coo-
~iente dt~s\t oo. 

O 8r. Franel•eo 8á: ....J Sr. 
prellidellte, conrórmaildo~me com á ob-
servação que V. Exc: h'ontem·'me retas-
sentada sobre disposiçãó d~ t esnneortto. 
eu'venhó reoovatfeõos· tlevtttos• terinos 
o r!Jquerimentó e hontem rormutel 
para qno seja uó eádà'uma cOIÍllníSsào 
~~{I!Gial, "ítlm de'jroteder· al> ioiJuetito 
pet'O·qoal $e •ePíltqae·i{éilktl!ntill e llu-,. 

• 

toria da 'falsificaÇ!o ·de que, na sessão 
de hontem, o Sr. deputado C. l'rates 
arguio as dispos:çUes da lei u. 3,.\32 de 
t Bgi, da qual S: E:<c. propo1. a reroga-
çào. 

V. Exc. me permiti irá accreswntar 
uma palavra. 

Quando roi anouuciado hontem esse 
requcrimentc>, o nobre deputatlu polo 
t 7. • distrlcto, o llonrado Sr. Ur. Augusto 
Vclloso, declarou qae devia St.. lu1'anta1 
d~sdc logo a suspeita Mbr" :t cotnmis-
sao, •tuaftruer que ella fosse. 

O Sr. I.I.Lrruso Junior: -Quu se de-
via, não. 

O S•·· A. Maia : - Declarou. poi~ não. 
O Sr. Barroso Junior : - Não. 
O Sr. F. Sã : - Felizmuntc, posso 

respontler ao nobre tleputadu com as 
nota:~ tachygrapbicas, que uustc mo-
meuto :1~ lm de recebPr 

Eis o aparte tio Sr. A. Velloso: 
• Salvo o direito de suspeitar da com-
mis:~:\o, qualquer que P.ll;t soja. • 

O Sr. U;~rroso Junio! :- ls.sn ii outra 
co usa. 

o Sr. F. S1l ;-Eu acredito CjiHI essa 
declaração do nobre dcput; •lo fni in-
s~irada mcmos pelo critcrio e int~'lligente 
rotlu:tào, com que soe S. Exc. proce•lcr e 
cnuunciar-se nesta casa. tlo qun pula 
paixão de que era natural achar-~ pos· 
suido, desde que enxergou naiJuillo de 
q:~c se tratava uma face pes.-~oal. 

O Sr. Velloso : - V. Exc. sabo que 
eu tinha razào para issn. 

O Sr. F. S.i : - Com eiTeito, dt>.clarar 
ctue levantava suspeição sobre uma 
commissào, que ainda não estava no-
me:Ltla, im110r tava . .. 

O Sr. U.1rroso Junior : - Não disse 
semol h ante co usa : nào declarou desde 
logo CjUO, qual•1uer que fosse a com mis-
são, seria ~ u~peita. 

O Sr. F. Sá: - E' o qucl rst..l no 
aparte tio nobre deputado - • salvo o 
direito de suspeitar da commiSSào, 
Qtmlquer que ella seja. • 1 Ap cr;es). 

Dect .. ~ou que líta v a sal v o o direito 
de suspeitar da commissão, qualquer 
qne ella fosse ; e isto importa (eu es-
tou certo qne rrào estava nos intuitos 
do nobre deputado), em t. • lugar, põf 
cn1 duvida a honradez de qualquer de 
sens collegas, porque essa commissão 
poderia se••·constituida por deputatlos ... 

O•Sr. Velloso : - E' uma inteqlreta-
çào q_ue so y: Ex c'. da. 

O S. F. Sa ..• CUJOS nomes S. Exe. 
não ·conhecia ainda ; importa, em !. • 
lugar, que interesses compromilttidos 
na questão oàCJ se jul~av?.o mllitOlS88U• 
1'0! I)elo tesU1tado do toqaet!ito(apt>Mdo 
llo I r. V. F"nills ). 



Porlantu. Sr. prrsittentc. cu r('nnvu 
á V. Ext:. u meu rcqucrimi'nln. 

O meu prupMitu n:'lo rni p~tl ir a no-
m ' açãu dr urna CII IIIIII Í~~àu aá rem. 

O Sr. Vrtlo~u : -Eu IICIII lhtd i:~ su'-
&Hlilar isso cl u \' . Ex e. 

O Sc·. U~1rroso J U!IIOr : - A d ··~m . V. 
E xc haYia do pedcr por rur\·a : a com-
missão ha1·ía rtc srr p:1ra 'I t::lll·.a. 

O Sr. F. Sã : -I' 11uhrc clí~ llll latlu 
apruvcna a occa~iàu p .. ra dar 11\·:ü• '" ' 
bre t ncu~ào j uridt1'a ; m:~ :1 m:.;.c~i:'w 
é inoppnrtuna. 

O 'r. ll.trrn~.: Juuiur.-:1\:iu :~pu c ulo1; 
1'11,1 1 tl h ll11t 1 cl • ro•r •lwr h . ., ,!, ,. n:io • d e da l-a~. 

() !:Ir. F. Sã : - Eu t'llll'ndn CJU P. a 
commcs.<'w n:'1o do• v r !t•r pur lim julgar 
de :u:c:nrtlo CtJ na cnl••rts<rs th• uu< uu 
de oulrn.;, lanlu m:u.; rullur.ula a t(ll t•<-
l :'LO 110 tl'rrt'OII (JI'.;sual ('111 ' 1111' 1' 1111 11 
foi : para i<lct, n•llt•rn á V. Elr. n I"' · 
d itl•l , ljll l' fi t., tlc• ll ll llll':t r l'!< ta ('IIIIIIUIS-
S.ill, rou,li tnlllllll-:-1' t•lla dt• Oll'llllJrus 
dr tllt!.cs as hauc.·tcl.ts desta c:L<a . ( 11 u•lo 
bem ). 

O :'r. 1;, l'ra lc·~ : -O 11111' ''" l:'1 em 
jo~o cwst.1 •III''"L"' ,·. :1 prolutl:l•l•·. a •lig-
nitl:ul•• ol:t a.;<>'lllhl•• I 11!.111 i• 1111).1 llllt'S· 
t.1o pr:<<ual. 

F:' apuc:ut.t r a p(ll'll \'.toln u ~··g n i u tn 

Rcquct•rm~nlo 

Hl'CJ III'ro• nu•s 'I"'' ~··J:I 1111111•'~ 11 .1, •Ir 
ccntf••rntlll ntlc ro1c. " :t l'l. !i:l du r•·:.:i-
mcolll, lllll<l cor.uni ~s:·IIJ cspcrcal para 
prO(;t•tlt•r ao Íl"lnr•rit11 r ••xam""· nlím 
dr ~-~ rilicM-sf' a cXt:<lt'11na , • • 1 a nwrra 
d;~ rabclka~ão dr qn•·. na sn-;.<.iu •I·· holll-
telll , o nnlt re dcput:ulu, Cauull•t l'mll•,~ . 
nrguio as •lisposiçt)t•s tln lei 11 . :1 •• ~ ·\'t tiU 
t 887, tia• C[ ll li!S ::>. Ex r·. prt• IHI1. a n·· 
voga~:io . 

Sa la tias S~.SS .. II'S. a tlr b lhu •lu 18.'18. 
- Fm iiCI'CO Sf1.-.\l varo .ll u:h 11111. -
Jost\ Maria Uraull:'t•l.- V:t7. clu l .. im~ .
Na varro Salt!S. 

O Sr . Presidcntr nomc.1 11.11'.1 r-LI 
commiss.'tO us SN . :\ . ~la rtins. 11. F••r-
tes, C. S.· na , ~lollt·~Lo Cahlcir.1 c l:t)Ciho 
de ~lou rn . 

O Sr. !Mode st.o Cnldclra 
(pela onln n): - $ r. prestdentA, agra-
deço à V l':xc. a honra c••m que 1ca b:~ 
de dcslingcur-mo, nomea.nJ_o-m~ p_ara 
membro du uma commtssao tao tm· 
portante: f'nlretaolo, peço à V. Exc. 
qoe e<m~nl te a casa sc concede-me tlis-
pensa tles~a comrnis~ãn e ist-t por dons 
motivos: r m pri" eiro logar. porque. se-
gundo con, ta-me , ntss~ addil~vo acha-s_e 
a mjoba a~scgnatura ; amda nao o ex~m 1-

ncl; c, em s~J~nn rlo logar. porque u uma 
que~tf•o irrilantc. ero que não de~Pja 
tomar parte o 'Jratlor que ora occuva a 
tnhuoa. 

l'nr es te~ mott v o~. p~ço ã \' . Ex c. 
quo ··on~nltr. a ca~a Mi r.tlnCtl•líH IIU a 
exoneração c1ue pad i. 

A t:asa. semlo cuns ultatla, rc>tlllude 
neg:ttc v a 'liCnle. 

R t'Jlt'ese nltu;r1d.t 
() 8r. "-rhtU(IC'Iil !Moln : -

Sr. prc>t•lr ntc. tenho a hnnr,. tl1.1 eu-
'' car :i mesa tinas rep•esf'n taçõe•. uma 
tln• hahctaOlP.< 1la frcgUP7. 1.1 .tu flt1111 fim 
du l'ootllh!l , rCI.ldiU:IIIIIO C•IOll':l ri f;tila 
tln r • I•' id.tolu t'•Hn •1'11' prll•'tlll••n a oa-
m.•ra munidwll do 11•rm" •I·• n,,mfi ut na 
tiPm:ur:u::in d;o~ •li l' c,a~ entro• ôUJnl'lla 
rrrgu ~Zi:\ 11 " tl:l C-•n··ccç,'l() dn Folrmnso. 
uca·la u :\IIJHr pa~~"''"· 

,\ 1 '.~ 111:\r.'l tl1II01 r.ipal fOI'IU O> lllnÍl~S 
m:IIS ll<l lUra"< e 1:1111\'~IIIOIItP.s POtrO .1~ 
ti na> frrguet•a.•. mullllthlo muit.t< pro· 
prtnol:•de~. 

E' a<.<im IJn•', ra~san •l n a mor.11lia 
til' 11111 r.,zentl••tro par .• uma rr~gll~1.ia, 
ll•·aram a< turra.'\ de ~u:• cultura ttcr-
lt•nrrutlu :i un tra . 

A, i 11j u,tcp~ s:io flagraute> e n~t ão 
pt•rf··it:unulltu tlcmou~t r:lllas na reprc· 
scntaçãn. 

Pcçu á illnstrada comrncssãn. a rtn r m 
tem dA ~er cn \'latia esta rcpra:~elllacãn. 
tpte dê com urgeucca o seu puPrer. 
p•lis qur1 a re<:lama~à·l ó tle totla a ju.;. 
tlçn. 

A spg 111111 a repres~>n ta~:Jtn 1·11 \'uh• e 
c~nsura an governt) e é .·om I'•' I. tr que 
entro em s ua matQna. puro tutlu }!•tVt·rno 
wm estallo a 111 i C•HllJlletarn. ntt• ~om 
d efesa. 

O Sr. Coelho de ~lou ra : - 'lào 
apniatlo. 

O Sr. Soares Peixoto:-Xa opcucào 
lle V. Exc . . que r~ão ! su.~peita . 

O Sr. A. M tla:- 0 nohrn dllputado, 
leader da h:wcada cnns(lrvat:lnra. o 
Sr padm Tri l eira . .:•1ofianclo a der~~a 
•lo ll" ''erno a mãos nwnos habeis, lem-
,;o limitado a rcclamaóiÕPS de expediente 
n n governo tem ou vctlo lenotMem-se 
artu i em seu favor fozes menos ha-
btll tadas para produzirem uma deresa 
completamllnte contraria fi logica. 

O Sr. Luiz Vieira :-Na opinião de 
V. Exc. 

n Sr. Barroso Ju ninr:-E V. E1c. , 
quo é leadc•· dos libPrau .. . 

O Sr. C. Prales:-E<lá enganado. 
O Sr. Barroso Juoior.-Eslá pare-

cendo (ha outros o.pa•·tes). 
O Sr. A. M:~ia:-H:1 muitos dias. fuc 

lennlada nesta casa uma accusaoã.o 
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gravíssima ao governo, porque con-
sentiu ... 

(Aparte.~ prolongados; o Sr. P1·e-
si·trnte reclama czltenção e pede ao 
orador que seja breve, p ,,·qt4e a hora 
~sld a terminar). 

O Sr. A. Maia:-lla muitos dias, 
dizia eu, foi formulada nesta casa uma 
graTissima accusação ao governo, por-
que consentiu que o promotor publico 
(la comarca de Manhua.~sit residisse; a 
U leguas distante da sede da comarca, 
e. aiuda na ultima sessão do jury de 
Carangola , não compareceu, conti-
nuando a cult iur a ~ua Tinha 

O Sr. C. Cerqueira: -~ a plantar 
maçans. 

O Sr. A. Maia ... deixando compl&-
tamente â rnelia os negocios da co· 
marca; e isto quando o paiz todo se 
acba conflagrado, quanJo de toda a 
parte no~ rhegam noticias de reToltas 
e perturbações da ordem publica; 
quand cl a anarct-ia plantada no paiz 
.pela fraqueza do governo actual re-
clama providencias eoergicas o acer-
tadas! 

Esta accusação "obe do ponto. Sr. 
presidente, neste momento. porque é 
sabido que, deTidO fi fraqueza dO go-
vernO actual (n·•o apoitlávs da ban-
cada conse>·vadura), o paiz ~ acba 
GOoDagrado, por toda a par:e se vóm 
perturbaçõe~ graves da .,rdem pu-
.blica. 

Parece-me, Sr. presidento!, que, em 
.,ez de projecto!l extravaganl•·s, de 
garantias de juro a bancos impos~ivels, 
devia o governo trata.r de reformar o 
pessoal da magi~ tratura, que é a ga-
rantia e a segurança dos nossos direitos 
e hoje a iost1tuiçao de que mais nós 
'Precisamos. 

O Sr. Presidente:-Peço ao nobre 
deputado que se restrinja a ma teria. 

O Sr. Sever!aoo de Resende : - Si 
4rata-se de politica geral, peço a pa-
tura. 

O Sr. 5ilva Fortes: - Não se .raLól. tle 
.poliltta ~~ral. 

O Sr. Presidente: - Attençào! 
O Sr. A. Maia - Em obedieocia a 

V. Exc., limilQ·me, Sr. presidente, a 
enviar à .mesa ~ representaçõos da 
ca.cnara municipal de Carangula, para 
-que V. Exc. lhes dê o destinO conve-
oicote e, do me~mo modo, peço á. il-
lustre commissào que tiver de dar 
pare.:er sobre a mataria toda a ur-
geocia. 

O 8r. Flroalanor~Sr. presi-
dente, não é com o intuito de 1ne fazer 
ouvir neste recinto; não é para fazer 

ostentaçào de saber e ill ustração, pred•-
cartos que realmente não poss:~o t\ que 
alias reconheço em muiltls dos meus 
co! legas; não ti p.1ra trazer uma censura 
ou insinnaç.;io a quem •1ucr que seja, 
servindo-me para esse lim de informa-
ções particnlares ou de artigos pu bli-
ca!los em alguns pcriodicO$ da provín-
cia: que pec li a palavra. 

!5cm(lrc •jue pedir :1 palavra. Sr. prc-
sillcntc, srri1 para cumprir o meu JAvcr, 
esse •lcvcr 11uo nos foi trunsmillido pc-
Jus nossos cli~lr;•.to~. alim ele tratarm<r:S 
das ~uas mais p~lpi lanlcs necessida-
des. 

Nào qucrm.tlu, p 1rtanto, roubar 
tempo, na hora do cxpcnientc. aos meus 
collr.gas 4 uc st~ acMo nclla inscriplos. 
cu passarei a l ~r li'P-> mpresenta~:t)es, 
que mo 1·ierào tl tl clistric.:to que repre-
sento. 

U s~. Pn!s:dente:- E V. Ex c. fará 
bl!rn em resumir o seu discurso, porque 
a hora es ta a esgotar-se . 

O Sr. ~'crrniano :-.o\ 1.• rnpresentação 
cstã assignada pelo Sr. p:ulro Manoel 
Meneies Pereira tle \':lsconCl'llos . .. 

O Sr. Cand itlo Ccrqucira:-Sacerdute 
mui to d ist i nct 1, 

O Sr. f irmiann .. . na tpml esse meu 
collega salieuta a necesstdatle inllccli-
navcl tia constru r.<;ftn dP uma ponte so-
bre o rio S. Franccsco. a om kilometro 
distante da sede da freguezia, assint 
corno da canallsaçào tlc agua Jlnla vel 
naquelle arraial e tia ronlinu.lÇiiO dos 
conrerlOf. de sua matriz . 

Sào obras urgentes e de neccssi-
cladc. 

A \! .• representação estâ assignarla 
p•:la Sr. • O. Maria Carolina Ferreira, 
professora publica de in, trocção prima-
ria ti<• povoado de S. José, do mnmcipio 
da Conceição. 

Nesta representaçào,a mesma profe-c;-
sora pe•1e á asscmbloa um·1 quota rneu-
~al, a titulo de aluguel tia casa em que 
runcciona a sua escola. 

E, para justilicar o seu pedido, ella 
ofTcrece dons documentos; t: m, em que 
prova que despenden a quantia de 
277/)79.0 rs . em concertos e aluguel da 
casa em qne exerce o mag;ster io e com 
"compra de livros e mobilia para sua. 
esr.ola.; outro, em que prova o seu zelo 
e solic•lude no rlesernpenho da missâCJ 
de que foi encarregada. 

Eu sei, Sr. presidente, que transita 
nesta casa um projecto, estabelecendo a 
qu:.n tia de 1006000 para todos os pro-
fessores da proviucia,a titulo de alugnel 
de casa. 

Ambos Psses pedidos se auxiliãQ e 
j ustificâo-se mutnameote. 
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AS>~im, eu tendo ~e.r de lotla a JUstiça 
u Jict.litlu tlc~sa professora. 

A a.• rcprcscntaçãoacha-su a~sig nad ~. 
por i O t:ld<tt.liios n•pre.<oulanlc:- tia frc· 
jllll!Zi:t •lc .\'ussa Senhora tlu l'alar. 

O :ir l)rumontl:-A as,;t•tuhll'a putlo~ 
ter rouita I'Outatlc llc ,;,·n·ar :w u"IJre 
th!JIUt:uJ,, mas eu tJUCro 1·cr ouolt• o• lia 
1' a 1 huscar •!inhoir.t p:tr:t tnula cuu'·'· 

U Sr. I• iruaiarau:-I::u ~ou :apcua~ Jlf'O· 
•:urador. 

Entrego esse negocio :'t cousiolcr:~r.i u 
da casa e clla que resolva C<Jillo fo'or tio 
j U>llça. 

Como dizia, Sr. prl'sideult•, a 3. • re· 
prescntat;:io ;~cha-sc as~a gu:u.la por iU 
cid.auão;rusitleult.'s u:1 frcguezia de :'\. 
S. tio l'ilu, etu que peu~:m :l:OUUóllUU 
para a .:outinuac;iio tios concertos de ;ua 
ma traz. 

l'usso ija r:~ntir aos meus collcgas 
•IU C os ahnhcarus puiJiicus alli são IJctn 
ou_aprcgados e com :t n~cc,.sa ria o•couo-
nua . 

Eu peço á V. 1::~··· · Sr. presadcute, 
flUI' oll} U dc; linu CO li I'CIII\~IItC J CSS:I!' 
a·oprc"cutac;ilt!$. 

U Sr. l'rc:siuente : - L>as r~J.Ir~se uta
çót•) ~unadas J.IUr V. Ex c.. a •1ur ~e 
:~cita ~~~''ll'Hiib por uma professom• pu-
tJJ io-.. sio p•Jlic vir :'t mesa 1111r iutl!rtucdiu 
do prestdt•nte da pruvancaa. 

\}n.lllhl ias u11 tras, vão ias curnn11ssôes 
re~pc•·t i v as. 

U Sr. Farmiano:- lsto pouco importa; 
clla vi ri• tiO pal:u:au . 

O meu desejo é •1uc clla Jõcja altt• n-
dada pela assemltlc.t. 

AI' RES&ST ..,r:Ãu D& I'I'I()Jt:CT()) • 

O 8r. 8onro e Peixot-o :-
Sr. pmsadcnte, vou mamlar á mesa al-
guns projectos, quu JJaSsarci a ler. 

O I . • a~h:~-~e conceba do uos segui n-
tes termo:. (lc). 

O 8 r . Cu n tllc.lo Cea·quch•a: 
-Sr. presidente, petla a 11alavr.1 para 
a presentar um proJeCIO, creaudo uo 
meu districto uma froguczia na po-
voação dos Teixo•tras. 

V. Exc., hõt pouco, acabou do ou r ir 
ler uma representação do~ povos desse 
districto, repre.•ontaçáo esla 11 uc foi 
trazida á asseaublea pelo meu collega 
de d •striclo. o Sr. Ur. F. Pc:ixoto 

A sua necessidade é intuitiva : estou 
certo que da parte desta assemblea 
oio have:á impugnação ao p esunte 
projecto. a~si ro comu lambem espero 
que por parte do poder ecclesaastico 
não haverá opposição alguma, po• -
quanto o projecto consulta perfeita-
roeote, não só as necessidades tem-

porae ·• sioão lalllllem as e~pirnuaes 
llos puvo:s do ar aa •• l t.lus Tét:tt:iras, u•u-
oacqJIO t.la culadc Lia V tços •• . 

Sr. prt~sill~u lu, u;iu rth ! olo·ua .. rarei om 
waaurCS CUUSIJCr<i(c)c,, j lUIIIII.iiiiU 0 
tena pu é e~~;.,~u 1.! •·n -•gu:.rolu-tnt: I•JI'a 
em uccasaito OJ'I"'rtuua, '111«1111•• filr 
sullwtllhlo o JlrtiJ •Ct\1 a L • lli>CU>MU, 
atlt.luzar auats t.1csr11 v .. l•ulus arguwcutvs. 
quo pussam gcr• , ,, • e.- p11 attt tio·~ ta 
tllustratla .l~~·· anlJJ, ..• ·• o...•IUVII'( [w da :.ua 
DeGt::.Sttlatlu Jlollilll.IUtu C IU3t.il<~l'd (li·) 
( IIIIHiu bem ). 

O 8r·. ~~utou io ·r e i xcio·n . 
- Sr. prc.iJco tu, Jlclli a pal.t Ha IM ra 
sulnueuer á euuotdoraçáu da cas:1 tl o u ~ 
projcctus; um, Qlld tem po lltu auxtloar 
u cuaowcrcao antern11 de unta li às looca· 
ltoJat.les do ceot, o lia prol'lnc•a : uuto•o, 
e.xpaotJaudo a ans tru.;çáo putJhca. 

<.:vmo o tutopo tlcstgu.tolu para a 
apresuutaçàu tle prOJCC tos u ntllttu Ja-
miuuto, r~:scrvu-wo para, eua uccasa:io 
a>atla, fa~er Ut1 V3S CVII>it.l cr.t~ÜI).~, tJUe 
Jl"•~aau produzir nu anuuo tlu l\lolus Os 
meus collcgas a cunvlq;ào tlo tlll ll estas 
JlrtlJCCtus são do tutcai'a justtÇol (lê}. 

o Sr • • J o11i n o (não tcuao ~ o seu 
disc;u r~o). 

O 8r. 'I ' eixelrn d o 1\l ott.n : 
Sr. prcstdeute, lll'tl t a palavra para 
apresPnlar alGuns projPct!ls. •jne con-
sultà•l 1ateresses do dostnctc que re-
presento. 
~àO 100 demorarei na fun•laiUPOi~ ÇàO 

des~ts [Jrojoo·tos, não St) pela tltffinalol.ule 
que sinto em manter-me ua tniJuna, 
como pnra não tu mar temJID aos 1 ra-
balhos desta casa. 

Aproveato, entretanto. o enSfiJO para 
d'aqul dmgir um 1·otn de gr:H tCi iln e 
profundo reconhedmcoto ao dt)!DO t·lcl-
toraolo quo mauduu-me a e~ta c • ., .. 
como sou rcprese::t t(t o te, prnmeucnolo-
lhe quo hei de prowrar ctm'c$P"'"Icr 
com totla a bil.1 vontade e esf rço l à coo-
l!ança •rue em mamdcposilaram aquelle~ 
amigns e su PJlrtr assam a tll'liciencia 
de m;uha in telhgencia e •ll u~traçãol. 

Os proJectos são os seguintes (lê). 
\}uan tO ao que trata de creaçilO tle 

cadei ras. julgo dPsnccessario fater qual-
qurr consideração, poas o que se r.:fllre 
á instrucção public;t encontra sempre 
nesla casa o fnornel acolhirnf'ntu que 
merece. 

Passarei, por tanto, ao outro pr•tjccto. 
As quotas que peço são destinadas 

á satisfação de uecessidades imperio..<as, 

I como seja o abastecimento d'agua po-
tavel em Caelé e em 1\t.'ças Novas, coauo 
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tambem a coostrucçf10 da ponte do rio 
do l'eixe. 

E~ tas mesmas q notas ja foram con· 
cedidas em ltgislatura anterillr, mas 
não recebidas, apezar de solicitadas 
pela cama r a municrpal. 

E.ipero, porem, que agora assim não 
acontecerA. 

l•:nvio, pois, à rnesao~ mens projoctos, 
e confio qne elles serão lom;.dos na 
de~i.la r.nnslderaçio. 

Acompanha-os o ma repreMntação dos 
babrtaote~ do arraial do Pompeu e rre-
f UOzia do Sab:ml, pedindo a creação 
naqnPlle lugar de uma das escolas de 
que trata o pro;ecto. 

O •r-Co•t.a &e oa:- Sr. pre-
sid~nte, quando, em u rua das ~cs~Oes 
passadas, eu vi assomar á tribuna pa• a 
apresentar projectos o Sr. Firmrano 
Co~ta, que com o Sr. Druruund o cnm-
migo representa nesta ~asa o :1. • dis-
tricto etei tural , cooressu ã V. Exr.. que 
ti 'e duus svolímentos oppostus-in veja 
e cnnlentarueoto- . 

Tive in veja, Sr. prooirleote. não essa 
paix:\0 VUlgar, que DOS faz do>er DO 
coração a mais insignificante rulha rle 
louro vi~ta em fronte alheia; ruas aqnello 
nobre seutuneutn que tinha AIPxandre 
da ~l:lce.touia quando se quehava de 
que seu p e. conquistando u muu.lo 
Inteiro, oarla lhe deixaria a fazer (•·•so). 

Tive contentamen to. porque pare-
ceo-me que o nusso h(lorado cnllega 
cooheceotlo perfei taonPnte e de p~rto 
as nPcessrdades do nos.r;o districto o 
privando curo a admini~tracão da pro· 
., inda. puderia remellial-as !Orla~. 
encanantlo para alli as agoas um tanto 
empobreci<las du Pactolo do erario pro-
'Winri~ I (riso). 

Parecia-me, Sr. presidente, que, 
cootlnzirlas pelo n<tbre deputado, vi-
r ião destilar por este recinto l•·das as 
nos.~as igrPjas, desde as de Santa Bar-
bara e da Cunceiçào com as torres ar-
ruinada~. as do Carmo da llabira e de 
Santo Autllnío-abaixu em coustrucç:lo. 
a c!P Callas Altas qnasi re~on~trn ida, 
nto'• :\~rioS Domingos e da Senhora 
' ' ' "u t'to, quo nunca tiverão torres. e 
oulr ts. de que nunca se lembrou a as-
earublea provincial. 

Parecia-me YPr concertadas todas as 
ooss~s .P~ntes:-a da Agua-queote, as 
dua.~ vrsrohas ao arraial do Carm'l a 
do llambé. a do Morro. a do Lamb;ry 
wmpll'lameote destruída, a da Se-
nhora •lo Porto e tantos outras em pes-
eimo Pstado. 

Vi cnnctuido o concerto da estrada 
da Cunr.Piçãu a S. Domingos e abPrto 
um caminho aos moradores do Riacho, 

que iostantamente solicitão o concerto 
da serra de O. Senhorinha. 

Pas~el, pr.rt~m, por uma grande de-
cepção, Sr. pr~:sidento ! 

O nobre drputadu do :1. • di~ t ricto 
valeu-se rio man P~tado da cadea e da 
matriz de S:. nta Barbara para accnsar 
indirectamenlfl n conselheiro Affnoso 
Ponna, nosso represeotante na assem-
blea gt>ral. 

O Sr. Drurnond :-1-'01 uma grande 
injustiça. 

O cun~elht>iro Peooa Pstrtmece o 
mu niripiu ern que regi de. (ti pu iodos). 

O Sr. C. <;cna : - Com effeito. S. Ex c., 
rumlameutanrln o seu projocto, accen-
tnuu que Sanl<~ Uarbara, teodu um re-
preseutanto na assemhle;t geral, não 
precisava de vir meudigar u•na quota 
nesta cll$3 para c..rnCt' rtar sua ma triz. 

E' õtituJa uma injrtsliça; 31Jni nós oào 
ped i rn•>~. mantlamu•. (Apo iados). 

Feltzmente. c.<tuu certo de que. si a 
mr. triz du S·rnta Barbara e,liV•·sse em 
mtu to bom estado e sua cadea conve· 
n ien tP.mcnte prepar:~da, podia o Pspi-
rito 1>arlit.larin coutrapor-thes cdiflcios 
anol11gOs du 3. • rli~trí clo e•n lastrma vel 
e; tadu o tirar ,, cuosequcn aa de quo o 
no~so rcpre-<entaute ~ó curava d·~ sua 
cioado natal, esquecendo o rt!•lo da 
drcuwscripçi10, QUO lhe COII(crio O 
mandato. · 

O Sr. Drumon•l: -Apoiado. 
O Sr. C. St•oa:-Era preso por ter 

cão e pre.<o 11ur não ter cão. 
O conselh~rrc Affun!IO l'cnoa tom-se 

tah·rz •lescnrarlu do sua cid:rdl', mal! 
tem encarddO dtJ rreute os al lus in te-
rtl~SP.s da oaç:'to e tem-nos r11presen-
lallo tão bem corno os mais di~oos da 
camara rins deputados. 

O Sr. L>rumoorl: - .\ poiadn. 
Tum-nus ropresentado com toda t. 

honrarlo: e drgurdado. 
O Sr. S. Pt:t:tuto: -E:ità uma magní-

fica defesa du Sr. conselheíro Affonso 
Penua. 

O Sr. Co~t~ Sena : -P.mquanlo. Sr. 
presio •o te. o(H não nos acostumarmos, 
na assamblea provincial, a sobrepor os 
i o te r esses da provi ncia às peq ueoas 
l!xigeocias do districto. e, na assemblra 
gera l. ás exígen cia~ da província 0!1 
altos interesses da patria, nunca ha-
vemM de pr.rgrfldir, havemos de Yiver 
alNphiadus. como até aqui temos Yi-
vido. (Apoiados). 

E' certamente por oão se seguir o ex-
emplo do wnselbeiro Affonso Peona. 
consentindo que venha-se aqui pedir 
uma quota para Santa Harbara, em-
quanto> S. Exc. es tuda os graves pro-
blemas da administração, \lUe a nossa 
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2111emblea geral tem -~e conservado 
umpra na mais lastima v ui estagnação e 
~ldrilidade 

E' na verdade doloroso. Sr. presi-
dente, ·rer-se o nosso parlamento, esse 
grande re-ervatorio de tuilo o que pos-
suin:os de rorça, de en,•rgia e de mvci-
dade, em ve~ 1le rebentar num gnnde 
Jprro 11110 punha rut oJUvim~utn a 
gra1ule roda do pru~;res~o n~c, onal. 
derivar-se l'lll (ll'qncuos fi letes, que 
nem SCI vrm para rHtilisar O ~010 da 
aldea, nem para mover a mais iosig-
nilicanlt1 marh1na ( I poiados) 

E' doi rusu ver-se essa gr •• nde lnte-
&ral dt! tudo quauto temos 1le taiPnto. 
de anhr.IM. •fn ~cienr.t<~ e 1le l•oa von-
tade. des'l'irtua•l:t pu r p1 qurninos in· 
teres~e·. tl ct·ompur~e em . . . 

O Sr. Fr.tncisro Sa ~ -Oiffi'I'I!OCia c.~ -
0 Sr. t;.,,aa Sena ... em diiTercnr.ia t•s. 

infinitamrute pcquenas,cslen·is. iuutr.is 
e ridícula~. 

Oitns l'sl•s pou o:as pab vras, em tlr•-
fesa d~> 'l uem tem rrpresenta1lo o 3. • 
distl'ich\ cum tatilu hrílho o rligníôade ... 

O ~r. Oruruon•l ;-i\pniarlu! 
O Sr. t:amillu Pr:.ll~s : -E patrio-

tismo (ap iutlo~). 
O Sr. t.:. Scn~ ... PU pas.•o a ler. Sr. 

pre.i<lenie, ll'uutrn o, innnrueravcis 
proj>~clo:; , que tPnho em minha pasta, 
os puncn~ quo Julgu pod<>rem ser reali-
sados p1•la pr~~i~lt·nda <la pnn·i neta _ 

Nós todo~ ~aLeutos quo rssa ali u T<âo 
de leis avulsas autnrisando ohras, srm 
as q notas c~~rrespno•leo tes no orça-
ment.t, ~tí ::crvmu p;11·a aharrntar os 
no~sos n rd1i ' "s e nu oca teem execu · 
çio por p;m e tln governo. que alias 
prucctle muito bem. <leiuudo-as no 
esquew nfnto. 

O :)r. llrumond : -Apoiatlo. 
O Sr. C. Seoa : -São cirr.ulares elei-

torae~ . 

E' um triste modo de enganarmos os 
nossos elei torP.s, embalao~lo-os com 
esperanças. qne •la autem5o ~ahr.mos 
serão rrustrad:.s. 

LaD I'PIIl ll• r.,ra a e<tragad:l f o nu ula:-
fica o guroro·1 autori~atlo etc. 

Um Sr. d11putatlo: - Ell~s ja es tão 
moi to ladInos. 

O Sr. C. SPna:-Nada; engaoão-sa 
ainrla mntlo bPm. 

Nós r.n•mos fa cilmente aljuillo IJUS 
desPjamn~. 

Ja ~e di:~~e nPsta casa. Sr. presidente. 
que nós preci~arnns muito du goTerno; 
eu acho que precisamos mais de Ter-
<lade que de governo, pois ja o temos 
.demais. 

DevPmos representar o pen·amonto 
d~ eleitorado, adYogar os interesses das 

ti i versa~ loralirlacles qno repr(I~P.ntamos; 
mas. c~o rn a rll'res - an<~ coragem dP lhes 
tl lzPr fJ i tat~s ~~ medidas por elta~ rccla-
madasqur! <fw re.alis:li'Pi;; r• qnar$ as qnt~ 
são inwmpatíveis Ctt lll IPg• tirnns ín te-
res;;c.~ de nutra-; nu r:om ots fo rça~ finan-
ceira~ da província. 

o~ mrr:s pmjeclos \' flr~àu !'lrbro r re:l-
çãn ele r·arl<·iras liA instrurçitO pnrnada 
e como [In ra rs~c flm co>tum.. s1·r rl ei-
xacl;, uma l'rr!Ja ou orçauwutn. e~pern 
que 11 pre~tdrnte da pr.II' IIH'Ia , a rujo 
o·aract1•r il bna V<IDtaúe fuço ju~ t iç,a, 
tr:llarit <11' prnvPI-as. !'ali-fazeull•l as 
rer i:IIII ~\'''''S ~~ ~,. I•OVWI(ôcs qnu por u1eo 
iutern<eoliu :ts JICtiPm (!ti). 

.A. pNii1lo de um ;~mign, a prnsruto 
tamhPut t ·~ IC prujed" riu r~t~ ti-t i<-a. 
cuja t:nn1·rnir•ncia n seu anlllr d1' mnns· 
trará em oc~as1àu "f'purtuna (lê). 

O 8r. ltnn1iru ~lnr-t.in• 

(prla O>'rlt'ml :-Estantlo tn~<TII"" para 
apn·~t·utar /lriiJr•rlos e não IIHI lendo 
~u lo I'OIIt etl ola a palavra para Psse li10. 
1w~n à V. Ex•·-. Sr. pn•,;íolentP, 'l'le 
digw•-se tlar•tnl) a palavr.t para " Jire-
sr nta r r)~ mr .. s prnj t'•' l"~-

t l Sr. l're~i 1IPu te:- TP.nho a in ror-
mar :u1 n111lrc rlrputadu 111111 :1 hnm <ies-
tinall:t para apresPn'açiln tllt 1m•j A1'W~ 
está r>gutada e. antes rl•1 nohru llepu-
ladul<'r ped1do a palavra. out ros ja o 
h a viàn rri lo. 

[lnrianto. oão fi ca somrnln V_ Ex.:. 
prr j u•lira<lt) . 

1~111 to•l•• c~<o, si u nohrc rl rpnt:tolll 
q111Z<'f, p01lr.rà rP.fJ UPrcr nrg~n ··•a •·. si 
r st:t lhe f1'r c'tluccrli,l:t. eu "·"' tcrrí 
dlll'iola P.IO rlar-lhe a palavra. 

O Sr. R. ~brtin~ :-F.ntáo, 1 "'~11 .i V 
E.tc. •1 111 consulte a casa ~i 111·' r;11111'1'tlú 
cinco" ututns ele u·gencía ram apre-
snnlar, sem fundam entar. os meus pr·J-
jectos. 

E' concedida a urg11ncia . 

O 8r- Rntniro ~lnrt.ini!I:
Sr. presidente, em 1. • lugar, t~u lw a 
ar:ratlecPr a esta illnstrarlà a~scmbiPa a 
Clln~id rração 1Jll6 me prestnu, conce-
dentlo a urgrocia por 111100 requerida. 

Em '!. • lo~ar, vou apresentar tres 
prnj1•r tinbos tnoiTeosi vos e do mui ta 
utihdá:lr , o~ quaes deixo de runrla-
mentar agnra, aguardando a occasiàp 
em que dles tenhào de entrar em dis-
cussão para razel-o e mesmo, Sr. pre-
sirlente. pnrque quero poupar as mi-
obas rorças phisicas para o debate que 
ainda hoje tem de se apresentar nesta 
assamblea e sobre o qual lerei de tomar 
a palavra. 

Por esse motivo, não posso deiur de 
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preei!l<lr de loda a robuslet do meu 
larynge. 

0;; projeclos são os seguintes (leJ . 
O 8r. ~. Machado (publica-

remos depois o seo dis=urso ). 
~o li tios e vão a ÍIDJlrimir os seguintes 

prOJC.:lOS : 
lS. 199 

A ~ssomble~ legtsbttv~ pro~iurt~l d~ Mi-
n:u Gor;lc~ •I C\ nHa.; 

!'rt uu.ico. Fi~ :in nMd~< n•srguin~o·n 
d eoras olo mstrucçao prmurm: lltun JlU3 o 
~uo nnscutluo. 111 \'"v~nr,.io tio Pompoo. 
frORIIIIZÍII .t1:1 t;ub ile to) , S:IIIH.i, ()Uir:l olt! 
ftnso nll. •.noxln 11:1 puvonçau tio Vlrn-o'n t•M. oito 
o•! •mlrotll•l de Cae tê, 111111 sns:u uol.' o':t tl~irn 
tlu ~t<l 1113~CU iiun 11.1 cithrl~ ~~~ I:Witi ,, 1111-
l ra d·· ~eto masr ulinn no lu~~r drnnmir11~11 
-11a'llntro- , da frrs:uozia du C:urral d'EI-
IIey .• _mu nicípio ti~ ~1bari; re•og~olas as db-
pr Jrçnes em eon I raro o. 
• Sala d3~ se.<Sóes. 3 tle julhn tle 189~.-T. d11 
• oua.-\ nz de Lima.-Ch~•slm Orun oull 
-A vollno Corrol:l.-.~ ugu~lo Ceur. · 

! 00 

A a~suu&blea l~)tislatlvn provi ncial dr Mi-
nas Gornos deno ta: 

Art. _I. • f io:1 cr11.1ol,, unn C'1~co r~ de on-
~lruc:tao 11rimaria •In ~··tto 1111<c uliuu nu rlis -
l rocto dro Slnlll da< ~ arianMs. rregu•zia olu 
Sa11r1. onuniripiot olu Ubã. 

Art. :!.• llovogàll-se as di111•><íç•\!'S rm 
~ontmrio. 

::hl~ ·I ~~ SOSSÕPS, 3 ole j ulhn oiP 1888.- :;oa-
r t!!l ~e"oto.-Aristio l ll;i M~ia.-l:aurl hln l;cr-
<lunrra. 

N. 101 

A n<soonhlca Je:risl a trva provi ncia l de !oli-
uas licr:tcs tlccreta: 

Arl. t.• ~'ica Cfd:trla uma raolotlm ole in-
i lrt!cçàn prin11ri!\ oln se t n nn.rulinu 111 tl5-
lli).10 do D1ucu \'erdA, rnuuicípin de S. PoltLio 
tio Mnrlahé. 

Ar L !· • ll ~vog:itHe :as dlsposlçriei em 
contra no. 

Sala tias se.i<•le.;, 3 tln j ulho de 1838. -
Snar~~ l'uí t olu.- Candiolo Cerqucira. 

N. t O! 

A ns•mlolna legi:;l ativa provinci1l de lli-
ll<tll Ger.u•• decrel-'1' 

ArL 11ni'to. f icão crcadas as seguintes 
o:adcir inslo'.t ·ção prionuin: du se t o 
m ascul > povoação do O~>Pmpcnhado no 
diurietu ''' r11bde de Damhuhy o do se t o 
mascol iron na rreguezi3 oi& Pai xotos moni-
<:ipltl.de S. Sebas toào do P~ralsn; ~nntill rev~>o 
radns as disposições em cnntrnrin. 

.S~I :: tlr~>_se~~e:~, 3 de JUibn d o 1888.-P.'\-
tlro 1 ~I tntra.-Au~u~ln C3lolníra .-Anloro. 
- G. Candido.-Ramiro Marlí ns. 

N. !03 

A assemblea legislativa proTincial de ll i-
ttllf' Gcraes decre~: 

Art. ooico. Fica croada no po Yoado 
lias Cun'Íon bas, da rre~nezla do hambé de 
lbllo- o entro, munlc1pío da ConceiçãO', 
u llfa c.tde lra de ínJtnrcçà.o primaria do sexo 

I mo'\~r••llno: revogadas ;u d isptosições ena 
cnntr.1riu. 

S:.lo'\ •l.'\5 se.;slttlS, 3 •I~ j ulho de 1888.-Pa .. 
d re FirlltÍ.'\1111.-l u ru ouenha. 

A ns<nm hl n,, laglsl:ili\'a tmrvluri.'\1 do loli-
n:..~ (iflr:ws t1PCrN1: 

Art. unlrto. Firo'\ rr,•ado'\ "' povn~çin de 
C:t\r.1tiOJ::'I, tl:l freglll••d•t 1J0 J 011lf'"'i:l. lllUil Í-
cipin tte l't•rrns. um .• t.l(lPir.l ,,,. '~'\:t' mu .-
('ulinu; ruvo~eatlas as dit'pu~it H"< '*"' con-
tr;arln. 

S.'\11 oi.'\< ~·"·r•<, l olr julhH ole 1 8~~ -P3-
d ro f i rm b " "· -J 11 ru mr 11 h a. • 

A ·'~;om hlo., 1n:rlsl.11ivn pr••vi ll •'b1 •le Mi-
n:ll\ Gt'r.l''" •ll•t't'f'tn: 

Art. u nir'<~ Frc:a cro.111.1 11111~ r·:.rlr ;r.H le 
,.ll :o~iuu príttl:lrin 1lo sr"<n rn:~...,ruliut• nnlu-
~;tr d··wuuin-a•I11- Riu l•r •tu-. fr··~ll"tÍ:t. rlo 
.Mnrrt~ 1l1l Piln~. u~aniriJ•in •1.1 «*••HCAiç.âo; 
rev••u-.:ul:h ;'\..: ,h .;pn_s•c:·-.r1 r•1u r tm lr.1rm. 

S1la oh « •«•,.<, ~ tlr Jotlh" ti • 11189.- C. 
Snu~.-luruiiWHhJ.-J. )!. ll o'anol;w. 

~ . ~OG 

A n'~non hl~:~ l•·;:í~latlvn ll rot i' ÍIIIIin l dr Mi-
n:a-c <,;cr:u•:\ 'll'rr••C:t : 

An. 1111iru. l:ira '4 fr•:ul:t urua c 11h•irf\ do 
i n·HrtW(~•·• 11rimaria tlh "W ~V m'l<t• uliuu ua. 
pn,·o:at;ao tl:l Punto ~nv:t. fr1",::n '7.13 t i ~'~ S .. 
~ 1:,:u•t •lu Pir:trirab:t. mnniripiu tlí• !hnra 
[hrh1r:\ : rt'\'Ob"3'l3'i :t.~ tli~J• Hi(n,.'\ t•rn rnn-
lrarlo. 

:;nb rhssc•~ II'S, :1 oi<• ínlhn •lo 1839. - C. 
S ·nn.-lurumruha.- l . l i. llrand:\11. - 0ru-
~onoool. 

i'\. 207 
A n«tllnhle,, lo:,:islntiv n 11ro viou:o.11 de !tli-

n:a.~ c;,r:t(IS dcr r•'la; 
Art. uulcu. ~·ica c r.•1cla ""'·' r.\.lr ira 

mltln •lt• ln•trucçãn primari:~. rP.:iola pnr 
prort•;\..;.or.,. nu IH!.!2 f .t~nomirndn Tr~ .. n,r_ 
r;~~. utuniripin rt:a CHnr.r•it:i.•t tlu St•rro; re-
YOJ::a•l :' ' :1..: tli~lt•Hif:r~w ... rm rt.ll\lr3.riu. 
s~tn lh<~·-~•h•<. :1 IP julhu •I·· 1 8~8.-c

Sena.-J. Oulra.- Aivuo ~hrh:~do.-Orn
mond. 

N. ~08 

A ns~c on h le:J. 1 "gi~l:~til• a 11rovi nclal de !oli-
nas Gnrnc~ olecrcla : 

Ar: '""~~ F ir11 crn~da unl11 r.a•IPirll de 
in~lrurçftn pr.maria tio sP.xn mnscu lin n n.t 
povn>Ç30 de CMalinga, fn•;rll"tia do l o:~
oosia. mllnlcipiu de Ferrus; r~vngadas as 
dispusíçnPS em (On lrario. • 

Salarbs SO<$•te$. 3 de julho d~ 1888.-c. 
SeM.-I. .. onol Fltho.-lbrliru do Andrade. 
-Oru mund. 

N. !09 

A nssomblea 1oglsla tíva llrovi nr bl do Mi-
nM Goraos dcc rota : 

ArL u ni co. f ica o pre.<irlento cl.1 provirl-
cra au lnrls3do a d')Sp~nder p•l:~ verba-
obras publlcas- :tS seguintM ot nantías: ;ei:s 
3:0003- cooa a eanalisaçâo d'a gu11 ltOtave l na 
cida·l~ do Caeté; !:0003. corn :a o·:~nali:Jação 
d 'ag ua potavel no u raial de Roça:~ ~o•as. 
mnnlcipio tle Cae\ ê; ~~. com l\ con;lruc-
ção de nn1a ponte sobro o rio do Peixe 11o1 e3-
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~rad~ dn T••In•r:~S~I•I••raC:ortl': o• ~ :0003. rom 
•I calç:.rnrntu dr UIJlo harrura ' I'"' o•1I:<U' no 
rundu d .. arr~ial d:t t:alwlla ~ ..... oln lletim: 
.-e vng:ul:l< as: tli:;pU:ti(IH":< •••n•·•uttr;,rin. 

Snln ol:ls sc<:~ôtos, :1 M jnllon ol o• 1888.- T. 
ola Mollln. -Va1. d<1 Lunn. - t:lo:ts$1111 Orn-
mond ·-A ••clíuv t:•trro•a.-:\III(U -<tn t:o•<ar. 

N. !10 

A a«rmhlc;r lu:;i;lati•··' prt·l' tnro>l dt ~ i 
u:a.s G ·raf~ .. •lecrc.t:l: 

Art. 1.• Pica u prr.siolcnlc da 1•ro•·incia 
:tutnri<,dll :t desJrelldt•r IICI:t vrrloa - olor:ts 
l"'~l ic:t.<- 11 IJunuti.t dr ololi Cllllht~ M r,;;, 
JJM:I a~ uiJras da m·otrit do l'urlu do• Saulo Au-
11\lt lot, 1111111kipin 11•' l'mnha. 

A r L 1 .. • ll•••'•lg;il)-~6 ns di <po~i~/or,. '''11 t•nu-
trArill. 

Sal.\ oln~ Stt$~oies, :I tio jnlhn do 11188. - Sllo-
I'P~ l'uixot11. - Ari<tidC$ ~l aia. - <;audidu 
r;~rquei r:t. 

~. !11 

A :ts<>•mloh•a l••l{i<lati••:~ l•ru•·lnri:tl olr ~in.ts 
-Gtr3<".:o- tlt•tTf'la : 

Art. uu irn. F k:. 11 pr..-.,itlnnt~ •l ll Jtrtt\'in-
··•a au turi'-1•1•• =• eiP.:fwndt•r ll"l:\ vt•rh:t - uhra.s 
JHIIJiit'a' - un tu•l:1.:-o ,;;ul.tr:1..;: •lí• '\u:tlifllflr nutra 
u.s :Ct•~,.:uiu t•·~ •pa;wtia:oo ; i:OOO,~t (}O r•·•~ Jl:tr.'l a 
~~~ll'lru··~::, ., d~· umn puuu- -<u lu·•~ u ritl U:uu -
huln•. Hltlu;.:-:tr 1li•l:tuunt.1tlu Pul'lti ' '" C:li:tu:t ~ 
!I:OOh,;uuu ,.,.;, para :o• ultra~ oln 111a trlz olo 
:-; , Anu:t ,,,. Unmhu1n . ••111 r••t'llll'lrur•;iw u:t 
dol:11l•• •le llaouhuloy: t :OOil&OOIJ t'o•l< lt'lr:t 1111)3 
' "*Uie e ,.,,,., uu rurn·;:•• t(llf' .ttr:Wl"'S.1 a 
111 - a riolaolo-. no ro., tl••no111iuaol:t Frau-
•·asrn Trh:n: 1• 3:000b000 r••i .. t•ar:a :1 ran:tli-
:o..:\ç:\o rf1• .1~11;\ (l••\:t \f' I 0:\ Ctd:\tiP :trfltt:l OWO-
t ' IOUl\d:\ i :>l•tt ~H rt!YOg'.,tl:t~ :a~ tti!'I(IU~Ít;uCS tm 
•·nntr:trw. 

Sala 11•,.; ,c;s.i~s. 3 •le Jnlhnolo l l\83. -l'a-
<l r~ To i \ Cirn. - A u~>to (:a lolo•ir.~. - Autcro. 
- G. Candl<ln. -1\:~mirn M:ortius. 

~. !I! 

A :lS<I'Inhlo•1: ·gi:illti•·al•rn•·lnd3l de Miu11S 
~erae.~ olo·r•·M:. : 

Art. 1.• ~·ka n l•r~sidtn te •I~ r•rtii'Íurra 
'\lllori<1d11 :t•le<IICnoler" qu3utia de 1:000.)000 
pela I'PrJ.a -obras pnblk:t:l - rom os ron-
<'erlO$ 1• rnelhornnwn•Jos ola l~::retn ut alrit ~:t 
C3J161la ~OV3 do Ht•tiut. 110 IIIUIIICÍIJÍ•· ti~ Sa-
h:lr:\. 

Art. !.• Fici o rc•·oognolns :1~ •lí•1•11si~(ocs 
em contrnri11. 

Sn ln das scs~õc>. :1 ol ejulhn de 1888. - Vaz 
<I e 1,1111a. - C h assim Orumnnd.-T. 1la Mnua. 
- J. M. llrmulao. - Ferrei r.\ A I VI"'· 

N. !13 
A assembh~1 legi•.Jativa provoncial de Xi-

•t:LS Geraes decreu : 
Art. uuieo. Fie:t o g~~Ycrno da província 

autoriM~do .t dc;[tlllulrr 1•rla •·erba - obras 
poblir ns-ou ,;obras de flllaesclncr flutras a 
q uantia de lS:OOOSOOO para r.nnrertos urgen tes 
•la igrej a matriz da cirladc 110 Pouso J logre; 
r evogadas as dispnsiçõe:~ om contr:trin. 

Sala da~ 5usso)es, 3 d ~ julhn ol e 1888. - l o-
sino Araujn. - N~varro Saln:<.-Leonel t' ilho. 
- l urumcuha. - Padre Firmlano. -Padre 
Teixeira. - lgnacio Muna. - Candidu Cer-
•Jueira. 

N. ! 14 
A assemblea legislatin provincial de Xi-

••a~ Gtln.es ctecrela : 
Art. unleo. F ica o gm"om o d.:1 pro>'incia 

~ uto~i,adu a •lo•,ptuolo·r pela l'o•rloa - nbra~ 
IHihltt·as - uu 'uhrols ti•• •JII:If":h(lh•r tuatrn .. a. 
•JU :llt ll:. d~ 6.0003(}00 rea:o: t:ulll 11$ t'HIII' I'I' Iu< da. 
e'ilr;ula fJtll• vnl tle P:tuu:S a" ,lh•h;, .. ' ' " São 
Paul ••. va..;...;:wdu 1• .r J:tt•uh y •· Mnull• :hutu. ~ 
cum l\ •111• ~ •la ri•l.1cl1• dn S. !\•~ln ·Hia .. '" ' Pn-
r:.hw \'tli :\ ~t uull! S:tnl•t; fl" \' 11~:-ul n') a~ ;l! l)pn-
s iç•ir·s om , ... u lr:.rh,. 

Snln ol;o< <c,sw '·:I oi•· julhu tio• 11188.- Jo-
siuu Arnujto.- t\risliol•·s ~lnin.-Cn uolotlu ~o 
C.:crq ueirn.- f . \'buul. - ~3VMru S.<lc<. -
l urumruh~. 

' · ':!.' 
A ,,, .. ,.ml•l···• lcgbl:tll \' a pr•• vwe'13l t.l•' l.liu3~ 

f.··ra.• .. •l•••·rtll:a: 
Att. uuu···· ~'it·, , u ;.:.u·.~ru •• ' '·' pr•t\' ÍHI'i:t 

:L II IUI'I:C:IIIu ;1 th" JH'tlll t•l' l•"llt \'l•thn- llhf:t~ 
J1Uhl h~í'h- t111 ~·ahr1"' tl n •JU u• ol 1p1flr nutra' rt 
•JIUIItln •I J UI:OOO iU!)fl ll 11' o :o o'un<lflll'1'1•1 olo< 
urn:L IHHII•• ~·•l11'11 n riu S1JUit'.1h)'- m1rlm. na 
6il t:t l :&tJUO ' ''' l'•'ll 'n .\lt ·;;-r~ v.·u ;, fl'f~J.pu•zia. 
llrl s, .. ,~ ll it:l tln S>lll ... nhv ,. ,, riolaol• ol e 
ll:ljt!ba ~ rc\·og:hl:t.s 3-\ tlisJt ""'':•h• .. t'UI L •m -
trar•u. 

S:.ln ol:t< <~.._,,·,rc., :1 oi~ julhu olo• I ~!.'~li. - l o-
~llt·l Ar.luj••. -X:tv:arr • <o\1l·~. -l.t• ua~l Filho. 
- l urun~o•uhn. - I. )lu rta. - t:>u<llllo C.:cr-
qurirn. 

~- ! IG 

.A :\""~rllllth•;, ICgisl.lthra pruv lm·t:'t ti•• ~t ln::t~ 
tit•r:wo~ •I•••···••L.1 : 

A ri. uuiru. Yit'.:l. 1\ r•r·• .. illí•ttl•• fl:\ JlrHviu-
f' l;\ :ttltura .. :t•lu ~ tlt~JI•'II•lt•r pt•la \' ••th!\ -
uhr:h (lllhltt'.a< - •I ~ • ••rr;:uu,•wu Vllltluurn a 
'lu:tntí:. •lt• :i:OOO:)OOO rt•i .. l•~ar:t :a t'• ttarln-,.ã.u 
• :\~ uhr:\:Ç •lu thcatr•• na (' l•l:ult•tlt• C:tl:\~113.
zc ... ~ rt•\'u~:tth~ a.s tli~p hl(tw ... •'IH rou l r.tno. 

S;rb oi:..< S<·~<o oP.>, 3 rir Julho olo• 18113. -1. 
Ontr.,,- J. r:. JlfJ rtl.- A. ~brtnu. - A ris-
tido, ~ala. - Jnsi uo Ar:llrJ••· 

~. ! 17 

A n<.,Ptn lo lrn IPS:oslatova prui'Uif' t:t l de ~~~
IU -t t;f\r:tf"' d"t'( CL\ : 

Arl. uuir.o. Fica ~'lt-"·:ul:t. :i r., ll•~t"rl:\ •. ,,, 
v i li~. S4'UI rõru ft3prclal. ;t fre;ttii"ZÍ:t clr• !'hnta 
RitO\ <le r:,<-<l:t, tii'Sntllmhr.tcla ti" utuuoripio 
de P:lS~Ib : n•\·ng:ulas: .l$ tli:\pfi-ti•;i'''"' t•m coo-
traroo. 

Snln 1ln• st•«•l~. :1 elo juihn o i~ 1888. - ) ,._ 
sino Arnuju. - Nav:trr•t :h lo>.<. -l..o:outr•l Fi-
llu o. - JurnlllL•rt ha. - I. ~htrla . - C:n ndido 
(;,,rq uei rn. 

N. ~18 
A "~~embica legi;;1atira t•r"' ith' t.ll de 

Mina< GPraes cleo·rrl:l : 
Art. 111oicu. Foca elev:ula " u tegoria de 

fre~::uezia :1 ptlV03(in dns TNX~iras, des-
membn<l3 ola rruguet in de S. Sehasll:io da 
PPt.lra do Aut..,, munieipin tlr Vi~o>n. ''"m "-' 
seguin te• di visas: começanolo 1b s VPrtentes 
da razouda du S. Antoníu, ~6guludo sempre 
pelo alto at6 li rnzenda de !tb ruwl l uso Fnr-
reira e rlahi á fa1. o~nda de S. Pedro. do An-
tonio Piai h o de 1\esenlle; dahi, pnln :11to das 
Coulend:~J~, seguindo peln mnrrn tlo \'oio á 
ruenda do Buiallíi, de D. JoanM, r~zen1 :1 do 
Quilombo, rnend:. dos Arrudas. morro do 
pao cedro, r:ueod.1 do XIxi, Anacleto 
X a vier, Sele Lago:ts, Si I vestre do !h-
ribondo, ver lenle$ do morro dn C~bo Verde 
alé fechar nos altos datuenda de S. Antnnio, 
ondeo liverio começo; revogadas ~ dispo-
sições em contrario. 
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S.1la da~ ~~e-~ilr-~. 3 de Julho de 1888.-

Candiolo do Cen1ueira. - Aristides Maia.-
Souos l'ah oto.-Jo5<> Theodoro.-França 
Vianna.-S. Barroso Junior. 

N. !19 
A M~mhlcn lngi~lativa provincial de 

)(inas Gou·nos ol!•cro•t:t: 
Ar L uni~•·· Fic3 oievailn ;i c:llegoria de 

Crcguo&ia o districtl 1lll S.ullo Antonio do 
Avuntureiro, municipiu do !1b r olc ll~sr•anha. 
com ~s 3U:ts aflUOl.e.i divis.u; revog:utas; as 
disposit"•'i •'111 c:nntrarin. 

Sala olas SI!SSitC<. 3 do Ju lhn do 1888.-
J. Dutra.-<;. Sena.-Leonel ~·othu. 

N. H O 
A a.se mhiM logis lntiva provincial de 

Jlina~ G••ra!lll olocrela : 
ArL uu il'n. Firam IICrlenccndn á citlntle 

do l'"n;;n Alogrc: lodu u torritnriu tln Cn1.oonla 
do Vintem, t•rrwucunlfl a Mannol Pereira 
da Cost3 o snus lilhus. Inclusivo as te rras 
do seu tllho J >aquim t•nreira ola t:o>L1 e dos 
berdcirns o i~ 11. Rill Ambrusin" :-lugue ira. 
actual mulher de l43nol<ll l'i!roira. e a raunl!a 
da l'iedade, prrtenft•ntn a Jose Jnartu hn Ri-
beirn. inclu <i vn a vertnnte du ribeir.to do 
Girao: revogadas as di~posiçôrs em contrario. 

Sal:• ~:ts Sll$snes, 3 d o Julho de 1888.-
Josíno A r.uoju.-:-1~ varro Sales.-J u rnmo•nh:~. 
-l'ur.lrio Mncha~o.-A.ristiúos Maia. 

N. UI 
A nssombloa legislativa prnv incinl do 

Jlinas Gurnes ducrela : 
Art. uuil:o. Fica rreado um d~tro c tn de 

pat no luJpr dennminado Vercdonh:~, do 
munici111o do Rio Pardo, o :~utnrisnda a r~ 
spcctiva camar:~ rnunicilll l da ddad• !do Rio 
Pardo a dar-lho as com petentes ~orna r;a
ç6es. 

Sala dM ~rssóc.•. 3 do julho do 181l8. -
Ramlrll M:trtius.-Augus to Volloso.-G. l:nr.-
dido.-A. t.:aldoira.-~·rancisco Braz. 

N. !!! 
A n<:>4'mblea legislativa pro•inclnl de 

Minas Grraes ~ecrrta : 
ArL unico. Fira o povMdn d:l.'l Taynbeir&s, 

exis t••nll> n:IS divisas dos mun lcipios d o 
Rio l'ard<l o do S. Anllln io do Salinas, per-
tencomln no do S. Antonio do Salinas; rc-
YOgadas as disposições em contrario. 

Sal a das sessoes. 3 do julho do 1888.-
Ramiro Ma>tlns.-Augusto Velloso.- Clan-
d lonur Nunes.-0. Candhlo.-A. t.:n ld ci ra. 

N. !!1 

A as.,cmblea legislativa 1•ruvincinl d, 
llinas Geraes decreta: 

ArL unico. Fica o president" da provinrla 
autoriudo :a despender a quantia nercssaria, 
pela verba.-obras publicas.- com os con-
ccrtM da estrada do arraial da Cachoeira do 
Drumndo á 11on1e do PiMura, margeando o 
rio Brumad~'. e rac tura ou rec.onstrucçáo da 
rererida 11onte. na rr~guezia do FortJuhn; 
revogadas ns disposições em contrario. 

Sala das sessoes. 3 do Julho du 1888. -
G. Candido.-Angusto Velloso.-Ciaudionor 
Nune~.-T Tolendai-Luiz Vleira.-Ramiro 
Jlarlins. 

N. m 
A assemblea legislalin ;~ro•incial de 

Jfin;u Geraes decreta: 
ArL unico. Fica creada uma escola mh.ta 

de instrwcçào primaria nacldade ~iamantiua. 
no urallalde do•nommado do -llln Grande>-: 
ro•ogadas :\S di;;posiçóes em contrario. 

Sala das sc.•sões. 3 de julho de 1888.-
Aivaro Machado.- <;. PratPs.-J. !ti . llr:tndio. 
-t.: hass•rn Oru rnond. --Cand ido t:orr1uci r a 

N. H:í 

A assomhloa lc~:isla tiva pro• u•cinl dn ~~~ 
nas GorM~ <lccrt'la: 

Arl UH ('0. f icio tran~r~rioln< i\~ rar.rnda~ 
dn Farão. t.:araj•lna. Ca(>:io lle•l•tntlu e )hll3. 
rios culntl;'ws nsô Alv•'l' Tavl'ira. c;,hriel 
Flav>ll da c;n,L1. ~·rauri~cn O:tnirl lia t;ut ta e 
n urnlugn< Alvo~ T··hrir>. da frr:nwton do 
C>rmn d:t Cao·hocira. muuofipiu 1la \'an;i-
nha. c ~ o lu~-Trrras- . dn •·hla~~~~ S•vorinn 
Au:;u<tu oln Cn~ta, da rrr):llOJ.ia d n<l.tl 111 ÍII3-
ria:<, 1111 IIIUUiCÍ(IÍO de LI VJ':I$ , pnr.\ a rre-
gu.,f.la ti.\ d ol :ulo• dn Tre.!l C••r>çnt•, ol ol 1\lo 
Vonl•: rcvugad:ts as di:11111<it•'u ~ ~~~ con-
tr>ri". 

Saln da< 5e,<sões. :l dr jnlh·• ol~ 1888.- F. 
N•,·arrn Sale>.-Au t~ro.-A lvaro )lachaclo. 
- Urunw11d .- Josino Araujn. 

.~ . U 6 

A n~<-rnhl••n te:ri.stati u rro>vi nrinl tln MI-
nas Gornrs tl~rrota: 

Art. uu ko. t'ir.• tran<rrritl., • C>trnola 
dnuomin:ula-dn V i.1m:\o- . ~··rtl'll''''" '" no~ 
h erol•• i rn~ tlll r dlCCÍtlO Cllronrl JoHo• J'r•rrci ra 
Cnrno•lrn. •I• Crngue~ia dt• S. 0•11111111/'w.. mu-
nki;>l•t ola f:.lnr.oir,:\u. p~ rm n rro•;:uo·ii•• 
cl•lariP ri•' S:tnt'An na d.• ~·,, rr"'· •••d• n 
rnunica(lÍO desi.P nnme; n:.wng~•l;,, :;c; \11~
pnsiçnt•& tliU ronlr3rin. 

Sala ol>~ >P<<uc.<, :1 dP julho M l !l'IS.-AI-
varn !t11rh>tln. - S. R>rrnsn Jnnuor. - C. 
Pr3tes.-Jnsé llort•. - F. S:i. 

:-1. U7 

A :lli<Omhle:l lrgislativa llro ,·lncl:ll •I~ MI-
nas Got·acs der re ti\: 

Art. 1.• Fica transrerida rl> p>ror lun de 
Pauln Mnrolra para ll da S:mdt• 11 ra~cnda 
pertonron t•• "" cid>d3o J~ Alt"'<tinhu Ro-
drigues llolln; revogadas as diij>o,iç•'•e • em 
contraru1. 

5313 d3< SPS<~\cs, 3 dn julho dt• 11!88. -
A. Martir•s. -Campello. - Aluro :.ll.;hado. 

Occunn~:NCI AS DA no.\ Vt~T., ~: 
Gn AO-MuGOL 

O 8r- Llndolpho:- Sr. pre-
si tlrulo, vo u waodar a mesa utu r~q ue
' i:nento, plldinclo ao gove no da pro-
Tiocia infurm<tõPs de grande :tlcaoce 
e, ao me· mo tempo, providencias para 
garantia da ordem publica :.ll'lrada. 
em va• ils partes do dislriclu q:1e le-
nho a honra de representar oe~l~ casa. 

O Sr. F. Sà:-Em lodo o dislriclo. 
O Sr. 1\ Martin.s: - Em nenhuma 

parte eslá alterada a ordem publica oo 
~.· dislrír.Lo. 

O Sr. A. !\faia : - Edlá em toda a 
• • prO'ftncta. 

O Sr Lindolpho: - Sr. presidente, 
não pretendia Tir à lribnna pedir pro-
Tidencias ao gov~rno, porque tenho 



"fiSIO flUO estes peclidos, partindo ela 
bancada liberal. nunca encontrarão 
echo no governo da p·oviocía. 

O Sr. H. Martins: - Têm. eocootrat.lo 
semp•e. 

O .Sr. Lindolpho:- A incla h a p011 •:0, 
ou vim.:»> o ooiJru depu ta elo poln 17. • 
distrir.to clizt•r quu o seu reiJutli'I IU PII IU, 
em o qual l·•fdia prnviclencms para 
manutcução da tlrtlt:m publ ir.a em 
Diamaotio::., li:to ftli ale hoje ltJrnado 
e111 conshJeraçào veta. pre~rt.l encia da 
província, apezar de ll•e haYer sidu 
1raosmilll1do por tnlermetlio da nt c~:t 
desta assemltlea. 

O S r. ,\. M lia: - 11•1 me ·mn mal nu 
me quei111. 

O Sr. Límlolplw: - Vi tamhc1n o~ 
mcos digno~ compauheirus tJe b:111c:uln. 
os Srs. C. Pratcs u F. ::ia. 1li ri;;lrcm->C 
ao palaCJO para apr••seularcrn f1 S. l~xc. 
o Sr. Drâol de Camargos leleg amma,; 
e cartas de seosarmgus uaquella w lade, 
sol ici tandn medidn.s u gentes para r;.zer 
cess.ar os tl islurhio~ prali~:ados pelo de-
ll'gacao de polida e commantJ;lllll\ dn 
destacamento, Antonio B.trho~a 11t1 Fa-
ria. promellcr· lbc~ S. Exc. lfUtl lollla-
ria pt·ovideo.:tas e estas ali! hoje n:.o 
apparecerero ! 

Em vista , pois. Sr. presidente, •la má 
Tontarle do go,·erno em allemler as 
rerlamaçóe.:1 que lhe sau feitas pelo~ 
liberaes, ou oào lenrioua ''a v•r tle~la 
trilluna fazel-as, pu• que sei que seriào 
acei tas e anendidas como l fur:w as 
daquelle! c!istiuclos collegas, que, em 
ooruo~ dos briosos wamaouoenses, soh-
eilario a remoção do tu rbulen to c:om-
m~ollante do destacamento. alferes Fa-
ria ; eol•elaoto. as arbrllrariedades das 
autoridades de Grão ~ogol e lloa 
Vist.1 , que querem supvlantar os 
dire.ilus de meos amigo~. verão tirar-me 
d e meo proposi to. · 

O Sr. A. Machado: - E tem razão, 
po que o acloal prestcleote n:1n f.• 7. 
r.a;;o algum da as~emblea (lflll' icwial 
(l!lfii}Í'fUO$ e não 11p0 iuctos). 

O Sr. Lindulpho:-Sr. presidente. cl<l 
que nos se• ve lermos leis quo nos ga-
ran t'io a vida e a propriedade, que 
oo~ ~araolão os nossos direitos pollli-
CO$, si o governo escolhe para et ecu-
tores de!sas leis iodividoos a c rao-
cados das ultimas camadas sociaes, in· 
d~vidoos ig~oraoles e, muitas Vt'Ze.~. ate 
a!IS!I:•sioos f! (11poiuá ,s e não aPOia-
dos). 

De nada nos !ervPm as leis; 
pois nossa vida não está garaotida, 
nosso direito ae propriertade oi\.o é re-
spe.ilado; qualquer official de jus-
tiça pode in.vadil -a, preo.der-nos, sem 

que ~rJa •nos r. rimi uo~ns , ~eguros ti a 
so~ nãu puo ~ç.i•u , porque a rr~runsa
IHicdallo prcmsla pelo nos~o cu. l!l{l) d~ 
oad<1 va:c ar tualmP.nte (11/lar te,~). 

ll Sr. A. ~lai a:- t) gnvrrn" s,·, ~e 
IPmhra tl r. mandar força para a l>e•• tlhl-
•lina, por cans:~ de elea\·ào. 

O Sr. l.l!ul., lphn:- Sr. prP~idnn l •'· 11 
,;uruprimúnlo alo tJever IIIHl 111 & fur 11u · 
po,to pr~l:t cnnnança r.c11n que me httc tr<•· 
r.i.o meus commiltente•. meus d 1 ~t1netos 
a ru i gns, Os dignos eleitores tio :!0. •tlos-
lric:to , CtlllCCdt.JU tJ0-100 (1~la SPflUUtla 
\·ez um logar llt'Sl~ recinto a inoligna-
çãu l]ne 1110 l'a $ !1 0 pi'OC•IIiiiiCnlt) o:I'I-
UiiiiUl>ll clu jníl. IIIU OiCÍ jla l C clc!PW1th) 
de pnhcia tltJ r:r ãu Mugnl ~ dn :l ~leg:cdtl 
da 11 '·' V1sta. olll jn11. IOHIIii'Í II" I. '111 · 
bretuclo, I]Ue. si nan t:nnflrcP. "" nn,s~s 
ICi$, d ~ v i:t conh~ccl-as c raul-as n'Sfl\'1-
lcd as: ll7.erão-n H'. com,., d c,;sr. sa lu •I n 
prupOsiln em 'fU I! CSl!l \':t, II:'IU ltar:J IJeofcr 
pr"''hlt•u r.ia,; ao wa \'CI'IIU, dtJ quem nada 
d<J\'u c,-pcrar , 111~ :'. para tornar pa to•nlt: 
á pc·uvi111:1a inll!tra 11 clc:<ealalcru que 
v~ 1 pelo notrle. I'O!Dn pur tmlccs "" 1'•111-
lO:I clc .\ltna.~ . 1111:< ta :;ll u~ çiv co numo~., 
(·•P11tllll<,s 11 n d r1 t:f'•·•'·,/•ls) . 

E, tl ~ mais . ::ir. presitlo!ule. u:!O.• cli ~
tric to não nrertl\al aneuçáo :tl;.:um.l 
tio goveroo. purque felir.m~ nte ali r pre-
domina o partirlo libel'al ... . 

O Sr. F. Sâ:-E' a uu ic:a razão. 
O Sr. Ltuololphu . .•. c o govcc·n ... fl'lll 

não tem esperança d.1 1lomar a allir~l 
•1.1qnellc! povo hriuso. clâ-lho juir•'i 
iuep lOS C I';III CUTIISOS , :lllluritla•lé!! ptt-
hciacs ignorantes e pr r\'cr~as I'·••·• ln•'· 
tural-n. 

O Sr. F S:'1 - E nem aasi rn r>~n ~•l· 
gu1rá abalei-os. 

OS r l.llidolpho:- 0 meu req ucn meu111 
é dividtdo em parl~s. que fuodameo ta r~i 
em pouca.s palavras. ~i ns meos collegas 
não continuarem a me interromper com 
os seus apartes. 

A 11rimeira ,·. a "eguinte (/é). 
Sr. presidente. o chcfu do partido 

conservador tia floa-Vista, o celeiJ re 
~l anuPl Jnsé da Silva. preposto do Sr. 
~lanot'l ll'ulgeocio Alve:~ t·ereira, teodo 
de viajar para a r.c)r le. deixou iostruc-
çóes ao delegado de polic•a para que 
em sua auseor.ia perseguisse quanto 
pode!lse os Jiberaes. afim de obri!fal~s 
a retirarem se d 'aquella cidade. 

O Sr. A. Maia:-E' a mania de toda 
a parte. 

O Sr. Liodolpho:-0 rlelegado de 
policia, a quijm conheco da Jaouaria, 
donde é natural e onrle nunca passou 
de capanga de outro Manoel , o facioora 
Naco, fo1i apro,·eitarlo pelo chefe con-
sernJor da Doa- Vista para OllCO par 



-
240 

um cargo Lão importante, porque nelle 
desoobr10 o~ ínstinctos do homem. capaz 
de todas as coragens. 

O Sr. F. Sá -Por Calla de pessoal; 
porque no Tigesimo districto uãu ex i~ to 
partido conservador e os conservadores 
honestos se relrabem. 

O Sr. Liodolpho:-r\ razão ue ler 
sido tal individuo inve..;trdo deste im-
portanto cargo, elle, que nunca passou 
•le mao sapalciro, sioào para tornar-se 
capanga de um salteador, 6, como 
muito bem dissu o meu uobro cu llt>ga 
companheiro do di>lricto, o rclrahi-
mento dos conscrvallores conceituados 
e lmpor·tantes do Jogar, que nãn querem 
subruellt>r-se ao mandão daquellc tnu-
nicipio e neru sancclooar seus almsos 
e arbitrariedades. 

O Sr. 1\. M.utins : - Quacs são 
.•1les l 

O Sr. Lindnlpho:-l'osso indicar iJ 
\' . Exc. cidadãos drstinctos do seu par-
t ido, que recusarão aceitar os cJrgos de 
delegado de policia e outros para não 
$e submeuercm ao trt>rí•go mandão; 
l'il-os : capitão 0 .11uiogos Garcia 
Leal Turiuambá, negociante abastado 
e capitalista,João Carlos do Sousa, Ma~ 
ooel Olympio Fernandes. Manoel de 
Sousa Macio), Quintino dos Santos 
Barbosa. Raymuodo Barbosa de Suusa. 
João Carlos de Sousa o outros; con-
vindo notar que, apezar de ~er este 
tio do alludldo chere conservador, re-
cusara-se a aceitar o Jogar de 1.• 
supplente do delegado de policia para 
uào sanccionar o:s dislurblOs o os cri-
mes do seu primo. (Apa1·tes e conles-
taç~es). 

Sr. presidente, o celebre delegado 
tle policia, Januario Fernandes da 
Cunba, tratando de cumprir eucta-
mente as ordens de J>On r.he!e. no dia 
t 3 de noTCmbro do anuo passado or-
denou aos seus soldados e capangas 
que fossem á casa do distincto liboral, 
Joaquim Ferreira Nisa, óggredil-o, 
quando achavam-se reunidas muitas 
f:Hnili:~~ em ~ua casa à noile. 

.Kulâo, aquelle dislincto e proemi-
nente cb.efe liberal do município, te-
nente·ÂIItonio Benjamim Alves Nelto, 
rt'l'' llio a Corça do delegado de policia 
~u.ant.es,evitou que se commettesse um 
aS3aSSinato, auxiliado nesse in tu i lo 
por seus amigos. 

O delegado retirou-se e dirigiu-se 
com os seus capangas á casa de outro 
liberal, o Sr. Geraldo da Silva Pereira, 
no inluilo d.e o assassinarem, o que 
leriam feito, si não fosse a inlerventão 
benefica do Sr. Odilon Olita, juiz mu-
aicipal em ex.erci.cio. 

I lias depois, o delegado de pc.licia f<>z: 
um inquerito, ~ ervindo de test('mu-
nhas os proprios soldarias e os c:~pan
ga~. os q u aes, a pozar de esta rem com 
o depoimento decorado, dcr.lararão 
que a portaria llo dalr~ado de policia 
c n auto d11 resistencia forão fl'ilus dias 
dcpnls dos aconteciulontos! 

Coto clreito, o escrivão do sub•l&-
legado ''iaja va fora da localidade 
e não poder~ a~is tir ao facto; de 
sorld quo. tendo sido o au to du fla-
grante lavrado por elle, 6 evioeutP. lJ UC 
o fni dias depois do~ acom~cimHntos. 

O llel ~gado do policia cunlinuuu a 
per~eguir aqucllcs cidadãos e a amt!a-
ç!\I· O~ , unicamente por screll' llbl.'raes 
•lu presligio, afim de obrigai-os a se 
rellrarem do logar. 

E, Srs., lã o audn esta v a aq nella 
autorida•lo, qae, aclundo-se na cidade 
da Boa-Vista o digno e illustrarh• juiz 
r.Jo direi to, o Sr. Ur. I•Jiio Baptista de 
liuimariles C·~ rno, c presenciando os 
solt.lados a CSJlUOcarem um pobre ''clho 
Íll'• ITensivo, intervindo para que dessem 
lermo áquelle acto do barbaridacle. o 
dr.lrgado <le pnl ici11 o os seu!< 1-'0irl~tlos 
e capangas rerelliram aqnelle llluslre 
magistrarlo, :uncaçaram-n'o e aluda o 
acompanharam, ao sahir da crdade, 
dirigindo foguetes sobre elle ! 

O juiz de d1reito ainda não conhecia 
a comarca , á qual cbrgara recente-
mente, oào conhecia o seu p~ssoal . 
não podia estar comprnmettidn nos 
!legocros locaes; e. entretanto, foi insul-
tado pelo del~gado de policia, pu r or-
dem do chefe do partido oonserudor_ 
A pcu·tes). 

Eis aqui uma c:nta de um distinc&o 
cavalhe1 ro, communic:,odo os aconte-
cimentos da cii.lade do Tremedal (lé). 

Esta narração é confirmada por u.m 
officio do l>r. juiz de direito. com o · 
qual enviou um telegramma ao seu 
C(JIIega na Dia ma o tina para razel-o 
chegar ás mãos do presidente da pro-
víncia. 

O Sr. F. Sá:- 0 presidente da pro-
' :ocia r!!cebeu esle lelegramma e não 
tomou proTidencia alguma. 

O Sr. Lindolpbo: -Eis o que diz a 
oommunicação do juiz de direito (te'): 

c Juizo de direito do Rio Pardo, ell6 
!3 de Maio rle U~88. 
c lllm.Sr.-Rogoá V.S.sesirva interpor 
seus officios para que sejão, pela e~aa
ção lelrgraphica dessa cidade, recebidos 
e lraosmillidos fs presidencia da. pro-
víncia os \elegrammas que nesta da.ta 
remeltemos eu e o promotor publico da 
comarca.-Oeos Guarde a Y. S.-111m. 
Sr. Dr. jui& de direito da comarca de 
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l liamantin~ .-0 Juit. ,lo direi to, Jo[•o 
lllpti~l:l (;u i marfl~• (;ernc. ,. 

Tal õ o c~ taolo em quo $8 acha a ci-
tl:.de da ll·•a- \' ista du Trcmed~ I. onde 
I·S CSpiri tll~ OlltàO Jlfll' tal fo1r111:1 f! Xa i-
lldOS. •Jtl il alÓ O !lrOI)I'iO jni7. do olí -
rcilo tia com~r.:a i: ame:tçallo pelo du 
~~~arlo do policia ! 

C:1s o lJIIfl eiiP. di r.. ol ori~:in•ln-~~ a seu 
tlrs lincln c{}! lega, Ur. Tl;,,ophilo l'crcira 
tla Si lva : 

- 111m. collega.-:-.ao lenho lrmpo 
r.. cm J>apo•l. l'or oàot vs tar em ca<a, uão 
po~l'O , ~i• Jnrr, Jar-lho o sen uomc. 
T~nha paciencia. ~l i nhn co rn nrc.1 e~ lá 
f .. latlal~l: n policia ameaça-mo. A ti C•l~. 
- Crrnc • 

A assemblea va1 l'rr que ,, gMr.rnu 
lPm nomeado ale a~s~~s1nus para cargos 
polici:tcs e conservado) como antorul:tdes 
lndi vi ti uos quo s·~ têm toruatln crimi-
nnso8. 

O Co,·.·eio do N o•·lc. jornal quo ~P. 
publica nnquella luc.1l io lat l6. do •Jnal 
ü rc•lactnr u Sr. Vcllo~o. thz o ~e
Sltinte (/li): 

« N•J o l i~lriclo rle Sanln _, nlonio 110 
l,; o)rntnha. do \'isinho mnnicipio de 
1;rào l!ugo1l. onde infel izmente o~ as-
>l~S nato• l~m-se reprotlmmlo. de um 
au011 a r.Ma parto, por um motlo nuer-
r .. rtor. foi morto, ha poucos dias. Ma-
noel rern·ira Godiuho. a tiros tle arma 
oltl fogo. p:.1r um iodi\'i.Jno q•te,a01rrna o 
nosso informante. i; ja criminoso de 
ruortA lambem neste Lermo. 

• Para este novo crime, cumprindo 
o dever tia imprensa. chamamos a al-
Lenção das autoridades comptltentes e 
:l/lnarli :~mo.~ ioformaçf•es mais mi tU-
t•rosas s11bre o félCIO, que foi commu-
nicadn por carta a um amrgn nosso, 
qne no! -a transmiHiu. • (1l pa•·tes). 

Sr. prt!Sidente, o subrlelegado de po-
licia de Santo Antonio do Gorotuba, oa 
passada ~i toação c O!lervadura, hal'ia 
sido demittldo, a bem do sen iço pu-
blico, a pedido dv Sr. Manoel r ulgen -
c o Al•es Pereira, cidadão que occupa 
o lugar de chefe do partido conser•a -
llflr oo ! 0. • districto; mas, apezar disso, 
n:1 silo a(, 1o l t lual, foi novamente no-
nteadu para aiJ uelle cargo. 

Dias depois de sua nomeação. o 
s enro desse subdelegado, exasperado 
por que se retirara de sua casa uma sua 
amasi.& e fOra abrigar-se em casa 
d<! Manoel Ferreira Godinno, dirigiu-
se ã casa deste cidadão, acompa-
nhado de um seu coocun hado e lle um 
·CUnhado. lllbo do subdelegado Cle-
mente Costa, e barbaramente assassi-
11.arão a Manoel Godioho. laborioso e 
~onesto pai de família, cujo crime 

era Lr. r ahri:.:a•lo em sntt rasa a intlit.,~a 
mulher. '''"' rra maltrataot.. e pPrso-
gunla (lOr aop tellc reo 1lu polic•a. J3 
unltt•taolol r tn • 11mP. olc murt1• ,.,, 1111101 · 
oapiu tln .\hllll•'S Cbro,. 

Um ::;r. d•• pnt:ulw-1) n<sa<,lll•\ 11 
go• nru tlu snlulo•h•l(:uJn ? 

O Sr. Lin•lniJ• IJO:- 'im. ~rnhor . 
E o •JII t ,; 111 •i~ p:~ra :ui mirar-~., ,. 

quo e~:;e ~nh 1.• .• ·.; lol o•nnt iuna ainola 
a occupar , ··arg•J, •JIIe lCtu-lhc , ,•rl'i lo 
para I'~'" L•w'r us g•Jnrns e li lho. rruni-
no,;us olr. 111\Jrh: ma•~ olc uma I'CZ. 

E11 prt;o. (lortantu. ao governo •ruo 
<11 tl ignfl lltf<JrJflar a e~ta :t<So! tultlua 
~ohrfl u fnr t•l quo nraho tio unrr:u·. 

::ii UJnJ romhecimo•uhl olcllc, como 
ncrtdthl. devo (lfiJVi•lcur.ia•· immo •o lia-
tnmente, nf10 cooseutin1lu. tle mudo1 
algum. quo nm protect"r rle crinunu-
sos tontinun a occupar 11 lugar Jo sub . 
rlelr.gadn tio policia. 

Sr. prc~i .leotc . n outro pont, do 
mru rCIJ UCfllllCO IO Ó saber do I(U\ l'fOO 
opaa r.s as pm1'1dcncia ~ tO tO~olas (HII'a 
~-:aran tir a 11rtlcm pnbllo.:a ua ciJadu do 
(;rão ~l ugll l 

Sr. J>rrsiolcnlc. Grilo ~logol. até ha 
bem ponr.o tempo, era um ,·crdaoll'iro 
se in li o ,\ brah:io. 

O Sr. F. Si : -~.l o h:1 ciôadu 111.1 is 
pacifio:a na provinda. 

1) Sr. Lindolpbo:-Oepois, pomn. 
que para lá f11i mandado um crleber-
rimo oOicial, Huliniano de Amorun . e 
dcpoi:; que lá chegou tamb~m um nàr> 
menos celebro juiz mJnicipal . Euclides 
de Abreu, os povos daquella lorali -
tlade náo tem goza•lo m:~is a tranqtul-
lirlade do outr'ora: estào hoje passando 
por uma provação ter ri vel . 

Sr. presidente, esse jul1. municipal , 
qnel'e constituiu instrumento do olfi-
c•al de policra. tem-se prestado até a ~s
r.re•er injurias pela.~ p:~redes das ca~as 
dos cavalheiro~ •rue lhe são desa!Tectos. 

E' um moçn iuexperieole. IJIIO, Lal -
' et pela pouca idade, não comprchcnde 
o tri$te papel que e:;Lã representando: 
é um estreante na carreira da mal(is-
tratura e q ue julga poder distinguir-se 
seguindo um caminho errado. deixando 
levar-se por su~gesiOes de um oficial 
do corpo de pohcia. 

Um Sr. deputado: -E' incrível. 
O Sr. Lindol pbo:-Po•s é a pura ver-

dade. 
E, Sr. presidente, o procedimt•nlo 

deste moço chegou a 1al ponto, que 
elle, tendo do substitu ir o juiz de di-
reito na presideocia do jury, em lugar 
de proceder de accordo com as pre-
scripções legaes, entendeu chamar 
a attenção do delegado de policia 
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par:~ o( jurados. afim ele que este os 
JDticnctlasse, daotlo busca n~quelles que 
porventura estive~sem armados. 

O delegado de policia. mai~ prudente 
do quo e11se juiz atr:~bi lhrio, declarou 
que ~c) o faria meJiantll ordem expressa. 

O homem, que Linha procedido_ as~ 
sim unicamente para dar ex~ansao a 
sua intlole perv<'rsa. enfurecido com 
o Jlrocedimento ~o lfeleg:~do, não_se deu 
ainda por •enctdo e fez seotrr que 
aconselhava is~o como uma medida de 
precaução. 

O Sr. Presidente: -·Previno ao nobre 
deputarlo qrHI a hora estâ dada. 

O Sr. Lmdolpho : - Vi:-se, conse-
guiutemenLe, Sr. presidente, que o in-
tuito des.o;o juia era unicamente desmo-
ralisar e desfeitear os juizes de facto, 
de quem •! desaffecto. . . 

E~tes nao comparecerão as sel(u• n-
les sessOes do jnry, pro~taodo contra 
o procedimento do juiz. 

Nessas circumstaocias, elle exigio um 
aue~tacl n cln escrivão do jury em sen-
tido cont.·ario e, como aquelle escrivão 
oão se quizesse sujeitar á pratica de 
uma falsidade. como esse fuocclooal'io 
procedeu coco hombridade, o juiz pro-
test••u de cr acnmpanhal!u de i O praças 
i sua casa procurar o attestado eUJ con-
trario, o que sabendo o povo de Grão 
Mogol, revol tou-se 11ara. defender o es-
crivão do jury, dt~cl a raodo ao delegado 
quo. si porventura aquelle escrivão sor 
fresse o menor desacato, elle seria a 
primeira victlma. 

Ag·1ra, Sr. presidente. peço licença 
i V. Exc. para ler a copia ele uma carta 
sobre este facto, concebida. oos seguin-
tes termos (lê). 

Eis. Sr. presidente. a que ponto de 
exaltação chegarão os ao i mos oa cidade 
de G ão Mogol ! 

l'eço da trcbuoa providencias ao go-
vernu ; mas, como sei que estas não 
hão de ser dadas, d e.~de ja cligo aos 
meus amigos. á!l victim:t~ da prepoten-
cia elos agentes do 11nvernn. <(Ue resis-
lio a qoalquer ordem illtgal, porque 
oio cootamos com o go•eroo. não te-
mos nutro r&:orw, sioào o extremo de 
re ellir a força pela. força. 

E' o conselho que dou a meus ami-
go~. 

Eu, como deputadn ri• opposição, não 
devo subir as esca.l:ts elo palacio do.go-
nrnn para pedir-lbe qualquer pro•i-
deocia ; denuncio os factoa ; elie que 
proceda como quizer, que compra seu 
de,er. 

Teobo coocloiJo. (Ji uilo bem). 
E' apoiadc, e posto em discu~o o 

Hguiole 

Rtquerímento 

Requeremos que se peção ao govern n 
as seguintes informações: 

t.• Quaes as providencias tomadas 
para garantir o drreito e vicln dos cí-
dadãcs Trajano A lve.~ Benjamim, Anto-
nio Alves lleujamim Netto.Norbcrtv Ro-
drigues Mon~ão. Joaquim da Silva 
Prado e outros, ameaçados e pPrsegu i-
dos pelo .. ctu. l dt'legado de policia •lll 
termo da lloa Vista. 

2 • Se ttru conhecimento das :tml'•-
ça~ e d~sacaltJs praticacJ.:s pPia mesma 
autoriJade policial rontm o juiz cJc 41i-
reitu dli cvmarca, Dr. Jnào Uaptis ta 
Guimarães Cerne. 

:1. • Quaes as providencias I ornadas 
DO Sl'lltido ole pre\'8nir O a-sassiuat(l ele 
quo foi victima Manoel Ferreira. no qual 
consta t'St~r implicado o subdelegado 
de policia . 

4. • Quae~ a., rroviJencias tomadas 
para garantir a orJem publica oa ci-
dadll do Gràn Mogol, amraç:cd:l pelo 
actual juir. do dln>ilo interino e pelo 1le· 
leg •do de policia. 

5 • Si tem informações sobre os mo-
tivos por1jue não tem pudido runcciooar 
o tribuna tire jnry na .:Idade ele Grào 
Mogol. 

Sala das sessões. 3 de Julho de 1888. 
- Lindolpho Caetano.- 1-'r\ncisco Sã. 

A discussão fica adiada, por ter pe-
dido a palavra o Sr. ll. Martins ; o 
me..;mo Sr. reqnP.r urgencia para se pro-
seguir na d i~cu..-são . 

O 8r. Candldo Cerquelra 
(pel<l ordem) : - Sr. presidente, pedi 01 
palavra pela ordem. porque, tendo de 
votar contra o requerimento de ur-
geucia. preciso explicar-mt>. 

Sr presidente. era de coherencia que 
a hancad;. lrberal votasse pela urgt:ncia 
requerida pelo nc,bre deputado i mas 
eu voto contra e 'I'OU dar o motivo. 

Voto contra a urgencia, porque todos 
os requeruoento~ tJe iuformacOes que 
têm sido aqui discutidos e •otados não 
lliol' mereccdo a mínima attt nçào do 
presidente da província ; S. F.xc. não 
aos presta consideração alguma, uào 
faz ca~ Bb~lutatnente desta assembln . 
(Apartes). 

Eis o mo ti v o porque voto conlra a 
urgeocia e P•lrq ue t11mns na ordem do 
dill materias urgentes, como é, por 
81emplo, a da federação das proYinccas, 
que precisão ser di!'Cutidas a que oào 
dnem ser sarrificadas por esse pou.co 
C380 r.om que o presidente da pro•incia 
nos Lrata. 

E' appronda a urr,eocia. 
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O Sr. Alvaro Mac hado 
(pela outem):- Pedi a palaHa pela 
ordem, Sr. rresideole. sim ple~mente 
para ller l ar~ r i1 casa qne votei r.nnlra 
a nrgenria, porrJue eslnu plenanwnle 
convPncidodequc. Pmquanloachar-~e na 
presicleocia " :-r. Barão de Camu~ns. 
D6s repre~e~ laremos n_rn papel imnwn-
samente rtd1culo, ned 10do mformaçüe< 
!l S. Ex c .• que ~ão nos presta a meuor 
aueoç~o e o&~hum caso faz clcsla 
assemblea. 

( •v · ··tcs ). 
Eis porque vetei contra a urgfln .: ia; 

e, não de~rjaudo c•on~orrcr pam nu:~.<cc 
maiur 11e:<pre.<ligh•. cleclaro ru :<i~ que 
assim procederei se~npre. cmquaulo es-
t i\·er na ad m imstra~ão da províncin o 
actual pre:< iclenre interino. que, repilo, 
não nos pre•la a weuor altcuçào IJ 
nenhum caso faz desta assemblea. 

O 8r. llnrnlro 1\loa·Unt~~ :
Sr. pre:;idente, grato me e ,.,r it lri-
buna para em phra~e.• tnsr:L~ {>lff<.l 
apoiados) e~c larPc·cr a llluslracla a!:-
llemhlea s •hre fal'los aponl:u(.,,. ar. ri-
mooiOsameolP. pel.o meu cligno ,· .. mpa-
nl!ei ro de dlslricll), o Sr. capit:io L co · 
dolpho. 

ComPçou o ~eu oll~cur~o o illu~lradn 
orgam do parlid11 lche r~ I, accnsando as 
autoridades policiaes da cidarlc da 
Boa- Vi-sla d11 Trncnetlal, rtu~rendo 
lamhem ·fazer restwn~a vel pelos dis-
turbios praticados por seus c .. -reli · 
~-: i onarios alli u drgoo administrador 
da província. 

Ora, Sr. presidente.o oobrA deputado. 
Gt ilerioso,Cilmo é e como n tem sido alei 
hoje (apoiaqosj, aceilar lnformaçOe• de 
pe:~snas que .... 

o Sr. Liodolpho: - Mere~em toda 
a rc. 

O Sr. R. M~rtin.; .. . . . nào e~1ào na 
2Uum de merecer fé: de sal limb~ucos, 
d.e Mscmleiros. qne, acompanha1l n~ rln 
~pangas, invadi ram a'l ruas cl:t rulaolu 
da Doa-V1~1a, como é o celebre \nL ' '"" 
Alves Benjamim Netto, que se wru r .. r. 
nado 0 11 lugar por demais ramigeraclo' . . 
o11ubrcl depolado, digo. deixou de Cllr -
respooder hoje ã especlatÍYa do seu 
alto cri te rio. 

:&te celebre Aolooio Alves Deo-
jamrm Netto, armado e acompanhado 
de 20 e muil~ c:>paogas, promPIIla 
&in r a ~ida aos subdelegado e delegado 
de ·policia 

·O Sr. Liodotpho: -Si elle fosse ce· 
lebre, teria rf'si!llido á mão armada ao 
delegado de policia e seus capangas. 

O ·Sr. R. Marlln~:-Ora, si o de-
legado e·o subdelegado não tomassem 

mediaas energira• para repres~ão de>~a 
ameaça, o oolrru deputado viria agui 
accusal-os como dorn1eote.•, como lll-
d ignM ãe occu parem os carg.ls q ur lhrs: 
foram cnnliarto~ . e nr~to ~aso os bcrn-
• ui a com razão. 

Mas, o delegado do policia , acompa-
nhado dl força publica n• ;uas or.J~n~ 
c não do capaug;.s, como o disse o1 
nobre depnt<tdo ... 

O Sr. Llndolpho : - E de C.'\pau~a>. 
O Sr. R. Marli os ... u·atou de atalhar 

o vandalismo premedi lad" por Anlfmio 
,\(vi'_< Renjarnirn :'-lello c ~l!us cllm-
l'ar~a;. c nj•l~ 1111rue~ cu pnrlrri:c rl •·i~a r 
du Cllcr, 1 11~.< os d taro•1. vi-to comu o 
nobm dep11l:"lu n:'w d1!1xnn coa socul•r'l 
o~ uumcs cla• p l -.11~,; a quom prorurou 
accn~ar. 

Fu :un c·oril'hco• •lu ~n lliculo~ll l'•l 
B·•njamim N•Hln o e~c:riv.w riA urpltà11• 
claquella o:irla•lt•, Tr:rj:Jn•r ,\ lvc..< Ueu-
jamim. o li ll1n olo l'r~ja cocr u um "'' 11 
"úiii'V, .ro;urn pau l r:ccll)~ rir! 11~~a,;•lrcn• e 
~cl imllvi.t nos l"'""'lll•:iad• J' em r. rcme~ 
irm lia n ça vei$, 

E<tes inolh·c·luco•. n l]llrm o nohnl cl~
pnt.ulo dPu o l(ll :t lilir·:ou,·o tiO up1111111:<, 

I ole pr~~lantes ci.t :~rlà•l;, 1'àn a"~a;,;inns 
1 pronu11dathw, rumu Vale111in de: l:rl ele. 

Ora. u tlelrgarlo tle polic.ia, nn ~nm-

1 
primenlo rios Sr>ns ~agrados cl P.vcre.<, 
deveoc1o zela• pela ~~gnra nça elo• s~ ll$ 

I jnr.s•l i cc:iuuado~ . pela garantia e huura 
da~ f.11ni l ia~ que se achavam am•·a· 
ça;l a~. >~gniu a•·nrnpanh:vlo •la foo ça 
I.Ht lJiica para ala ll1ar a~ tlcsorclens 'J I If! 
se prenunciavam por arp1c.:l a h•u •l:t •le 
vancl al · r~. 

Eutrel::nio. Sr. pre$i<lente, r<l •·-< la•·~ 
individun;;, 1]116 se achavam cutrrg" ~' 
ao alconl em alio grao c t( ue lii'•' IUO.II-
Ia l'am tlesordens de toda a oatucrz.t. 
promel.lcoJo tirar a ''ida ás aii!IIIÍ· 
dades consli luidas, eru numero su-
perior, duas V87.eS, a força publica, re-
SIStirão e o indivitlno de nome Geraldo 
engatilhou uma arma de fogo contra o 
tlel••gado de (lollcia. 

O Sr. Lindolpbo:-Estlva no seu 
drreito: eu faria o mesmo no caso de 
defesa elo meu direi to. 

O Sr. R. Marlins :- As autoridades 
policiaes da Boa-Vista cumpriram o seu 
dever . ... 

O S . Lindolpho: - :'ia opinião de 
V. Exc. 

O Sr. R. 1\tarlios. .. e ao mesmo 
tempo se mostraram loleraolew, coo-
tenlaodo-se simpl01mente. p.ara poupar 
o sangue dos seu" concidanàos, em 
lavrarem o termo de resis tenr.ia e se 
retil'afem. 

O Sr. Camillo Prales : - O que o 
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nobre deputa'io eslá dizendo é um 
romance e romance da escola rt'ali~ ta . 

O Sr. 1\. Martins : - 1\llmaoce 6 a 
acl·usação que o nobre deputado, o Sr. 
Liudolpho, acabou do fazer, porque as 
informaçO•·s que S. Exc. colheu lhe 
fora m forrwch.las por esses criminosos 

O Sr. L.iodolpho : - Tenbo docu-
mcntull aqui, que n:io pot.leto deixar t.lo 
$er ar.ci tos pelo nohro deputado. 

O Sr. 11. ~lartins : - Sr. presidente, 
essas 3atorid:ules, quo lançaram por 
terra o ac tu do violencia que lhPs fui 
fei to por aquelles vandalos, deçeodo me-
recer autos tslogios da parte do weu 
illustro colloga, são accusadas, tendo 
alias ellas procedido com uma pru-
dencia acima do commum. 

O Sr. Fur te:S: - 1\esistindo a ordens 
i I I 'll:IOS. 

O Sr. H. Martins : - Sr. presidente, 
resrondPndo a um aparte quo ou 1·i da 
b?.ocada liberal, embora o meu sy•tema 
·.rusti.co tenha-~e gasto com a idado, 
que ja não é pequoooa, aparte qu J cs-
trnnhAi h a ver pa• tido de um legi~la . . . 

O Sr. ,\ ris tídes ~la ia dá um a1Ja lu. 
O Sr. l\. Martios : -A1nda ha pouco, 

al·abei tle fazer notar ao nobre dellulallo 
P ainda n ropílo que a sua voz gri tada 
não me chPga tão facilmenlfl aos ou-
vidos como q uaudo S. Etc. fala mais 
brandamente. 

ll Sr. A. Maia : - Ma~. V. Exc. re-
fpro-se a algum aparte meu 1 

O Sr. R. M •rtios: - Sím, senhor ; 
relirn-mA a um aparte que V. Exc. 
acabou de dar-me, aintla h11 pouco. 

O Sr. ·' · Mai • : - Pois eu con tinuo 
a dizer que, om vista lia nossa legis-
lação, pode-se resistir a ordens ille-
gaes ató matantlo, 

O Sr. 1\. Martins : - A lé ahi morreu 
·O Neve~. 

O Sr. A. llaia : -Pois foi o que 
i!U di!t<O. 

O Sr. 1\. Martins:- V. E1c. disse-o 
de outro modo o por isso estranhei 
que semelhante proposição partisse de 
um IPRista. 

:~t .. ,, uma c ousa é ser legisla e outra 
é ser JUrisconsulto. 

Par:1 o individuo chamar-se legisla, 
basla t ,,zer a bagagem de um perga-
minl\0, e, para ser jurisconsulto, à ne-
cessarta uma longa pra tica. um longo 
tir!lcinío, ama grande in tell igencia e 
ac.:orado estudo. 

Um Sr. deputado: - Como o nobre 
deputatlo, por exemplo. 

O Sr R. Msrtios:-Eu não sou legista 
e aioda menO$ j arisconsollo. 

Ora, Sr. presidente, dissa o nobre 
deputado pelo 8. • districto que essa 

horda de vandalos podia resistir à. 
intimação do delegado do policia. 

Sr. presidente, o mesmo d~lrgado 
rle policia fui a salvação da ordem pu-
hlica. 

E' preciso que o noure dcpntado 
!:DIDI.lrtlhenda, como IPg•sta que é, que, 
para atalhar-se um ''andalisruo nas 
ruas dt1 uma citbde. a autoridntlo pn-
lit:ia l tem podct• para faze!-() i ndepcn-
uoutc de mandado •I•: outm autoridade. 

O r. A. M:lia tli um a[larte. 
O S•·. 11 . ~larti u s:- Ura. cu l!~tou no 

~omet;o ll;t cstrat.la e V. Ex c. J•l tJUer 
quo cu •ló um salto. 

O Sr. C. l'ralc..;: - !::; lá no prologo 
llo roman~e . 

O Sr. 11. .\larllns: - E. par:~ cnrupro-
l'ar o quo en digo, basta citar 0111 tneo 
apoio u tcslllmuuh•) do Sr. lhlllon, 
eminente t:hefo liiJer:tl o pessoa in-
suspeita ao:S nuhres liPpuladvs. 

~I Js. Sr. pru~irlunto, ,, fac l•• tio c~la 
hord;t doJ vam.lalos ameaçar :IIJ IICIIa 
t:lll.ttla roi de tal modo rupreho•usivol, 
de tal modo crintmo~o. <; un o proprio 
Sr. lhlilou tratou dtl furmulnr o snm-
marill o tHIIllir r a~ l~slemuoball o, for-
mulado o summ:••iu, roi elle r•:mellido 
;, :UJturid;tdtl cumpeleote. 

U Sr. Furtes: Ja ~c que houve al-

I teração da ordem publica. 
O Sr. R. Martins:- V. Exc. é me•lico. 

nlo .) legista e, por isso, u seo apar te 
n:!o tem cabimento na questão. 

Um Sr. tleputadr,: - Ello está até o 
;.n~iliandn 

O Sr. H. ~l.trlins : -nem; nessas cir-
cumstaucias. Sr. presidente, ex.plicado 
assim o facto; qual era o dever da 
autorit.lade policial, do posse tlo um-
mandado de prisão, fornecido pela au-
tnritladu constituída, pela autoridade 
judiciaria 1 

Era c~pturar os criminosos e roi 
o <t ue procurou fazer. 

O Sr. Lindolpho: - Mas, porque o 
delegado quiz prendel-os antes da pro-
cuocia f 

O C.:r. R. Martins: - Ja ~ejo que o 
nob e depu:ado está mal informado. 

O Sr. Lindolpbo: - Não ba tal; estou 
tal~ez mais bem informado que o n~ 
bre deputado. 

O Sr. R. Martins:- Mas, Sr. presi-
dente, esses criminosos, logo que forão 
pronunciados, logo que forão persllgui-
dos, logo que se virão debaixo da 
acção da JUStiça. foragirão-~e e forão 
homisiar-se na razenda Couceiçào, do 
muoicipio em que resido. 

Foi essa a fazenda em I) De s., bomi-
siarào os criminosos de que traiO e 
que lambem ja linha senido.~ de aeylo 



aos celellrns assas~inos .\thHtln Jo•$c 
\'1rirn. l'lcoam l)a 11 outros (vÍmrlt!.l), 

Tcnhão pac•~•u:1a. nfw so lfiCOIIliiiO-
dew; o meu c,;tyleto csli• alia•lo, m:•s 
não !:C arha •lnvcnenaclo 

E' um c<c::~lpell•• que faz .unputa-
\:.··es nos vi~o~ c não nos Ulnrtu~ . 

Fu! obrigaolu a fa7.er e:< ta rc v~l .u;:iu, 
tJIIIl n:lll JtrCWilllin ; foi lllil lmll lt•ntc 
pmvoc:ulo p;• las ac•:•;s.ll;illlS quo fo7. 
:'. E~c. :t tno:us :1111 gns t.ln 11tstrit'lO 
t•·oalmurio ns rlJ'•II·Ic.<). 

\' V. Exrs. assun l~vão rne a ontras 
l'ó.'l'elaçôe::. •JuC ~cr-l hcs-l.ã·• m:us olulo-
ro-as atntia. 

ti Sr. F. s:1: -\'. Exc. c,. tá tl t•s -
,·lanucl-se tia quc"t:i•l ll•• rl'llll~ruuunto. 
(Hli'I IIIC n:'lO ll Jl·•do tll :;~utir. 

ll Sr. R. ~lartíns:-:-/áo estou •les-
,.,,mtitHuo da q nestfw, estuu •lenwns-
lt amlo onde foram homis1ar-~c e.i>:ts 
feras tio Tremenda!. 

O Sr. C. l'ratcs: - \' . Ex c: e>tá a rr:.-
7.tlatulu sPgunda vPz. 

O Sr. 1\. ~ta.·tins : -:-!:'10 se incom-
ulllt lo n nohro cloputacln; quantl'' se ma-
IH festa um caucro em tJIIaiiJIIt'l' parto 
tio cnrpn. é precisei extirpai-o, ainola 
mC>IIIO ::uhmettt•rhln o doente au $OtTri-
mento tla rlor ; rm lalta do m••io:; aoes-
l h~ncos. fJz-se a ope ra\~o de qualquer 
maneira. 

V. 1-:xc. (rlil' l !JIItClo-se ao :l1·. S. 
F õl'lr.s). quo ti mct.ltcn. tah·ez ja tenh;t 
t'eitr, estas operações em alguns t.los 
::eus doeutPS. 

O nobre deputado tenha paciencia: 
ou ouvi com toda attenc.ão o meu lllns-
tre companheiro de districto c towei as 
minhas notas. 

,\ inda estou no começo. es tou no 
T•·emetlal e tenho ainda de ir a t;rào-
~o~ul e a S. Josú do Gorutuba. 

O Sr. S. Peixoto:- Vai iodo perfei-
tamente. 

O Sr. 1\. Martins : -~aquella razonda. 
:;r. presidento, homisiar:'Lo-sP. esscl\ as.~as
sinos, porque é o ponto tio rcuniàn 
d'aquellos que tl!ro contas a ajustar com 
a justiça. 
~as. Sr. ?resitiente, por infelicidade 

tia comarca do Rio Pardo, roi despa-
chado p~ra alli um juiz de direito par-
tidario energumeoo .. . 

O Sr. S. Fortes: -Por felicidade do 
Rio Pardo. 

O Sr. R Martins . •. como provarei. 
O Sr. C. Pratos: -0 Sr. S. Peixoto 

de\'e reclamar contra esse qualificativo, 
porque. segundo dis.48, ha puuco, é om 
1nsu1to ao magis trado. 

O Sr. S. Peu:oto:-Me parece que eu 
não e!'tou com a palavra. 

O Sr. Barroso Juo.ior:-0 nobre de-

. , . :--· 
- L•)! 

ru t~ thl J•l ,·. lt•3tlcr •I~ 1ft o •Jn••r s~ r tltJ 
C!L l311111UIU, 

Vuzo:~ : - E' :nuitClcltJ.!IIu. (AJl·•l lo •s). 
O Sr 1\ . l l.11 ltttS : - To·u loau JI:OI' II'Il· 

LJ:. : a npcr.t(lllt ü dut ~tia . tuas l' t JC-

ll Sr . . \ . \1 •I lu•~ -- CW:\1113 '""':osu. 
o Sr. 11. .11 ,, 1111~ : - :-;,, r.t11a J os 

OI(' Í II~ .tOf~li tt••t ~tt> jll CCt1 11Í>.tth1" it:Ora 
e:e Las mtdc:o: t1 ..... .. , ' ,.,. t.'U tu" :o-f' Hrci 
1l t1 O<t';tljit llot ti , I'• •. tl'lit p:1ra C.t~.l'r ;I 
:t\lltl lhÍ.t oltl Ji llt. tlu tllrt•t!lt. a •IUCIII 
· · r~ ·· ~··•ll u pa1 t1Jarin l'lh!r~;utnruu. 

l>ttt pruvot:uU t.l.t t•art.: tl u> 11\liJrcs 
ol~putaclus mu1tos al).lrlfs u gc':lntle 
cdcuma c cu respon.li -l ltt•, tJIIt! i:t pro-
var .t jl:t iX ful plrtiJ:lrl:l th·S•t: Jlllt. . 

Ttlmlu-so oi;• prtJC.t•tlcr h ~J, •i.;iou st•na-
torial em :!H ,Je ~ IJril, ti juiz ti•: tl irt! ltv. 
chrg~ntlll ;, comarca. ilttlll"t li:. t.lnll•nte 
marcou o cli:t :!:l tlv mt•,.mtt lllt'Z par:t o 
julg:unnnto tle;,.-t•s ractUur .• ~. l JIItl incle-
pentllàn olo Jllry. porquu tra t~ \".t·;.c •lo 
crune tlol rt•>~stencia: c. ~t'tn t .. m:.r o 
tcu.t pu IH'ce-sario 1>a r:1 o tll'st:au<ll olc 
um:t longa ,·,agNn. quo :u::dt:. ,.,L tlu ra. 
zcr, lmmctltatamcnle ~··1(11111 11:ora a t:l-
datJ,• •la no a Vlsu e no oh-i :!:1 a hstthl' u 
"'llll'll o ·~ iutlh·ioluu~. jul;;ant.lll illll•ruce-
dcnto a t.lenuud a. 

u Sr S. Furtes . - E' o juit. lfii Cill 
ab~hiVO ? 

O Sr. 1\. Martins : -On jn iJ.!Illl im-
proccJcnto o prvce>so. o IJnu .:rtull'a lu 
uma ahsol Vl(iiO. 

O Jlltt assim proc~clcu para que 
aquellcs mthviduos J>O•I C~~cm l'<ltar na 
eleição elo elia ~G. 

O Sr. S. Fones : - Isso,. interpreta-
ção tle V. Ex c. 

O Sr. 11 . Martins: - Isso prnra a 
paixào partitlaria do juiz olr• tlircltu. 

Nessa mesma occal'ião (V. ~~r. o a 
casa vão JUlgar das raculti:uJes io tcllec-
tuaes e moraes do jui~ de tlireilo da 
comarca do 1\io Parllo) ; uessa mesma 
OCC<1:<1iiO, um tndivitluo emllrial(aclo c ar-
mado porcnrría a.s ruas da cidade, pro-
vocantiO tlesonleos; o sulJ1ICI('gat.lu tle 
policia, fa1.eudo-se acompanhar do dons 
sold~dos. tratou de rPco!hel-o á prisão 
c!lrreccional por ~4 horas. de accordo 
com a lei: m:~s o Sr. juit do direito, 
João Baptista Guimarães Cerne, tomou 
n preso das mãos do i ttbllclegado e o 
soltou. 

E.~se individ uo, ainda embriagado. 
continuou a provocar desordens ; a au-
toridade policial novamente o prende e 
o Sr. Dr. juiz tle direito concedo llnbeas 
corpus, 'erbalmeote, aem que houl'esse 
pre•edido requerimento algum da parte. 

O Sr. Barr(ISO Junior : - 'E:;se processo 
é novo. 
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O Sr. R Martins:- As provas ofli-

c:iaes ahi eslào na secretaria da presi-
dencia ou tal vez do ministerio da jus-
& iça 

Eis, Sr. presidente, provadn a paixão 
partldaria do juíz de direito da comarca 
do Rio Pardo. 

O Sr. Lindolphu dá um nparte. 
O Sr lt. l\lartins : - E' juslamenl6 

o promotor publico d.a comarca quem 
explica tudo isso. 

Vê, pois. a ca~a que oe~les ractos 
anom:~lo~. aiiPgados pelo meu distincto 
oollega lle lli~triclo, si houve cri•~oe, 
este roi promovido pelo celebro A n to oi v 
A.l ve~ Benjamim Nellll e seus coríphcos. 

Vozes:- ~lulto distincto. 
O Sr. R. Martins :- Muito distiocto, 

por ~er li b~ral ; é a uoica distiocçào 
que rossne. 

VV. EF.xc~. não me provoquem nPsle 
ponto, porque, do contrario. irei •netter 
o Psc .. lpeilo oa viola moral de Antonio 
Alv•l~ Benjamim Neuo, o que alias 
não dPsejo raze,·. 

Oestu modo fi ca demonstrado que os 
ractns allegados pelo ncbre derutado 
não rorão provocados pe la~ autor•dades 
polir.iaes, mas sim por esses bandidos. 

O Sr. F. Sá : - Pelos baodhlOll qne 
exercem os cargos de autoridadls poli-
cia o.~. (A J)'lioclos). 

O Sr. n. NMtios: -Bandidos comman-
dadus pelo iuoltviduo que cílei , ja cele-
brisado na historia daquella cidade. 

Um Sr. deputado:- V. lhe. deve 
ter mais compaixão pelo Boijamim. 

O Sr. R. Martins : - Elle oào beija a 
si. (Hiso). 

Sr. presidente, o nobre deput.ado, do-
minallo talve:t por ')>aixão partidaria, 
talvez influenc•ado pur inrormações qne 
recebt•u, Vl!io perante esta illustrada 
e domocratlca assemblea censurar que 
(osso nomeado delegado tle policia um 
sap:Heiro. 

Ora. Sr. presidente, o nobre depu-
l.aolo, 1lemncrMa. como .; n nobre depu .. 
lado. que se d1zia atli revulllic<~nu c que 
eu estou vendo o dia em qu se fiassa 
pu~ o ex tremo da bancada, não devia 
bnçar mi.o de semelbaote recono, 
quando saoe qoe um alfaiate roi presi-
dente dos E~tados Unidos. 

Um Sr. deputado :-EIIe só censurou 
a moralidade d8.:1Se Individuo e não a 
11oa profts~ào. 

O Sr. R. Martins : - Abi tlle não 
pod" cbegar, porque, Sr. pretkleéte, 
a um bom pae de ramilia, em ntremo 
respeit.ador da sociedade, qoe por todos 
t'l meios licitas procura manter-se a 11i 
e a soa família, a eae Individuo se-
melhante accosação não pode attlogir. 

Um Sr. dPputado : - No entretanlo, 
ello vive do ordenado de sua mulhtr, 
que é professora. 

O Sr. Lindolpho: - E é preciso fazer 
notar ao nobre deputado que elle •i li-
berto, roi esc r a v o. 

Vo1.es : - Ob! oh I 
O Sr. 1\. Martios:- lsto é até irrisorio. 
O Sr. Barroso Junior: - Eutào, os 

libertos não eslào no regimeo do di-
rei to commumt 

Essa é lloa. 
O Sr. 1\. Martins : - Sr. pre,•-

deute, esse apar te do nobro tleputado, 
em que diz que o delegado do policia 
da IJoa Vl~ta deixou, aiuda ha pouco, 
de s~r escra \'O, eu o deixo au cuoceito 
da assemblea, porque entendo que é 
no fundo do oceano quo se oncoutrào 
as perolas. 

Passaod(t, Sr. presidente, do muoi-
cipiV da Doa \'1sla ao munic1pio de 
Grão Mogol, começando pela fn•guezia 
de Santo Antonio du Gorutuba, para 
onde r. nobre deputado nus lov1on, cu 
dinli , Sr. pre~idente, que allí lambem 
S. Exc. procurou amassar um pouco 
de argilla. rormar o que oús uu tros 
sertaneJOS .:n~mamos barro uu la10a. e, 
depois tlc formado esse \>arro, pro-
curuo atirai-o :is faces 110 :~dmlnistra
dur da 11rov•ncia e do chefe tle policia. 

O Sr. Lindolpho: - Nesse caso, foi o 
Co• reoo do No•·tc quem começou. 

O Sr. 1\. Martins:-Po•lcmos tornar 
responsa vrl o Administrador da pro-
v•ncia por um as.orassinato que 
uaquella fre~tuezia se deu e p11r ter s1do 
nomeado subdelegado de polic1a um 
individuo que teve de passar pcl11 dis-
!abor de saber que um seu genro a~
sassioara Injustamente um pai de 
ramilial 

Ora, Sr. presidente, que relação ex-
iste entre o sol e alguns outros astrn!ll 
(Hiso). 

Sr. prel!idcote. Srs. deputado!!, Jll l-
gai quo l'tl$1JUUSal.ul.itlade vuull .:a ll~ r a 
esse su L•lelogado! 

Julgai que respoDSabilid•de pode 
caber ao chefe de policia e ao pr··•i-
dente da proviocia! 

Pois os nobres deputados fiq uem 
sabendo que o facto deu-so posterior-
mente á oomeaç~o d'esse individuo. 

O Sr. r. Sâ : - Na~ o caso ' 
qon lle protege -a ~u genro. 

O Sr. R. Martibs : - Esse indi-
viduo roi nomeado sub<blegado em 
t 885 e o seu Jleoro commet&eo o a:ISU-
Iina&o em t 887. 

Que culpa tem o preside!Ue da pr~ 
vióeia re (; ébere de poliela? 
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Que responsabilidade pode caber a 
um pai pelos desvarios de seus filhos? 
(Apa• tes). 

Eu respondo perfei tamente M~ no-
bres tlepuladoo. 

Um individuo,de nome Manoel, genro 
do subdelegado de policia de Santo 
~nlOnio do Gorutuba, ó criminn~l), 
commel!P.<~ um crime de morte. 

O :"r. C. l'rates:-Hororoso! 
O Sr. R. Mart111s:-Uororoso, li ver-

dade. 
Eu nt6 peço termos emprestados á 

V. Exc. par11. qualificar o crime. 
O Sr. C. PratP.s: -Tem todos os q na-

liticativos rlo rlicciunario. 
O Sr. R. Martins:-E, Sr. presidente, 

a_i o tendo sido pre.qo em flagrante e a 
tede do termo onde reside a autori-
dade j ruliciaría :tendo :\ tli~lanc ia 
maior do tO legua~ ; pergnuto aos no· 
bres deputados. pergunto a•l~ legistas 
desta as~emblea: est.a autorid:tde. 
d.esde que não assist ín ao rlelicto. desde 
que o crimioo~o não foi preso em flll· 
grante, est.a autorídade (deixemos de 
parte o parentesco. porque ahi o pro-
l)rio nobre deputado oão preodPria seu 
genro), esta aotorhlã.de porlia capturar 
o r.rimiooso1 

O Sr. C. Pr• te.<: - ~as podia te l-o 
u.a casa em que fvi praticado o crime? 

O Sr. R. Martins:-0 clamor publico 
acompanha o flagrante delicio ~~ horas: 
isto ja se acha ~u benteodido. 
~rgunto: podia a autoridade, em 

face da lei, capturar este criminoso? 
Nflo podia: a !ede do :nooicipio fica 

a tO lt>guas de distancia. 
O Sr. F. SA : - Mas oào podia 

bomisial-o, em sua casa. 
O Sr. R. Martios:-V. Ex.c. allega 

tsso. mas não prova, nem o pode fazer . .. 
O Sr. C. Prates:- Oh! 
O Sr. R. Marlíns .. . porque eu teoho 

tiCieocia certa de que, perseguido esse 
indi,iduQ, roi elle bomislar-se no mn-
aícipio de Salinas, node encontrou a 
'prlltecção de um chefe liberal, em ruja 
fazenda uccullou-se, ctiere li !lera I «Je 
q~eni sou amigo e çujo nome não ci to. 

J;>ra, Sr. presidente, vê a assemblea, 
pét~ explicação que . dnu do facto, por 
~ D\\rração singela, p,orem verda-
dt~tra, que acabo de apreseot.ar. que oe-
u~'ullla ceusur .. merece aquelle snbde-
le&ado e muito menos Q .Dr. chefe de 
~tiCia ·I! ? Exoi. presidente da provin-
~'1. pela sua nomeação .. . 

. D'abi, ~r. P,residente, .o .nobre depll-
aaltb como que recuou um pas~o. voi-
~J.~O á rregnezia de S. José do Goru-
labii. , 

O Sr. Lindolpbo:-Nlo roi lá. 

O Sr. Ántero:-Foi a Grão M(IJ:ol . 
O Sr. lt Martius:-Foi a Grão Mogol? 
Pois bem. 
Sr. presidente, aotes ainda desse 

adejQ que ft~z o nobre deputado pa r:~ a 
cirlade de Grão Mogol, disso elle. ac-
rusando aquellas autoridadt•s poll~iaes 
A accnsancfo o governn, que o rartido 
conservador não ti oba oaqnella~ rc . 
giões pessoa I itlooefl para occu par os 
lugares de chefes politiros. 

O Sr. Liodolpho:-Nào :~ poiad o; até 
disse n contrarin. 

() Sr. R. Martins: -Então, tem l 
O Sr. Lindnl pho;-Sem d u 1·id:1. 
O Sr. 11 . ~lartlu:;:-Es lnu ~a tí:;feit•.l. 
Entào chegarei 11hi rnais tanlc. 
Sr. presidente, vou entrar agura n:t 

parte relatil•a it accusa~~-lll mais tre-
menda. mais cslUIJPIIda, que fe7. o meu 
dign•J companheiro 1le !listriclu rontra 
amigos meus resitlcntros na cill:ul1• 1le 
Gr:in Jll ngol. (II P••rle.~). 

Sr. prr.~iiiCnlt•. ,·, prcci~o 1111e 1'11 fa~·a 
um historico 1ln dda1IP e munidpio rl u 
Grão Mogol par.1 qnu esta asst•mblea 
pos:;:\ formar um juizo seguro sobre n 
at•cusaçi•llevantalla JlOr meu digno cal-
lega contra o ,r e le~atlfl 1ir. poli o· ia do 
termo e o juiz ntunlcipal. 

lia tc:npos, Sr. prcsidenll!. qm• a frt•-
guezia de S. Jo:il• de Gorntuba reclau1a 
a aucnç~il) do governo pam a puni•;iio 
de criminJsos.quc ali i tem e~nrriclo !i nas 
fnpnha~; ... 

O Sr. F. s:, :-~: uma accnsaç.ãu 111111 
V. Exc. f.tz ao !{lli"Cl'IIO. 

O Sr. n. Martins .. . á sombra ti ·• c hr~
fes llbcracs do Jogar. 

Isto uàu c du hoJe, ''Crn du longa 
data c agora o govcrn~ tem dado_prOI'i-
dcnclas para a n•prr.ssao dos cnn•e:~ e 
punição dos cuiJJados. providencias PS-
sas que são a can:;a das accn~açM" le-
vantadas pelo ntlbrc deputado . . ( Apa>·-
tes). 

Ora, Sr. presidente, estes regulos tle 
aldea, acostumados a cevar a sua in-
dole. quacs outros chac:te.s , no sangue 
humano, certíssimos da irnp110idade, 
pr1r ccnt:trem com a protecçào escanda-
losa dos chefes libcraes da cidnde de 
Grão Mogol (nao apoíar1o1 da bancado. 
libeml), tomavào isto á porfla,quereodo 
cada qual, semelhantes :iquelles índús 
da religião do Sinh, para quem melhor 
devoto é aquelle que mais sangue der-
rama e que, por este meio, mais direito 
ad<{uire para o reino do ceo, digo eu, 
ass1m. esses devotos do assassinato. 
uaquella freguezia, á portia,trataTão.de 
derramar o sangue humano, aco>tuma-
dos com a impunidade ••• 

O Sr. F. Sá dá um aparte. 
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O Sr. R. Martins:-Veço ao nobre de-
putado qne tenha paciencia, tome. ai~ 
gum calmante para poder ro:>1Sl1r a 
continuação do meu discurso. 

Sr. pre~idente, subinclo ao poder, em 
t 88tí, 11 au~picioso partillo conservador 
(arwiudQs da bancada conse,·vatlo,·a), 
quo veio regenerar a narflo, ti ramlo-a 
do caminho da (Jervers.'io em que r iJa se 
achava lançada ... 

O Sr. S. Fortes: -Bonito! 
O Sr. 11. Mart ins . .. re7. o governo as 

nomeações dos seu~ delegados nas pro-
''incias o estes as dos st>us delegados e 
subdelcga•los de policia. 

Esta:; aut.oriclades tratarão M syncli-
car daqnclles crimes que SI' ach:n.'io 
occullos nas trevas do passado, ele nm 
Jlassad~ mais ou me~os lonflo,c, rnzen~o 
IIIQUOrllOS sohre llli(UCrllOS, poderaO 
descobrir grande parte elos autores de 
certos altentados no município do Grão 
Mogol, onde resido c conheço tudo 
quasi que de vista e não por inrorma-
r.:les falsas. 
· Como o nobre deputado,eu posso nar-
rar o que se lem dado e ncrcc; ilo que a 
minha affirmação merece toda 3 rc'• por 
parte de meus distinctos collcgas 

O delegado de polida, <tlrerPs Ru-
6niano de Moura Amorim. qual oJtro 
Leooidas procurando vencer as Ther-
mopylas, seguio para S. José do Goro-
tuba, tratou de fazer inqueri tos poli-
ciael' e conseguio descobrir rrimino-
:so~ ... 

O Sr. S. Fortes:-Mas.as tcs l<•munhas 
11\CI'CCilo fti? 

O Sr. R. Martins:-Estes iuquerl tos 
roriio remnttidos à autoridade judicia-
r ia. que fez os respectivos summarios e 
pronunciou os indh·iduos sobre quem 
recahirào as provas. 

O delegado de policia, vencendo obsta-
colos sobre obstaculos,conseguio captu-
rar alguns desses criminosos, razão 
porque mereceu a ac~;usnção que I h e foi 
feita pelo meu nobre co !lega, o Sr. ca-
pitão Lindolpho. 

O Sr. S. Fortes:-Uma das cou~~s 
mais J i mcei; ü apreciar o me ri to das 
testemunhas. 

O Sr. lt. Martins:-No mesmo mn-
nicipio deu-se ainda um facto gra-
Tissimo. 

Um criminoso de morte, Manoel Car-
doso de Moura, livrou-se perante o 
jut y !la cidalie do Gr~Mogol, em t883, 
pelo proteccionismo; e, contando com a 
impunidade, julgou que poderia con-
t innar na carreira do crime. 

E' assim que, em t 885, barbara-
mt nte, com todo o cynismo, assassinou 
Antonio Ferreira dos Santos, pai de 

numerosa família, qne dei1on na 
orpbandade i 3 filhos e na viu vez sua 
espusa. 

Antonio Ferreira dos Santos era elei-
tor liberal e o assassino lambem o era. 

O Sr. Lindolpbo:-0 assassino era 
elei tor conservador. 

O Sr. R. Martios:-Nào, senhor; com 
o voto delle acha-se na camara tempo-
raria o Sr. AITonso Celso Junior. 

lJ Sr. Lindolpho:- V. Exc. o quali-
fica de lib3ral, porque elle nãn quiz 
concorrer para a eleição do Sr. Manoel 
Fulgencio. 

O Sr. R. Marli os: - Os seus ai)artes 
são ti o fracos, que eu me julgo •lispen-
sado de rCJspondel-os. 

O Sr. Lindolpho:-Na sua opinião. 
O Sr. R. Martins: - Ku articulo 

factos graves, para os quaes chamo a 
atteoção da assemblea, e 'l. Ex~: vem 
com descntras comesiohas. 

Sr. presidente, era esta a terceira 
morte quo praticava esse famig~rado 
assassino: da primeira, nem ioquerito 
se fuz , porque olle pP.rtencia á outra 
comarca; da segun•la,foi absolvido pelo 
jury, por uma escandalosa protocção. 

O Sr. S. For•es:-V. l~ 1c. oã.o pode 
censurar as decisves do jury. 

O Sr. R. Martin~:-Nem estou cen-
suraudo (/ta diuersos apa,·tes). 

0 3 nobres deputados esperem, não se 
affi•jào. 

A presonta-se um criminoso de~ ta or-
dem e o partido liberal de Grã.o-~ogol 
sabe logo a frente . . • 

O Sr. Lindolpho: - Não apoiado; pro-
testo. 

O Sr. R. Martins . .. em defesa e pro-
tecção escandalosa de um tripli.:e as--
sassino. 

Um Sr. deputado : - Tríplice assas-
SI DO f 

O Sr. R. Martins: -Sim; era a ter-
ceira morte que f<LZia. 

Sr. presidente, a protecção tornou-se 
l.ão escandalosa que. achando-se 
doente o digno juiz de direi to da co-
marca e transmittindo a jurisdicçãc.t ao 
illustrado e recto juiz municipal do 
Grão-Mo~ol, Dr. Euclides Abreu, ia 
elle prestdir as sessões do jury quando. 
ao passar pela rua direita, qne é a 
principal da lot'alidade, foi cercado no 
meio da rna por um israelita, chere 
do partido liberal alli , não na falta de 
brasileiros capazes tle bem dirigir essa 
politica, mas . .• 

O Sr. F. ~i : - E' um cidadlo multo 
distincto. 

Um Sr. depulado:-lsso 6 até uma 
Tergooha p:.ra o Brasil. 
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V Sr. R. ~artios: - (Juaodo s~:renar 

a tempcst:ulc, eu continuarei. 
Eu n:io diri~ti ainda um insulto con-

tu o Sr. Jacob e nem os nobres de-
putados poilern llizer que clle não li· 
vésse sido jt11leu. 

ls.>o não 1\ um insulto, porqu €1 clle 
baptisou-se depois de homem. na ci-
dade Oi:.rnantina, para poder ca-
~ar-se . 

(l Sr. r s·.: - E' um cidadão rranCPZ 
dt~ltOCliS~tmn. 

I ) Sr. R. Martin~ -Puis rh~tnar-~e 
um iu•liv'lllln do israelita. srndo clle 
rom efTeito filho de Israel, ú dirigir-se 
um insulto f 

O Sr. A. Maia:- Admira que\' . E1c. 
venha ralar aqoi contra um homem, 
por causa dt sua religião. 

O Sr. R. ~l artios:-~las. Srs.. elle 
proprio não nega que rui judeu; elle 
nf1o negará que tives~e recebido o ba-
pl ismo de sangue. 

O Sr. F. Sá dá um aparte. 
O Sr. 1\. ~larlins:-Sei: assim como 

set lambem que quem o baptisou , de-
pot~ do homem, roi o Sr. Uispo da 
O ta manti o a. 

)las, Sr. presidente. esse estrangeiro, 
rercanllo o juiz municipal, que se 
a.cha ,.3 na vara de direito para presidir 
as sessões do jury, tlisse-lhe em alta 
"07. :-Dr., olhe que hoje vai entrar o 
meu protegido. 

Tul é, Sr. presidente, o escaorlalo a 
que era levada a protccçào desse ce-
lebre racinora. 

O Sr. C. Prates:- V. Exe. esta ar-
reruedaodo bem o judeo. 

O Sr. n. llarlios: - Seguio se o tra-
balho do jury, Corào rei tas as recusa-
çõe~ por parte da accusação e da de-
fesa, orgaoisou-se o cons~Uro. segui-
rão-se os debates e regpccll vo resumo, 
o juiz organisou os quesitos, o' jura-
dos recolherão-se á sala secreta e, de-
pois de algum tempo, TOitarào com as 
respostas. 

:"i essas cireumstancias, o juiz, em Cace 
da lei, de eonrormidade com as res-
pn•tas do jury, laYron a sentença, con-
demoando aqnelle racioora a 1~ ao-
nos de prisão, não sei si com traba· 
I h o ou simples. 

Um Sr. deputado:-Uavia de ser sim-
ples. 

O Sr. R. Martins:- Srs.,onde a culpa 
do magistrado, si elle simplesmente 
acompanhou a lei, lavrando a sen-
tença de conformidade com as deei-
sOes do j ory f 

Sr. presidente, P.m rauo de não ter 
!lido absolvido o reo, de ter sido con · 

demnallo, licou furioso o cx-israc!ira, 
do QUP, ha pOU CO, ralei. 

Um Sr dcputado: - Um citladào dis-
tiru:to, de quo V. Exc. falou. 

O $r. R .\lartl n~: - Entre todas ns 
clas~cs ·h a ~i sti n clos para mal~ ., para 
menos. 

~l:t.q, oro ,- i~ta d,\ dcci~fw t\t) Jury, 
este est·angeiw tomau-so do odiu ron-
tra o juiz. 

E porque, S . I" .· , JeniP 1 
Po•quc ~"'~t Jnrl., lilho lle uma ra-

mil ia respeita1·~1 tia rt'trto, educado nos 
principros da rnoralida•lc, nàt se qu i~ 
sujeitar :'1s suas ordens (opa1·les tia 
bancada libc•·a 1). 

Os nobres depu Lados o no rno pro-
YO'JUCm a e~rneri lh :tr a vitla élcs."o e 
de outros cheres liberaes de Gr;io ~to
g\l l. 

Um Sr. deputado:- V. Exc , cava-
lhf'iro como li. não d'!ve deixar essas 
relicencias sob e a reputação do um 
homem. 

O Sr. C. Prates:-Eu achua melhor 
que o nobre dopulado pcdtsso logo uma 
rogueirJ. para elle (I>'OCflO·Stl oul>·os 
<.~p<>rles). 

O Sr. f\ . Martins:-Srs .. cu não vejo 
motivo para tanto barulho, quaoolo> eu 
não lli rigi aiuda utn in.ullo SHJUOr 
a nin11uem. 

Chamar-se um individuo do isr:~elita 
não é uma cfJensa, tanto rnais quanto elle 
não pode negar que roi isradtla o que 
nasceu na cidade de Mett na A llorna· 
uha. 

O Sr. F. Sà :- Não ha o sa cidade 
em map1>a algum de geograpltta. 

O Sr. Barroso Junior:- E' crdarle, é. 
O Sr. F. S1:-Ha a cidade do Metz. 
O Sr. Barroso Junior: - Oh ! Ja vejo 

que o nobre deputad(.l prelende apenas 
da•· liçOes. 

O Sr. H. i\larlins: - Eu sigo .. dou-
trina de Laemmerl. 

Pronuncie V. Ex c. como quizer e 
deixe-tne pronunciar a mco modo. 
porqno conresso que não soi a'lemão. 

O Sr. F. Sá:-i\las, V. Exc. esta dis-
cutindo a naturaltdade do Sr. Jacob 
e isso importa m oito. 

O Sr. Barroso Junior: -A naturalidade 
é collsa mui to distincta de pbllologia. 

O Sr. F. Sã:- Del ... 
O Sr. Barroso Junior:- Philologia. 
O Sr. 1\. Marlin.s: -Sr. pres1dente, 

d'ahi uasceo o odio do Sr. Jacob conlra 
o juiz municipal • •. 

O Sr. Barroso Junior: - Collega e 
moi to di~tincto. 

O Sr. R. Martins ... . que, tendo um 
futuro muito risonho diaole de st e 
ama toga a zelar, oào qu.eria e nem po-
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dia macular-se, cha.furdando-se no lodo 
do prolecciomsmo para crimes hediondos. 
COIUO aquelte. 

Ora, Sr presidente, partindo deste 
ponto. don1te nasceu a odinsidade co~
tra aquelle disLioclo magistrado, ma1s 
tarde. tendo o juiz municipal de Grão 
Mo:;ol necessidade de mandar prender 
um arimin~so e desconfiado de que 
elle fosse a visado. consultou S. S. ao 
recto e integro Dr. nabello s1 púdia 
roand3 r eiTectuar e.~sa pri$ào por meio 
de uma portaria, visto que a reforma 
judiciaria permittia que as prisões fos-
sem ordenadas a lé por telegraromas 

Respondeu-lhe o Dr. juiz de direi to 
que não hnia nenhum mal nisso, visto 
que era um procedimento de accordo 
com os dictames 1la lei. 

Então, o digno juiz municipal lavrou 
de seo proprio punho uma po~laria, 
mar.dando capturar esse cr1m1ooso. 

Sobre este facto ninguem leva otou 
rclleuma, porque era um desprote~i!Jo . 

O Sr. A. de Mattos : - As pnsões 
fazem-se por rr.andado e dous mau-
dados. 

O Sr. R. :\lartins:-Ora, quer V. Exc. 
ensinar o ~ adre nosso ao viga rio! 
( kts•Jdas). 

Eu tambem sou rabula, como V Exr. 
Na r t>guer.ia de S. José do Gorutuba. 

tendo-se dado alguns assassinatos em 
dezembro de t886, facto este que não 
é desconhecido dos meus dignos com-
panheiros de districto, assim como d<>s 
dignos depntadCis do i7.•, em uo-
nmbro de t 8fl7, t t mezes depois, digo 
eu, o Dr. juiz municipal, o distiocto e 
illostrado magis trado, 'Dr. Euclides 
(apoiados da bancada c?nseroadora), 
para que esses cr1míoosos cão se eva-
dissem, lavrou uma portaria de seu 
p11nho, ordenando a prisã • preveoti v a 
dos mesmos. 

O Sr. A. Maia: -Um anoo depois ! 
O Sr. R. Martios:-tt mezes depois, 

disse eu. 
O Sr. A. Maia : - Por portaria do 

proprio puobo! 
PiltCC') um segredo! 
O Sr a. Martins : -A captura de 

erimio:•~os deve mesmo ~er feita em se-
gredo; i:<1'' 1\ até racional. 

O Sr. A. Maia : -Deve haver se-
gredo; mas a prisão deve se.r feita por 
meiOo de mandados entregues ao omcial 
.teg·utiça. 

Outt os apartes). 
Sr. R. Martins :- Ora, si a lei tà-

eulta a requisição da prisão até por te-
Jegrammas ..• 

(Continucfo M apa~ltt). 
Sr. presidente, o Sr. Jaeob, que in· 

devidamente se tem intrometlido oa 
política de oos.«o pa1z (rnfo apoiados da 
bane &da liberal), sem direito, porque 
nem oatura.lisado é, o que tem feito-
lavrar certa descrença no partido li-
beral daquella localidade, que. con-
tando em seu seio cidadãos conspícuo~. 
quo podem avocar a direcção tio par-
tido, veem-se, entrf!taoto, obrigados 
a retrabirem-sf! pela audada dG 
estrangeiro ... 

O Sr. F. Si : - Não apoiadl'; não 
estão retrahidos. 

O Sr. R. 1\lartins .. .. digo eu: e~se 
filho de Israel as~umiu a di recçào do 
partido lioeral ali i, porque conseguiu 
accu molar uma fortuna solida . .. 

O Sr. Lindolpho :- O que tem a 
fortuna com a política f 

O Sr. R Martins: -Tom tudo, pois 
que o galvanismo de ouro oiTusca, e 
muito. os nescios. que se deixam 
electrisar por uma m.i r agem falsa. 

Cnuti ouaodo, direi, esse ex-israelita, 
dominado pela odiosidade que votava 
ao digno juiz municipal. .. 

O Sr. Lindolpho: - Nào apoiado; elle 
o protege muito. 

O Sr. ll. Martios .... procur•m um 
espoleta, um io<lividuo que o.ãJ tinha 
os hrio~ do homem de bem. um indi-
viduo que, desde os mais verdes anoo~. 
postergou o quo ba de mais sagrado oa 
individualidade humana, o brio. e or-
dP.oou-lhe que entrasse oo seu papel 
de d6lator e denunciasse, como o fez, por 
crime de respon~abi lidade, o digno juiz 
municipal de Grão Mogol e o delega lo 
de policia. 

O Sr. Lindolpho : -Denunciar os 
crimes é um cumprimento de dever. 

O Sr. R. Martins: - Sr. presidenta, 
si, oa opinião dos nobres deputados, Isto 
fos~e um cumprimento de dever, eu 
diria que em casos taes o criminoso 
deixaria de se1 pu o ido, porque a pro-
lecção não faltaria, em toda e qualquer 
occasi:lo, putida d~>s membros. ora de 
um. ora de outro partido. 

Est<> C3pacbo denunciou ao juiz de 
direito da co:narca; o io tegerrimo ma-
gi~trado, que coube em partilha àqnr' la 
comarca e que, si VV. EExcs. lhe 
dessem passaporte para as filei ras con-
servadoras, nós o aceitaríamos de 
braços abertos, .mandou ouvir !l 
promotCi r publico. o qual opinou pP.Ia 
não procedlio'cla ·d.a déooocia, porqo~ntb 
não linha sido j9rada e nem arlicolido 
o facto denunciado. 

O illostre magistrado mandou dar 
vista aos deooociados. o delegado de pol.icia respoddeb ar-
gumentando com a lei; o jo!z muni-
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cipa! dividio a sua resposta em dua.; 
partes. uma bistorlca, outra de ques-
lõe.~ de d•rei to. 

Um Sr. depulaolo : - Foi absolvido 
pP.Ia Rel:tç.'lo, por tgnoraocia. 

O Sr. H. Martins : -V. E:tc. não cslâ 
ao facto •lo acconlão da H ela ç:to. 

Julgada improcedente a tlenuncta l'elo 
d igno magi; tratlo.quc ornamenta a ma-
gi~lralnra brasiletm, 11 Sr. ll r. F!'olll · 
cisco Je 1':1ula Fernanol•s ltahcllo. ttsts 
recorreo do seu 11espal:l10 para a l<e· 
Jação e este tribunal J eo provimento 
ao seu recurso ... 

O Sr. <.:. Prntes: -Com que funJa· 
meuht f 

O Sr. lt. Martin~ ... por falta de 
base para a denoocta. 

O Sr. C. l'rales: -l'or igooranc•a rio 
juiz. 

O Sr. 11. Martiu~ :-~ão, senhor, por 
falta du b:tse para a ,Jenuocia. 

O Sr. F. S1 : - lleconheceu que o 
juiz nao linha m:\ in tençà•t. 

O Sr. 11 . ~larti n~ :-0 lle.•pacho do 
juiz cto direito fo1 I!Sle :-por urw haver 
má ln lenç~o-: mas o accordào da llr-
Jação fui proferido por faha dt1 base 
par" o prucesso. 

F.•s tl'uode procede lolla a otl iosidade 
contra o inwgsrrimo magistrado e con-
tra o :~ I f~ rcs 1\ufinianode .\loura AmOI'im. 
q uo. s<~cri lic:llldO a sua t id:1, tão bons 
116rviços tem prestado. 

Sr. pr~~iden te, oào podendo o rubi-
c:ondo i~r;telt la p·iso) vingar-se, como 
desejua. do digno juiz municipal do 
Grão Mngol, inventou a comedia que 
para aqnt lrou1e e eocarrt>gou o meu 
digotl cumpaubeírl.l de dístriclo de re-
prese nt .• r. 

O Sr. Liodolpbo:-V. Etc. estA mal 
inrormadu; como :aabe que me P.ocarre-
gou t 

O Sr. 1\. Martins : - A copia da carta 
que V. E1c. leu é dirigid:~. a elle. 

O Sr. A. Maia:-Nern V. Exc. podtl 
di&er i~so. 

O Sr. R. Marlios :-Eu doploru o 
facto, porque o oobre depu lado, crite-
rio!IO e judicioso, como é, aC'Ii laodo in-
formacoes que oão tiverão por base se-
.oão a ma fOlllade ... 

O Sr. F. S1 :-E10 questões de rac-
105 não poli e ba ver mã voolade. 

O Sr. R. Marli os ... veio levantar 
acc:u!laÇC}os contra aq_uelle magistrado, 
pela ma vontade, rept lo, que lbe t olào 
oa chefes do partido liberal de Grão 
.ogol. 

O Sr. F. Sâ:-Po~los bomeos de bem 
do·Gr~o 'Mogol. 

O Sr. R. Martin5:-Uo!l de bem 
Jooge, como o Sr. Julio Jaeób, 0111ros 

de bem peno. como o Sr. leoeule co-
ronel Gonsal ves l't nheiro. 

O Sr. Presidente: -l'revino ao nobre 
deput:~do que a bura eslà a findar-se. 

O Sr. IC Mar:ius:-Eu vou cunolut r. 
Ch6gnu a tal ponto n mã vontade 

•·outra u integerrimu ntagi~tradu. u ::.r. 
llr. Eu.:lules Abreu. hototluJ que uá.J se 
..:un·a a mantlOilS e dt~ lnbno a JU ~ltt;a 
sem procurar saber IJU CIO é gr~go c 
quem ê lruyano, tendo tlianle uo ~~ so-
menlo Oeus e a lei; chegou 1 ssa má 
,·oul:ule ao Jlltoto de alguns chef~s 
hbcra~s t.l u (;rãu Mogol ,u r~lMiA.t
rcm. chafurdart·ru-so na lama e 
lllõtmlarom fazer-lhe as rna•ores ptcar• 
dtas " in;ullus ! ( .11 ! ). 

O Sr. F. Si:-lsso não e p:ulam~u
ta r . 

U Sr. 11. \lartíns: -l!.:is ali! ontlc 
rheguu a utliu~ídade du IJitrlHlu liberal 
do (; r;iu ~lugul t:oUlt'a 11111 d•guu ma-
!;ISir.nlu, tJ Utl u:io su ~ujrua ao .:abre,lu 
de maudo~~. <jUu quer cuuservar rru-
pullula a sua Luga e levar ao Ltwlulo u 
IIDUJacul tio nuwe q~:e recebeu Llot :wus 
wa111res. 

Sr presidente, eu bem sei ttue as 
minhas pala vr:ts deslo o tia waue•ra de 
vrr dus meus collegas da bancath• op-
posla, ma~ t! porque SS. KAcs não for-
marão atotla um processo lug•co suhre 
os dl\·ersos acoolectmeotos de Grau 
~IOI.IUI para verew GUe as IDa(hi-
n:tt;ôcs lvrpc~ de alguns indll i-
duus pseudo-llberaes, que nàu pudem 
razer causa corumum cum a Jl·••lc bva 
do parli•lo ltiJe r~ l. na qual n·,· .. nlu·ço 
iodtviduo~ aos quacs sou o prunc1ru a 
render o meu prei to do respeilu c h"· 
•neoagew, quer pelo crilerio, quer ('da 
sisudez de seu caracter, só mereceu• o 
ma i:~ soberano desprezo ! 

Não satisreitos, Sr. presiden te , por-
quo oaquelle magistrado encontra vão 
uma ban·dra insuperavel para o coru-
mellimeulo de o ovos crimes, este~ cbe-
r~s de alllea. partidarios do crime, lém 
procurado por lodos os meios afastai-o 
do ruunicip10. 

u Sr. A. Maia:- V. Exc. deve saber 
que a Relação o absoheu pelo art. 3. • 

O Sr. S. l' eixolo: - lfa muita geole 
que rui ab:!Oivida assim. 

E' bom não rala rmos nis!IO. 
O Sr A Maia : - Si V. Exc. refere-

se a mim, diga . 
O Sr. S. Peixo\o : - Não .me refi ro 

ao oobre deputado, oem S. Exc. pode 
:~u ppor isso·. 

O Sr. R. Martios : - O oobre depu-
lado, meu compaobeiro de dlstrir.to, 
nio roroeeer-me ama idea que me ~ 
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dia escapar na defesa desse íntegro ma-
gimado. 

A ma 'fOuLade -toe se voLa ao partido 
~usenadur, que se acha alli em mi-
noria. é devida â resisleneia que encoo· 
tra ali i o colosso lih••ral ; ó porqate esse 
punhado de bravos se atreve a oofron-
Lal-os nas e!eiçOes e levar os &e us votoP, 
embora em pequeno numero. aos mem-
bros do sen partido ; por esse mol-vo, 
alimenta-se o desejo de QUI! se exter-
mine para sempre este pequeno troço 
do partido coosenador. 

O Sr. Manos:- Do defunto partido 
coosenador. 

O Sr. Barroso Junior: - De onde veio 
isso agora 1 

O Sr. A. Maia:- A pron eslá na 
eleição do 9. • dislricto. 

O Sr. Barroso Junior : - Ora, isso 
nada pmva. 

O Sr.R. Martins : - Procura-se. Sr. 
prc~siden te, a todo transe desbaraLar 
r.sta phalange de bravos, o que não ~ 
tem conseguido, e, vor esse mola vo,le-
nolào-se accusações do todas a!l na lu· 
rezas contra o!!i8no juiz municiJ!al , que 
tem dislribuido JUStiça a lodos, quer 
tiboraes, quer coosenadores, com im· 
parcialidade. 

Maselles, paraodesmoral isarem, oào 
se ca••sàndelevaoLaraccusaçOes contra o 
Dr. Euclides, sendo elle alias um moço 
dasllnclissimo, de caracter ioquebrao la-
vei. · 

Como o meu nobre compaolleiro de 
dislrlcto, eu Lambem lenho urna carta 
do promotor da comarca, que esclarece 
a anomalia do jury. 

O promotor da comarca é quem me 
escreve nesse s4!otido (li): 

c Abriodo-~e no dia 6 do corrente 
as sess00s do jury o tendo de ser jul-
gado o reo Euphrosioo Pereira, de 
qoem alguns chefe~ liboraes deseja.ào 
Yiogar-se, nesse intuito cabalarão os 
jurados em grande n umero e os fizerào 
relirar ; e, cooYoc.aodo a camara IDO· 
nicipal. obli, erào dO!ta promessa ae 
oàu elT.:cloar-3e a cobrança das moi~~ 
e oes&a esperança ~tão os mesmos jn· 
rauos, porque pobhcameote oa vereado-
res euantem nào as cobrarem. • 

F. r• !k . presidente, a resposta a essa 
par c 1 accusaçào que ou vi o a assem-
blea, lào in'f8rlida. 

Um Sr. depu lado · - lslo V. Exc. 
podia ter d•lo sem carta. 

I) Sr. R. Martins : - Como o me•• 
nobre companheiro de dislriclo leu 
aqui uma carta, eu entendi ~ue lambem 
pÕ41ia fazel-o: •imitia símilibw• curm.- I 
tur . 

E' um aphorislliO da hOmQlOpathia, 

mas que tem tod' a applicaçio ao ca.sc> 
de que NtlraLa. 

O Sr. Presidente: - PreYino ao no-
bre deputado que falta apenas um mi-
nuto p;~ra lormioar a hora. 

O Sr. R. Martans: - Parece-n1e que. 
ainda mesmo depois d~ esgotada a hora 
pelo regimPolo, eu posro consernr·me 
na tribuna durante caoco minutos. 

Um Sr. deputado : -V. Etc. pode 
estar ahi na tr ibuna durante quinze 
minutos, dell• ·i ~ dP terminada a hora. 

O Sr. R. Marli os : - Sr. presidente. 
o nohre promotor da comarca tem pro-
curado stJslenlar o imperito da lei no 
meio de~tes <~con tecimentos. 

Tudo aquillo foi devido à recom-
me •daç.lo que lá deixou o er traogeiro 
chefe oslensa vo do partido liberal. 

Sr. presidente, rei ta assim a defesa 
daquelles rligoos empregados p!lblicos. 
juiz municipal, promolor e delegarlo de 
policia, sento-me, r.onliado,r.erto de que 
o e.~pirilo desta assPrn!lloa n~o deixará 
de fazer-lhes a11stiça. 

Tenho cooclnido. 
O Sr. Barroso Junior : - f'ez uma 

defesa cabal e completa. 
Vozu.~ : - Muito bem ; mui lo bem. 
Fica a discu~são ailiada pe1a hora. 
O Sr. Preside!lle designa 1 ara ordem 

do dh seguinte : 
PRI\IEII A PARTt: 

Al6 t t e i/~ : - Expedieote. 
Ate meio dia: - Apresenta~áo rte 

projeclos e indicações. 
Al6 uma hora da larrte : -Apresenta-

ção de r81Juerimeolos c pareceres de 
commissOes. 

SEC USDA PARTE 

'l. • leitura de projeclos impressos. 
Votaçào das emendas ao addili vo o. 

• e do addi liYO n. 5 ao projeclo o. t OO. 
Oiscussào dos pareceres sobre leis não 

saoccionadas, 
Discussão do parecer o. 43 sobre f&-

deraçào das províncias 
Oi.cussào do parecer da commissào 

de in~lro~ão publica, indeferindo a 
p&.ição ~os eslodaoi8S da ~la de 
pharmacia. 

t. • dis.:uss\o dos projeclOS os. 7f. 
u. 75. 7 e 'l3. 

2.• do projeclo o. t . 
V dos projectos de os. !I a tOO, pela 

ordem de sua apreseolaçào. 
Continuação da discussá.o do reqae- . 

rimeolo do Sr. Aristides Maia sobre 
lançamento de impostos na collet loria 
de Santa Luzia do Cara o gola e do do Sr. 
Liodolpho Caetano sobre oegociot de 
Grào-Mogol. 



3 • discussão do projecto n. :l'l8 t!e 
t SI;~ (posturas da <.:oncaição do Serro). 

Levanta-se a sessão. 
---

r\~rliL,mcntu, à 1111l• l lrn~:\u tln nr tn tlu i tle 
ju lho •lo 1!188. 

:'i:\ ~·:ssáo tl:u1utltt, tha. ••utrt• ns JH'IIJi'l' to.s 
11•. t8~ e 19 1. j:. tn~r·rlll<llll l.iiJortll .1/on(Ím 
f1t~ ] 6 UO de 8 du lní'<\lllu ntrt, laruiH' JII (uriu 
lh.lo~ t utamlados :1 lllqtriuur m· scguince.s 
l••ll"tantes tia rC:JJtccti Y:l 3ct1. ' 

:;. 1(;<1 

,\ a"ran hh•a lo•jtio;ln tív~ l•roo,lu.-ia l d~ 
Miuas Gcrn,•s olerrct:a : 

Art t.• t"i càu s upprimi•ln' :hc.ic:'n ln~ nor-
IIHIC:l I) ~· t h;rn:Htil< :ll' ,mdllll'lllt• t''(i"'h'lltt'"' 
ua pa·ovluria. r\ c~•·r•pt:iu riu< 11:1 ":.apíl:l l, 
qu t• St r;ln reurg:misn•lus. uH• Ihn r:u uh•- .:t•• us 
\ ' I'IIChlll'llln:i!i t iO!!i (UHC"rÍtlll.'lfin~ I'IU 111:.d :\ ll tu 
h•rc:u u ~··crt'scenlatttlo-:tt"" à lll :.lli•rla du •'U.!'I.iiHJ 
•':ttloi ras Je prcpar:uori(t' r ~hculus n.1s F.l-
•·ulrl3dr>. 3f l11111 uacnlt• lll\u rrMoi>:S. 

Art. ! .• O IJrrsith•ut;• •I:~. 1•r••\·iud~ fí•~u
lau~o•ntara • rcfnrono r elnrâ prdercucaa. •m 
•;:u:tl•la•lu dtt rin·u iJI~t:\nt'in~. ,,tt!\ :u .. tu:w~ eru-
l •l'••g:t•lu ~. 3HS IIUâCS (l rNurttl i\ vrf•jutllrar. 

Art. 3.• ~as o.st·olas elo• t .• grou n:i o ,,or;i 
•lU:_..i u :ulfl lllrt lt!r ii\ tl ns lltt 1.• l(f:lU. 

Art. 4.• 1\t' \'(•g:uu .. :;.•• as l líSilQSiçlu~\ em 
•·•Hitr:triu. 

Sal n rias so.s:;õn.<, 1 el o J 11lhn d11 1888.-
J 11 ru111~11 h~. -F••rr.·ira A I ••·<.- T. TnlolldAI. 
-llamlro ~artíu•.-A u~u~to C<os>r. - ·' · 
:tl:trti1a:.. - Ui a;, Purh!'.- \:. I' r-~ h!$, 

N. 190 

A :\~~•miJM3 legi>la ll\':l (lruvancaal •te !111-
nll ... li•'rtU"3 tl •t.trftl:t : 

~\ r1. unh'H. F k:\ r rl_•:lth um:t t\SrHia nor -
llt~ l liA rirla<ln de I'ASSIIS: ro•vflg4da$ 3S diS-
tll slçt••~ em cuntrarin. 

Sa la ! I A~ ,. •. ,.,,P-~. i rio• Julho d•• 1888. -
J uraUIII!IIha. - Suare,; P;•i ~otn. - llr. C•Jclho 
li~ ~oura. - l'od rr Firmlaun.-S. llarroso 
Junior. - :-lelo;on. - ('_ I' rAlo<. 

.... 191 
·-' •~erublra leg islativa provinriol dt M.i-

ua.• Grraes decrota : 
ArL 1.• Logo dep<a is de terrnl11odn o pra-zo 

do privilegloo conceolitln a Antun lo Jo.;é da 
Silva t'ernandes, em virtu1l~ ti~ contrato 
pelo 111 1~~nao assiguado com n proslrloncin ~~~ 
província em t8 do Dntolllhru ti o 1855, de 
(Ouloran ialode com a lol n. :1\0, :1 ca111ara da 
llngag•>~uiTc.uâ auto risada a ~nhrM o peda~io 
t>Ohre a ponte du Pontal do rin d as VPihn<. 
entre as povoaç-lcs de S. Sebutiào e S . .Yi -
r u•l da Ponte Nova. 

.\ri. t .• O referido jiPd:tgin ~rã ~ulu<i
vaanente a .plicado em btntllclo das obras 
puhli~ du município ~a Uagagem, tendo 
prftferend a : s 1. • O~ reparos de que 11reci>ar a men-
cinMdll l'nnte. 11 t . • 1- r11s tauraçào ~.!' mgo rruo nh.n.Hcci,, 
a povon( all rio S. Sehas taao d:• Ponto Nova. 

!i 3. • A eanalísaçio d"agur pot.wel do 
CQrrego do Cari para~ cidad•• da, ~agagom. 

!i ~· A çons truççao ou ac.qursaçao de um 
prl'din 11ara eade.a na eidado da Bagagem. si 
antes nao ror concedida verba sumciente por 
outra lei ~peç~l. 

Ar L 3. • Sio revogadu ~s d i~posi~.ões em 
contrario. 

S1l:t tl;t.c ......... ;,,....._ t •I•· Jullt•• •I•• IM-4. -
Pn.lr•• l.:l(:t\ f'U• .. •I·· t;ml•t\. -~·u•~n R:ttu•llu. 
- ~l'( .. uu.-1\ u::u .. t•• c :•·l"ar. - ~:trluh tlt• Au -
•1 r., •I••. - A ti$: u .. tu t;:dtlt•. r+\. - 1 :h,, ...... ,,.. 1J ru -
lll tHHI. -t:. l•r:ll•• ... 

:\. l!lt 

.\ :l:r-"''tll lit!'\tl lt·;t.:l:lllvll III H\' IIIf'lal d •• ~\ 1-
u.~a... t:t•t':ar .. d••rr••C:•: 

t\ rt. tlftiro. fo'"it•;t u \'r•• .. itll•nlt• ti., pru,·tu-
(1:\ a utttri~a•ln a m ,., :ar f,. , :111t:•r :-t t·,,rt:., 
ll•'IIJ:f:\Jthif'":t •• j:t•ul •..:• 1 tl:t ftrif\ llln:L th• 
.\lm:'\' ; ''''"g:.•l_. ... ~ •II"'fl"''t:''t'' ••tu ··uu-
tr3rtu. 

S:ala ti!\< N~'"'u•:;, t tlt· Ju lhn tlt• 1~.
Or. Sil\·u ~·urtt·~ -Jnruu~t•uhn. - llí>< ~· · ·r
' " '· - Ant••n •. -li r. Cuo•lh•l •I•· .ll.,ur:a.- r. 
:>n.- A. )hrllu~. -J. lhatrn. -Ch~·~hal ll rH-
111" 11•1. -l'.,•lr" l.nfa rrllr olr• Guolu)' · - 1. M. 
ll mll<lli••. - Fr~u ça \" í:uan.,. - Suurn 1\:llll'llu. 
- \ "nt tln 1.1 111~. - Liuol•llphn l;nol3111o. - Jõ:'<! 
ll••r tn. - C. St•u:t. -l:nrrt•irn Ah'f''· - t::un-
l'~llo.- S:alathiel L111 Almriob . - l.uiz \"io•ira. 
-l.rnu~l Fllhn. - C. l'r.l lr<, - ~brtha. ri•• 
t\ ndrarl•·· - Ah>rn M3rhMtu. -t·. :\aurr .. 
M. Salrs. - S. llnrro"'' Juniur. -l'urtiriu Ma-
claAtlu.- A. )bttH:•. - Tt·•~r·in llu~rlo•. -T. 
Tult•utl:'ll.-~1111itlu th• C••riJIIi'&r;a.. - P.·ulr•· 
Tei l rirn. - A. C~ltl••ír.\. -I. ll. :\ul(lll'ir:a. -
1;. Cantlut•>. 

llt:CTIFICAÇ,lO 

:-In rliS<" ur.••• do Sr. Jurunarnha . pul•liCnoln 
Oh L •bernl .U in (Hro Ôf' tl tlu' urrf'lltt•. ll:tg'IOit 
! .•. r oluutll3 :\.•. u :ar•arli" lll'<~ft•rlrh• l•••lo 
Sr. :>ilv3 t"orte:; ronsta sumNihl ole,~a-; llala -
t'fl~ : 

• Tt'm muil:\ r~u;.àn dn ~··r • 
A' dorn :\is IH!rlencem 3H ura;lur n ~" V1)r 

,.q u 1 f OC'• f•) r .i o nttribuida'i a,, tnL'.Sflt•• Sa. Sil ""' 
f"o rt~s. 

- · ............ 
OISCUI\SO P ROFEIIIOO NA SESS.\0 

DE '!6 DE JUNIIO DE t888. 

O 8 r . C a011llo Prot.ee: -
Peç.:~ a palnra. 

O Sr. Presidente:- Observo á \". Ex. 
que a hora destinada para o expedaeote 
acha-se esgotada. 

O Sr. Camillo Prates:- E" para uma 
o1pllcaç.'lo pessoal. 

O Sr. Presidente:- Tem a palavra o 
nobre deputado. 

O Sr. Camillo Prates: - Sr. presi· 
dente. muito a contra-gosiO, fenho usar 
tia palura agora, quando não ha mai:J 
tempo, quando a hora destinada para 
o expediente a.cba-se finda , segundo 
acabou de observar V. Ex. 

Mas. foi nomioalmentechamadoae.,ta 
lrihuua polo sympatbico deputado que 
acaba de falar. 

O Sr. A. Martins: - Mnito sympa-
lbico. 

O Sr. A. Teit eira:- Agradeçoà V. Ex. 
O Sr. C. Prates: - S Et ., Sr. presi-

dente, auba de fazer ama recl:~maçã() 
pela fallâ de publícação de apartes que 
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deo em nm discurso proferido aqui, ha 
d ia~. pelo nobre deputado pelo 8. • dís-
triclo, o Sr. padre Caudido de Cer-
queira, e Lambem iucluio-ma em sua 
reclamação. 

Mas, cu desejava saber de S. Ex. em 
que occasião fui que deo o sco aparte, 
em que discurso, sob que pretexto, so-
bre que mat~ria, afim lle que eu possa 
apresentar as notas e provar ao nt~bre 
deputado que, si houve omissão. não foi 
dev11la á minha culpa ou proposito. 

Pergunto, pois, ao nobre deputado 
quando foi que S. Ex. deu esse aparte 1 

O Sr. Suares Peixoto:- Elle ja ex-
plicou o facto. 

O Sr. Camlllo Prates:- V. Ex. agora 
arvorou-se em presid•mte da assemble6? 

O Sr. Soares Peixoto:- Não me ar-
'fOrei em presidente da assemblea. mas 
penso que tenho direitG de dar apa rtes. 

O Sr. Camillo Prates:- Eu u ton di-
rigindo uma pergunta ao nobre depu-
lado quo acabou de deixar a tribuna e 
que rtclamou sobre a omissão de um 
aparto seo. referindo-se A mim. 

Perl(uoto, portanto, ainda uma vez. 
i S. Ex . quando foi qoe deoseo apute? 

O Sr. A. Teixeira:- fo1 por oc-
easião no discutir-se um rpqueri-
mentu rela tivamente ao 8. • dis trit;to, 
disr.nssão em que tomarão parte os Srs. 
Pe1xoto, padre Candido, Teixeira 
Duarte e V. Ex. 

O Sr. Camillo Prates:- Sr. presi-
dente, comprehendo agora a ma:.ima 
susceptibil idade nen osa do nobre depu-
tado, reclamaot:lo contra a nào pulllica-
ção de seos aparte~; e comprehendo, 
porque a~bo de ser informado de que 
oa discussão da eleição de Caratinga 
desar1>arecco um parente de S. Ex. e 
foi por esse motivo que o nobre depu-
tado veio reclamar contra o procedi-
mento ou dos tachygraphos ou dos 
orar! ores. 

O regimento prohibe os apartes. 
Conscguintemente. nem os lachygra-

pbos tém obrigação de toma l-os e. si os 
&omào, é por m~ra benevoleocia a quem 
01 dá e, por outro l:.do, neobom h 
Dós seria capaz de. sendo dado um 
aparte, cortai-o propositalmente, por-
quo V. Et. sabe que isso seria não só 
uma falia de delicadeza, como até uma 
deslealdade. (Apoiad?$). 

Depois, Sr. presidente, em uma cor-
wração como . esta, muito principal-
mente tendo s1do aogmentada de mais 
'fiate deputados e quando não ba léi 
que rpgole slrictameute as nnssaa dis-
cos~Oe~. 0!1 liubres deputados lêm que 
4JDasi sempre sào i!ados apartes aos 
q uatro e aos cinco; fazem-se mesmo 

discur.:"' jlarallelo~ e perpend i cu lare~. 
de sorte que tem acontecido mesmo es-
t.arem na tribuna doos oradOrO!; nessas 
cood•çiles, digo. torna-se impn~sit el 
aueorter a todos os Srs. deputados que 
dão apartes. 

O Sr. Soares Peixoto:- Mas, quando 
o di'JIU tado pede ao orador licença para 
dar um aparte, não ba ra~ão para qne 
esse 5eja omillido. 

O Sr. Camillo t•rates:- O nobre IIP. -
putado mesmo, qno acaba de intt!rrOIII· 
per-me, 6 um apartista insupporta ~~.:1: 
dá apar tes a cada lliOmento e apartes 
que são prrfe1tosd i scu;~os parallelos. 

O Sr. Soares Peixoto:- lnsupporta-
vel, não. Sr. 

Si o nobrll deputado não soda bem 
com os meo• apartes, eu não os darei 
mai~!IS. Ex. 

O Sr. Cam11lo Prates:- Eu não qupro 
oiTemler ao nobre duputado. V. Ex . está 
hnje bilio~o. porque em tudo qno.n lo eu 
di~so não !te ~nconlla uma ~ó palavra 
oiTensiva. 

O Sr. Presidente:- Eu peço ao no-
bre de[JUtado •1ue cinja-se il materia 
da explicação. 

O Sr. Camillo Prates:- Ora. Sr. pre-
siden te. si é as!lim. ~ • os apulrll ne~la 
casa ~ãu ruul tiplos c variados e isw;. 
cada instante. a cada passo. como ú que 
os t.achygrapbos hão de tomar todos 
elles t 

Vé-se que é absolutamente impos-
si vel. 

E. não ns tornando. es tamos sujeitos 
a estas reclamaçoes. 

Nes.•a.~ circumstancias, Sr. presidente, 
peço licença ao nobre deputado para 
apresentar-lhe as notas lachygraphicas: 
compromono-mc a fazer isso e !'. Ex. 
verã co tão que, si o seo aparto rui omtl-
tido, deixando de ser publicado, não foi 
isso dcv•dn á culpa minha. 

!>osso garantir-lhe, sob palavra de ca-
nlneiro, que. si o 'seo aparte estivesse 
no rnen díscurFo. cllo havia de ~onstar 
dos jornaes. 

E' o que ti nua a diz:er. 

----·-.-
t J• SES:'.\0 OROINARIA. EM ' DE 

JULHO DE t888 

PRmotSCIA oo Sn. Sn.VRSTII P. F EIIRAZ 

SUIIIIIIARIO: --ExrllDlBIITI. - Rucl3013Çiio.-
Oiscur.so do Sr. A. M3ia.-Projeclos. -
DiJcursos dos Srs. C. Sena.-P. V•ann.,_-
A. lilaé:bado.-B. Pimenta.-S. de Resende. 
-C. Orumond.-A. Cesar' e A.·Teixeira.-
llluminaçio publica ; canalisaçào de 
apu e e'goto;;; c•miteriO' da capital; 
demissão do ajudante do correio de Ti"e\'1 
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Punl:\~.-Ui~1H'Sil o 1'r-t(n rrir11 1'l1lu~ tio !{r. 
Salillhu•l.-ll• ·c~h·~lurill olu ptt l'ltJ oi:• l'nut•• 
Alta .-Ui='e·urso ,. r•'•ltll• ri tm!ntu tlu Sr. 
l'urllriu M:ll'h~tlro.-:O:ulttl•·lt·;.:aol" '"' frr-
gurzia tlu Ar:.aJt-t'UIJ.::a. - l}i<f'ur-.. H •• rt'tl tll'ri -
mrnto du Sr. t_:. t.:••r•Jtl i'ir:.. -cH,,,.r,•:.•:t,,..s. 
du Sr. S. Peh••t".-l•ar•••:e)r••$.-Ur•l•••u •lu 
din.-l'rtlhl ru;:tu tltt:\ •• .. Httl:utl••, tlt• t•h .tt'-
lll:td:t.-Oh~•·n·aç~u·" tlu!\ !\r..:, :\ . )l :a• · h~ • lu. 
-Sih':l 1-'url.,.,.- 1:. t:••r•\nf"lr;L-t :. St•wt.-
Drtunntul .-~.· lf•hur:• • r• t•r••jt'r' lu ... -\·,,_ 
laÇG6S ;ulilltb s.-1 i~ 11:1u .;;:tucduu·ui:• .... -
Oiscurj;(•S tln> ';ts. S. l'•'1 \uh1.-f:. 1•1 :•t•• ... - c. Goropwim ",\. ~l a •·tllo•. 

A.'s 1t horas e &:i minutos da m •nhi! , 
rena a cha1natla. ach:uu-<1\ pr('ll~nh:' fi .; 
Srs Stl vestre Ferra 7. , l'urphmu ,\l t · 
ehado, L•uolulphn Caetano. f rto nt;a 
VIanna, C.ln1li1IO CCI'I]uei ra. Jo~l n•l t.lt1 
Arauju. Aristitles )l .d:~ . Sil v:1 fprte:< , 
Bias Furtes. Roclngues ll 1.1 rta . Uu tr.~, 
Chassim l)rurnoutl. t.ara) llc, Suu"a Ha· 
bello. Campcllo, ~·rancisco ~á. Vn ti., 
Lima, Salathinl, Alvaro ~l n~hacl•• . . \lu-
raes Sal rs. Jnsé Tllcodom. ,\n tuniu 
Manins, Camtllo Pratcs, J v~ê Uranolf10, 
Martins 1le Andr:u.hl LPnnel F1 lho. 
Costa Sen:1. (:ornes Canolirln, l\nm1 r0 
.1\la rtins, Claucl innur· Nunes. ~e l~o n, 
1'tlore1ra tia 1\tlth:o, :\otnnio Tu1 ~ ei r:-o. 
t'rancist·u llraz., l;.:nacin Murla. ~o
guelra, 1'1menta, Jurnmenha. A.vl'l!nn 
Corre~. Angn~to Ccs:1r. Velloso, ~al.l1uv 
ll~rroso, T1l1XIll ra tia ~l•1 lta. C:1mpolina, 
Soare,; r• ixoto, Td xe1ra lluarte. Luiz 
Vreira. Cuelhu •li! ~lo ura, Tolenllal, 
Jo'erret ra Alves. Augusto Ca\llerra. llar-
ho:'<! da S1lva , Sever1ano de 1\e~eude, 
Firnuano C:n~ta, Vinlli, Antero, Ame-
r ico •I e M~ nos e r>rumnntl : raltantlo 
com cau~a participada o Sr. Carlos ~o
caerra. 

Abre-se a sessão. 
E' litla e npp;ovada a a.:ta da aote-

cedeutt'. 
O Sr. t.• SecrelMiO tlá conta tlo se-

guinte. expediente. 

o {fio.: i .~ 

Um elo secreta rio •lo sovern,,, rc-
mettentlo o roque ri mento, em IJUC u 
conlirHIO da iospecloriJ geral tia in-
s trncçào publrca, Francisco tle P;.ula 
Lopes de Oliveira. pede se lhe contem 
d i ter~03 lapsos tle tempo. A.'s com· 
mtssaes de poderes e 2.• ne (a;en.da. 

Outro •lo mesmo, re nettendo adclitivos 
ás ,POSturas da camara municipal de 
111iriaoua. A.' 1. • commissllo de pro-
postas. 

Outro do mesmo, remelleodo conta! 
diN'eteila e d~peza da camara muni-
cipal· do Patrocioio. .4' .: l<nmi~s4o d 1 
Ja.,.enda mufl&icipa.l1 

Outro •lo me~mo, remcuen~lo contas 
da rece1ta e dP.spcza •la camara muni-
cipal de ~!unte..~ Claro,, A· .ncsma 
commi~sdo. 

Ou tro do mesmo, r~mcttcn•ln aro a 
prOpf)~ la p:w1 r·c~imento 1ntr rnn tia 
~~teOõtUa C.llltar .•. , t :!.• .: ·J•Ivni~wl l rlt! 
l"'opo.~ltJS. 

O Sr. l'restolente tlc1Xa a ra.lt•tra, 
que e occupatla peltJ Sr. 1.• :-iccre-
tarto. 

11 f:t: I.A )1 ,\f_. .\O 

O 8r. ~ri"'UdeM Mnin:-F: u 
pcv" a V. F.xc .• Sr pte~it lorllt'. ' i" ~ ~c 
11igr11t lu:tn• l4r iutst:ar na lypngrnplua 
as nut;\.; tar. lty~:r~pluca< ol11~ tl i -cn r~:>.; 
11Uhlica1IU~ "" l.iiJCJ·a/ .l/111.ein• .t .. hun-
tcrn, pnrqn:1111n lCnht• rt•o·latua,·óe,, Hll· 
puri:IIIICS :t r,l7.o•r. 

llo•lx··i, Sr. prt' si olenl•t. •In polhl it:.tl' " 
lli~o- l lr:<n com l)llfl rnnolameutei ~~~ r~
fiUI' ri nll'utus pu b I i r. a tJ ~~~ n" me< 1 n" 
J. tllo~•·ul, pt!la l".ozão 1111111·• simph•< tlu 
'filO as iuterru pções •:unstantr•. os 
:tp:l rl•'S rer ctídu<, , 

O Sr. F. Po•ixu to:-l't'OVO~::Itl l l:\ lll'lit. 
lin~u~sem tle \' . E1r .. 

11 Sr. A ~l a1.1... imtwolirão os Srs. 
tachygraphos tle tomar fielmente " meu 
discurso, 1IU ~urto quo achav:t-so n 
mesmo muilo trnncatlo o 1ncounplctn, 
por forma que seria precisol ret:• •ll· 
slruil-o e eu não desejam arrrsrar-rn• a 
uma n~c:amaçào semelhante à•ptull<i 
titiO venho al]u i fa?.cr. 

~r. prrsit lentc. n:~ \ • r.nhunnn, 1111 
linal, tio J.ibe•·al i\1 i•&<·il·u lle h •llllt'lll , 
no , erio,Jo em que comrÇl • o .:·•tll 1tifl 
Anlun~M:Ic.• ,ha uma.accusaçâ" ''" ju1z 
municipal do Rio Num, acco>:t ~:', • 11110 
não ou vi ser feita aqut e acreohlo 1111e 
não o foi realmente, porque •ht\'t•lo 
quenão tivessem ha,•itlo prote:;tos vehc-
menLes da nossa parte. 

Oiz·se ahi que o julr. municipal tio 
1\io Novo esta v a tle accortlo cnm o t.lts-
legarlo de policia, quando, Sr. presi-
dente, rui exchtsinmeole o delegado 
ele policia IJuem por seu livre arbítrio 
mudou o logar da pena designada pela 
sentença. 

lia. Sr. prllsideole, na nllima co-
lumoa, na parte inferior, um período, 
qne lambem oão r~.~i prununciado nesta 
sala. 

c EnMo os C'lbeça.s linhao se rel i-
•·ado etc. • 

Esta phra~e. Sr. pmideole, eo-
•olve orna insinuação injuriosa a nm 
caracter distinclissimo. bP.m conhecido 
por grande parte dos membros d~s~ 
assembtea. caracter ele•ado, cujos Ini -
migos, não podendo eorreátat-o em 
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guerra a!idrta, limilio-se :1 alirar-llle 
pelas costas selas llenadu de iosinlla-
çOes ealumniosas! 

Ei le periodo, Sr. presidente, não 
foi pron11nci&llo aqui. 

O Sr. F. Peixolo :-Quem é esse ca-
racter elevado f 

O Sr. A. Maia:-E' o Sr Or, Paixão. 
Vozes da b1ncada liberal :-Caracter 

dislinclissimo, hon83tissimo. 
() Sr. S. Fortes :-~uilissimo , ho-

nesto (apoiados). 
O Sr. A.Maia:-Ha uma outra phrase, 

que 11qui não roi ouvida e que acha-se 
na t .• columna da i . • pagina:-« me-
n os co,·tu~nle elcJ ... - . 

ESta pllrase lambem oào foi ou vida 
aqu1 e é uma injuria ao juiz municipal 
do termo do Rio Novo. 

Na ~. • columna da mesma pagio? , 
diz o orador: « eu pellel1'0 nas i nlell-
ç/1u e/.cJ . .. e accreseeota um' phra~e 
que enolve uma injuria à minh1 pes-
soa, injuria que não roi ouvirta : « del-
wando de lw:lo etc.- ,. 

No periodo que segue-se immedia-
tameote. a p:1lavra - ho,.,·a -, que 
acha-se griphada, não foi aqui pronun-
ciada em tom irooico, e esse individuo 
se honraria muito com a minha ami-
sade, ao menos por este facto: porque 
seria o uoico bacharel em direito, que, 
tendo residido oo Rio No•o, de lá sa-
hi~ amigo delle; seria isso moli•o 
até para elle vaugloriar-se. 

O Sr. T. Ouane:-0 que val(l é que 
a assemblea vê que V. Exc. está apai-
xonado (ndo c..poiados ela boncacla l i-
bt,·al). 

O Sr. A. M.aia: -Na mesm1 co-
lnmoa, logo abaixo, lla um periodo, 
que oáo foi pronunciado aqui, periodo, 
ccofesso. sibyllioo, qae não posso com-
prelleoder; e si ba oelle ama injuria a 
mim ou a quem quer que seja, é uma 
injuria atirada com toda covardia, que 
não pode auiogir a pessoa a quem se 
quiz aggredir. 

Refiro-me às pala na.~ • (eilu. pelos 
qrMt " ''" ~m que C:OMO IINim, ele. • 

O ultimo ;~eriodo c passe embora o 
rt"JUerimeoto, que o capitlo Antunes 
.~:~tà rora de seu alcaoce.o, lambem não 
foi ou•ido por ~;~~im. 

O Sr. F. Pe1xoto :-V. Exc. estan 
nm pouco diatrahido. 

O Sr. A. Maia:-No ~.· discurso, co-
lu moa , _., d.a ! .• pagioa, ba uma frave 
iosiouaçlo. que parece rererir-se mi-
nha iodj•idaalidade, oa parte que co-
meça c qtUJftlcl fltdiDidt«lt fiÕI coMe-
cemo• {GCt.ofW da oi..gtattÇG qtU u-
~fllc . • 

Não ou•i. Sr. presidente, a pbrue 
que ee contem oeste periodo. 

O Sr. Josino:-Não foi 1ha aqui. 
O Sr. A. Maia:- A lição de CJ· 

nismo, que eocoulra-se na uHima C()o-
lumna em principio ~inco •• tincnle o (a;:, 
eleoandr. " suadignidadeetc .• ,l mbem 
não roi pronunciada nesta eaea. 

Depois do aparte d · Sr . Joaq ui10 
Outra, que acha-se n • 2.• columna da 
3. • pagina, ha lambem, Sr. presulente, 
phrases que eu oão ouvi e que envol-
vem injurias ao digno vereador da ea-
mara do Rio Novo, o Sr. Joaquim 1\an-
gel. 

Na culumna immedi:1la, logo após 
um aparld do Sr. B1rroso Junior. ha 
uma in;·1ria a esta assP.mblel, quo cll:l 
não po•lia ter ou•ido sem repelhr im-
mediatarneote. 

Finalmente, Sr. presidente. depois 
do meo aparte. o orador que pronrln-
ciou o discurso a 4ue estou mo refe-
rindo, oão diNl uma so palavra; entre-
lanlu, para destruir o eiTilito desse 
aparte, accrescentoa isto - • proOigue 
como quizer ele. ,. 

E11as patavr:~s forào accreacenladas 
e com o fi1n de destruir o eiTei lo do 
w~o aparte. 

Mas, nàodeve admirar o proeedimeniO 
des~e ludividuo, po~110, audaz a in-
solente (prole.dos oehemenles da ban-
cada coMeroadara) .... 

O Sr. BarrosoJ11nior(comrorça): --Ob! 
o termo-insoleote-oào éparlamenlar! 

O Sr. Pre$it.lcnle: -A.ucoçào I 
O Sr. A. Maia • ... capaz de todos os 

manejos, ua pbr:ISII eloquente do Sr. 
Or. Francisco Beroardinu Rodrigues 
Silva (co nlinu4o os protestos Ja ban-
cada conse,oadora) . •. . conta os dias 
de sua vida por crimes, cuja serie tem 
percorrido .. . 

O Sr. Barroso Junior : -0 nobre de-
putado está r.,ra da ordem, está Yiolando 
o regimeolo ("poiados da bancada con-
se,o<.~clora). 

O Sr. Nelson:- E' melhor &uspeo-
J.,r-se a sessão) (apoiaJos). 

O Sr Presidente: - Atteoçlo, Srs! 
peço ao orador •.• 

O Sr. A. Maia •••. desde a ralta de 
eucçào oo cumprimento de seus dt>-
veres como juiul.8 o estellit'nato e ruriO 
de autos (oonlinudo 01 apartes e pro-
testos com ((}T'Ça áa b11ncada censer-
vadara). crimes quelonrio a população 
do Rio No•o a marcar-lhe a fronte com c. 
atigma de c calceta . •. ,. 

( lAoa"lclo-le OI deput.Jdl>l C' nM"-
oado,...de IWIJI bancMal, NClamaMo 
ordfm • declarortdo qw a IUI4o fl4fo 
pocll ootltlin..ar auim). 
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O Sr. Prf'sidPOlt>, dl'pois de tanger 

-. tympaoo por longo Lempo, não po-
deudo r~~Labelecer a ordem, declara 
suspensa a sessão. 

Algum tempo depois, continua a scs-
~ào eu Sr. Pre3ideutd oct:upa de novo 
a sua cadeira. 

Ap1·r senloç6o de P''':itclos 
O 8r. Co81 ~ liena:-Sr. prc-

~hl eo te, V. Exc. 1cm sido testemunha 
tio modo pat:ato e cortez, com quo nos 
temos comrwrtado aqui. 
. Não damos quasi um apartl', nunra 
Interrompemos os oradores que di·-
cu tem e sempre usamos da palavra o 
mais resumidamente que ê possível. 

Tambem, por nossa Yez, ~ó temos a 
~gradec~Jr . tant·• à bancada conserva-
dura, como á liberal , o modo gentil 
atteociiiSO e polido com quo sempr~ 
no~ tem tratado. 

O Sr. Jurumouha:- E VV. Excs. ~ào 
muito di~-toos disso. 

O Sr. C Sena: - Obrigado. 
Separados dos Srs. hberaes e dos Srs. 

conservadores, dispostos, como ja de-
claramos, a collaborar com alguns ou 
com todos uo engraodeci1ocoto da pro-
Yíocia,nó~ lhes fazemos apenas justiça, 
í!Uppondn todos e cada um dos mem-
bros desta casa animados tios me~mos 
~en timentos nobres e patrioticos, em 
que nos i aspiramos. ( .-t poiactos). 

:'iotando, eutretau~o. Sr. presidente, 
o descalabro que va1 por est.l assem-
blea, notando a esterilisação de oos.us 
sessões, quasi que diariamente trans-
torn~das com diseussõe~ tumultuosas e 
ObJurgatorias violentas, perguntamos 
il V. Exc. si é com gritarias, com tu-
multos e com improperíOll que se serYe 
a nossa querida província de Minas f 

Perguntamos 1s~o. porque, si a.~sim 
fôr, oós lambem, por tiOSsa vt z, que-
remos multiplicar os apartes, augmen-
tar o tumulto e exagerar a gritaria, 
para bem desempenhar o nosso man-
dato e bem senir a es ta gloriosa pro-
víncia. ( .11 uito bem; muito bem ). 

O 8r. Franea Vlaona: - Sr. 
presideole, ba dous dia:~ que me 
aciJan inscripto para falar nesta casa 
a respeito de apJesentaçlo de projectos. 

Porem, acontecendo que a minha 
inseripçào estan em um dos ultimas 
I oRares, o tempo destinado para esse 
mister esgotava se, sem que eo liYesse 
occuião d6 apresentar estes projeetos 
e medidas. 

Portanto, hoje tive a lembrança de 
iosereYer me em primeiro legar para 

. assim poder justiftcar, si bem que li-

gciramente,!ls projectos quo ,.011 t~ r a 
honra de on~rccer à ro~~iolt·raçàll desta 
assem lllea. 

0 1.•, Sr. pr~sidente, ó rcla1ívua uma 
mctl11la olc <'~ latislira, referente ao1 dcs-
rncm br:tmt'nto rla fa1.cnda olu capi tão 
Frl i~ ~~rtin~ F..-rrcira, prrtenc,:ntu ao 
mnnrcrp10 d1• S. J,.~f!cl o Almn Par:chl'ha, 
afim d~ srr ''J.!'"'·' ao monic1p111 · ole 
Leopolllrna. 1•" · ···ua da cidatll' do 
me•mn 1111111~ • 

. As cou•ider~(ue:s que venho achlu-
1:'r a bc":~ de~tta medida, e~ tun certo, 
~r. pre.~1 den to. hão do ae tuar uo 
animo desta ill ustrada as.~ernblea para 
~ue ella não trepide ern aceitar o pro-
Jceto, IJ U~ tenho a honra de olft~recer. 

Alem ll1sso, en não v!ria apreseotH 
á_ assemblea uma medida de~ta ordem, 
s1 porventura oão v ies~c ao meo 
poder uma repre:;eotaç.ão do proprieta-
rio da ra_zeuda, de que ~e trata, re-
pres_enlllçao que por si só serve para 
JUSll lical-a. 

Passarei, agora, Sr. presioleoto a 
funolamcutar o fiiC$rnO prnj•clo. ' 

O capit;io Felix ~la rtins Ferreira re-
side n? município •la Lenpoldrn~ e 
paroclua da chiada elo mesmo oomo. 

Tllm a sua ramilia na LcopoiJi'la, 
ass1 rn corno tem todo~ seos interesses 
nesta cidade. 

Alem rlisto, 1·eside a uma distancia 
de t 8 kilometros da mesma cidade (h11 
um aparte). 

O nobre deputado tenha a bondade 
de ouvir as cousiderações que eu 
estou fazendo o depois as com llateril si 
assim julgar conveniente. ' 

Por agora, consiota que !'u conti-
nue a fundamentar o projccto. 
~orno di~ia, Sr. p~esiJen te, o capilio 

f chx Martins Ferre1ra reside a 18 ki-
lometros do m~oicipio da Lc_o poldloa, 
ao passo que d1sta do mnn1c1pio de 
S. Jos• d'Aiem Parahyba 36 !;llometrll!. 

Um Sr. deputado : - Para onde clle 
ja pedi o passagem, não ba mui tos 
anoos. 

O Sr. f' rauça Vianna:- Alem d i~to. 
Sr. presidente, o capitão felix Martin1 
Ferreira tem a 110a propriedade si tuada 

• o • . • parte no mnniCipiO de S. José d' Alem 
Parabylla e parte no município da 
Leopoldina. 

O limite dos dous termos fica n:1 o.lis-
tancía de i kilometro da razeoda deste 
Sr., denominada Arar1b.l. 

Sr. presidente, si a commodidade 
dOll indi,idoos deve ser a medida re-
guladora nestas matarias, de accord() 
com o interesse pobl i co, não ba mo-
tivo para que se obrigue um indi,i tl uC)-
a residir em am logar onde lhe • 
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penoso cumprir os de,eres de cidadão 
e de c:.uulctpe. 

Demais, Sr. ~residente, ha outro 
argumento ainda <~m favor do pro-
jecto e é o ~eguinte: 

lia razPOdeiros que reSidem A dis-
tancia muito maior da Leopoldina e, 
entretanto. peneocem a esta cidade, 
e oeste casu está a razenda do Bom 
De.~tioo, que demora a 30 kilometros 
da cid~de da Leopoldina e llUtras. que 
&e achão ll Igual distancia d..1 do capi-
tão Ft!lix M .rtins Ferrei ra , como as 
do Morro Alto 8 Providencia, e, en-
tretanto, pertencem â Leopoldioa. 

r..onsegu1 ntomente, uào 1 ha razão 
para que esta assemb:ea deixe de atten-
der a•' pcolido de que trata o prnjec r:u. 

E são estas as coushlllrações que ti-
oba ele fazer em seo favor. 

O llUtro projec to tem por Hm a ~rea
ção de uma cadeira de instrucçao pri· 
maria na cidade da Loopoh.lioa. 

E desde ja peço desculpa aos dignos 
colleg~~. rtlpresentantes desse distrrct.o, 
por wv•dir seara Alhei:t, ma~. como 
resido nat1uello município 8 a medida é 
deincootestavel interesse para o mesmJ, 
tomei a libcrclade de apresentai-a (lê). 

O 3. • projecto, Sr. pr8oidente, tem 
po~ objecto a coucessào de uma quota 
destinada à conclus:\o das obras da ma-
triz da freguezia de N. Senhora do 
Morr.:J da Garça,muoícipio do Cur-
• ello. 

Este projecto acba·se acoropanbado 
de uma reprBl!entaç:'to, assigoada,não ~ú 
pel•• (Jarocllo da rreguozta, como por 
divtr~os parocbiaous. 

NAo lerei essa representação rara 
não tomar tempo á assemblea; lerei 
apena~ o projecto (111) . 

O ultimo t>rojecto refere-se á coo-
strucção de uma ponte no arraial do 
Parauna, municipto do Cunello, nn 
lagar em que existio uma ponte man-
dada construi r pelo coronel Domingos 
Dini1. Conto (lé). 

Sr. pr~hleute, a utilulade. a neces-
sidllde desta medida é n idente. 

O rio P.1raana, como sabem muitos 
c!os nobres deputados, ' nm rio r.auda-
loso; a baldeação n81iS6 rio raz-se por 
meio de uma barca, baldeaçlo que 
torna-se muito perigosa ao tempo das 
cbnns. 

Como disse, boa•e n8!1se rio uma 
ponte, m;~ndada construi r pelo lloado 
coronel IJiniz Conto. ponte que f3i le-
nda pelas encbentes de i8&5. 

·A sua eabstitniçlo por ama outra, 
portanto, toraa-se de impresciodiftl 
DetesSidacte, porque trata-se 4e uma 
.erad& que da capital do imperio se 

dirige aos sertões da Blhia c à pro-
' inci:l de S. Paulo. estrada I'Or ondo ha 
grande transi to de passageiros e por 
onde se faz grande transpnrte de cargas 
o que vae servir a interesses commer-
cíaPS d'aqoellas zonas. 

O illustre Sr. conPgo Pimenta, nosso 
distincto r.oiiPga , pode conllrmar o que 
venho de dizer em favor desta medida; 
S. Exc. ja passou por e~sa eslr<Ada o. 
portantn,o·oohccA áe visu a necessidaoiP. 
de~sa ponte. 

O Sr. Pim •nta: - E' uma nec~·~ida· le 
inadiavel; della tenho pleno conheci-
mento. 
T~oho concluiclo (muUo bem). 

O 8r. A.. I varo Moc bado :-
Sr. prB:!idente.pedi a palavra para apre-
sent .r am prnjectn. 

Bem sei q uc elle vai ter a snrto de 
ta n tns outros, q ne nesta casa tom si do 
votados, is to é. o limbo eterno do es-
quecimentll: entretan t~ . para satisfazer 
aos JU.:;tos desejos dos meus a rnigos da 
cidade da Diamantina e por julgai-o de 
interesse para a provincca, o subcnctto 
t consideração da assemblea. 

Sr. pre$idcotc, como V. Ex c. sabe, 
eJtiste na Oiamantiua, import1ntc ci-
dade do not'IC da província c :~~,lu do 
dístricto que tenho a honra du •·epre-
sentar nesta casa, uma escola normal s 
um elt teroato. 

Pdltt alugaer do1 ediOcio em que fu oc-
cionào a~ respectivas aulas desses 
dou~ estabelecimentos de iosu·ucçno, 
ha muito tompo paga o governo .1 men-
Mlida•le,su ppooho,de •o&ooo 

A camara municipal d'aquella cidade, 
pos.~oindo, porem, um bom e vasto pr-e-
dio, que era o sou antigo paço, antes de 
mudar-se para o que occupa actoal-
meote, o1I11receu-o desinteressadamente 
ao goverliO para nelle fuo cctooarem 
aquell"s aulasi o governo aceitou-o e 
ordenou que se procedesse aos concer-
to~ necess:trío~. :11laptandn-o a tal fim. 

Com eiiiiiiO, Sr. prc!Sideote, ror~o 
iniciados taes concertos no referido pre-

• diu, com os qnaPs a província ja 1n.m 
gasto di•enas quotas, annualmente ,,_ 
tadas nesta casa; ainda o anuo passallo, 
a esforço! do meu disno amigo e de.li-
cadn colleg" de distr1eto, o Sr. c. Pra-
tos, foi ioduida no actnal orçamento a 
qnaolía de ISOOJOOO para esse Hm, 
qaantía ee" que aW boje n~ll roi ainda. 
paga, pela mesma razão qne bontem 
roi aqlli apre188Uda e demonstrada em 
relaçlo a nria.s outras pequenas qoao-
tíasi &ambeiD destioadas a pequeau 
obras urgeatee em dítersos outros 
muaicipioai alo roi ainda paga, porqa• 
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~ camara municipal da Diamantin<r.,que 
devia recebei-a, tem actualmente a in-
relicidade de ser em sua totalidade li-
beral (apa~te3). 

O projecto, Sr. presidente, que vou 
.apresentar, como verá V. Exc.. pro-
~ideocia sobre eEses concertos, que ha 
muito estão parados, com grave pre-
juízo para a provi ncia; não vem e$ te 
projecto. Sr. presidente, como lambem 
verà V. Esc .• crear uma despeza nO\'a, 
desconhecida. maE apenas autorisar a 
conclusão d11 obras ja principiad:1s e 
adiantadas e a satisfação de n~cessid;~d cs 
ja previstas; assim, passo a lei-o de~ ele 
ja, reservando para occasiào mais op-
portuna o mais que posso dizer a seu 
ravor. até porque, fundamentanrlo-o. 
neste momento o fayo por um simples 
de ver, sem o menor enth usiasmo, S"ill o 
menor estimulo, lembrand()-me da triste 
sorte que o aguarda, mesmo depois de 
approvado, como e-~pero o será por esta 
nobre assemblea (mu ito bem). 

O 8r. Daptleta Pimenta ; 
- Sr. presidente, reeebi,ha poucos dias, 
uma carta do Exm. Sr. Bispo dioce-
sano da Diamantina, na qual pede a 
esta assemblea o auxilio de ~O ; OOO.SO'JO 
para a conclusão da:; obras do témplo 
do Sagra1l0 Coração do Jesus. que. ha 
cinco annos mais ou menos. S. Exc. 
J\vm.• trata de construir na seJe da 
sua vastíssima diocese. 

O venerando prelado, a quem me r!'-
liro, uma das glorias do episcopado 
brasileiro (apoiaá •s), si não de todo o 
mundo ( apoiados gerau ). allega em 
abono do seu pedido a. falta de esmolas, 
qu!l. de dia para dia, vão escasseando, em 
c.onsequenc1a da crise 6nanceira que 
pesa sobre o norte da província. 

O . Sr. Silva Fortes : - Por toda a 
.PrOTÍncia. 

O Sr. Teixeira da Moua:-Por todo o 
imperio. 

O Sr. B. Pimenta : - All~ga S Etc. 
ainda que os operarios são qua>i to lo:; 
estrangeiros e que. uma vez despe-
didos, por falta de capitaes, não I'Ol-
brlo mais ao trabalho. 

A est.l! consideraçOes, Sr. presidente, 
accrescentarei que o templo do Sagrado 
Coração de Jesus da Diamantina é uma 
obra monumental, a primeira em seu 
genero em todo o n.orte de Minas, 
digqa, porta.n to, de ser ~.amparada a 
militas basilicas im!l<'rtantes d_a Eo-
ropã, ja pelo seu estylo iOtbiCO, ja 
pelo gosto arcbit.ectonico que tem pre-
sidido á soa constrncção. 

O Sr. I. Morta : -Apoiado. E' digno 
do venerando e illnstre preladt>. 

O Sr. D. Pimenta : - Oisto 3ào tes-
temunhas os dignos representantes do 
1.7. • e ~0. • districtos e, nomeadamente, 
o Sr. Al1·aro Machado. qne r e~í1le 
naquella ciJade, a que por autonnmasia 
chamam a princeza do nol'lr. 

fleYo ainda declarar a esta augu~ ta 
:1ssemblea que aquelle templo, alem 
de se prestar para o exercício do culto 
catholico dos alumoos do seminario 
episcopal , ainda tende a ser o centro 
da devoção de todo o Brasil ao Sa~rado 
Coração de Jesus. poi~ que o digno 
prelado, que o iniciou. de accordn com 
o in ternuncio apostolico e outros bispos 
brasiteirns. fez subir á Sua Santidatle 
Leà.o XIII uma supplica, peolon1lo que 
se dignasse elevar à archiconfrari.t · a 
confraria da Guarda de llunra do Sagrado 
Coração de Jesn~. qu P, MizmentP. ja se 
estende por lodo o Dra~il. desde o Ama-
zonas até o Prata . 

E' verdade que o anoo pa.~sado tran-
sitou por esta assemblea um prnjccto, 
concedendo du:ts loterias em favor do 
templo, o qual projecto foi approvado 
em :1. • discussão e levado à sa ncçilo do 
presidente da província, então, o Exm . 
Sr. O r. Uorla Da rbosa. 

~la11. não sei porque infortun io, tendo 
S . Exc. sancciooado uma longa sede 
ll•l loterias para a província e alo,la 
mais para Juiz de f ora. sua terra natal. 
não se dignou dar o seu placet ~ tia 
Di mantina. apezar dos meus Instan tes 
ro~:ns, ao despedir-me desta c.1pi tal. 

U Sr. Alvaro Machado : - U oone ü 
sempre esquecido. 

O Sr. 11. Pimenta ; - Apni:ul11: 11 
norte parece um filho bastanlu da 
província. 

O Sr. Severiano de 1\esende:-t:ou-
stantemente lembrado. 

O Sr. I. Morta; -Tem sido sempre 
esquecido. 

O Sr. B. Pimenta : - Não sendo, 
porem, esta a occasião mais propria 
para enlra.r na analyse das razoes de 
não sancçào de S. Exc , eu hoje li-
mito-me a appellar para os brios ca-
tholicos desta assemblea, que em ideo-
ticas ci rcumstencias nunca regateou 
seu concurso aos grand.es commetti-
mentos. 

Sim, Sr. presidente, nós vemos quasi 
que diariamente apresentados a esta 
assemblea projectos giganteacos, ora 
concedendo subveoçOfi a exposições es-
trangeiras, ora erguendo estatuas aos 
beroet' illustres da nossa 'histeria pa-
lria, ora,ft.nalme.nte,facilitando o estudo 
das beiJas artes áqoelles dos nossos 
patrícios, que demandão as plagas de 
alem-mar. 
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Em f illta disto, pois, eu espero que 

este projecto, cu i• mataria nada tem de 
polilica, mas tudo de patriotismo, ser1 
approvado por ambas as btncadu e 
tambem pelos illuSlres corlpheos da 
idea non, que. a~sen te~ ao extremo 
desta casa, no diz~ r de um il:ustre col-
lega, constituem o licl da nossa halança 
poll ttca (muito bem; muUo bem). 

O 8r. 8 e v e rlano d e R e -
- nde : - Sr. presidente, o projecto, 
que vou ter a honra de o!Torecer à coo-
sider•çào da assemblea, tem por fim 
atteoder ãs justas aspirações de um 
pOYO adi~n tado e civilisado 

Trata de eleYar á categoria de vi lia a 
parochia de João Gomes, do termo de 
Barbacena. 

Quando l'~te projecto vier á llis-
cussà,•. eu tt>rei occasião de ouvir os 
illu·tre: representantes do 17. • dis-
tricto, ,, a as.<~emblea ajuizará da jus-
tiça o:. i:ljus t'i ça da causa da população 
de .1\lão Gomes. 

l'or emquanto, limílo-me a est .. s 
pouca~ palavras. 

O Sr. Silva Fortes dá nm aparte. 
O Sr. S. de Hesende : - Sou coo-

ll'ario a estes pequenos municípios. 
P01ra crt!ar o de quA se trata, sem 

supprimir o mnnicipio de Lima 
Duarte, seria preciso tirar rreguezias de 
Juiz de Fora e Barbacena. i riamos 
~rnar depauperados municípios que 
mais ou n1euos podem viver; pelo modo 
porque formulei o projecto, nao fi cam 
prt~j udícados estes municípios e con-
81-itue-se um outro com todas a5 con-
diçoes de prosperidade. 

O Sr. O. Fortes:-Em tempo, apre· 
~eotarei a minha contrariedade. 

O Sr. S. Fortes: - Discutiremos o 
projecto. 

O Sr. S. de Reseode:-Ouvirei as 
razõe!l de VV. Excs. e talvez alé me dê 
por convencido. 

O Sr. S. Fortes: - V. Exc. oào re-
prel!eota melhor a freguezia. de João 
Goror• ')ne r•11 . 

O Sr. S. de Resende : - Por isso, 
conto com u seu f Oto nesta questão. 

O Sr. ~ Fortes: - Não pode contar. 
O Sr. -; rle R~:seode : - Eu outro a 

llsperanç:~ Je ver o nobre deputado 
' otar pelo projecto, porque sei quanto 
trabalha em rnor do eograodecimeoto 
da parocbia de João Gome:~. 

O Sr. S. Fortes : - No caso con-
trario aceito o concurso do nobre de-
putado para outros melhoramentos 
mais importantes. 
• O Sr. · S. de Resenda : - Estarei á 

disposiçlo de V. Exc. 

O pl'ojeclo é o seguinte (le). 
Outro projocto, que aprl\8eoto, au-

torisa a despeza de 4:0008000 coto ~ 
reparo~ do proprio nacional onde 
funcciona o externato e escola normal 
do S. Ju~o d'EI-RPy. 

O S1·. U. da Si I v a :-V. E1c. parece 
o cholora-morbus, tJtte anda por toda 
parte. 

O Sr. S. de Resende : - V. Esc-
quer me negar .1 competencia para 
curar I! o~ intnresse." da provincia1 

O Sr. U. da Silva : - Não nego á 
V. Ex c. n competencia 

O Sr. S. do 1\esenrlo : -São estas 
as coMidoraçOel! que tenho a f~ :r.cr por 
agora (muito bum). 

O 8r- C hn881DI Da•unao od: 
- Sr. )II'Csidente!. serei !Jrevc. 

l'«:tlr a IJala na rmra su!Jmctter à c:OII-
sirlerarftu clesta iiiU$tr:ula as.~omble:t 
dons projr•ctos: um rr•fcrrnt,. il tiUOl;L 
uccessal'in para a wnsu·ucr;:iu tlu tinas 
ponte~ ~ onu·o referente it crnar;ão de 
duas cmlt•it·as da instrucçào primaria, e 
ambos, Sr·. presidente, consnlt:io m!ctlS-
sulaJ c.~ do \ .• rli ~tricto, 'JIIC teuho a. 
honra _(lo representar ne.~ta casa. 

A nlilirladt• tios projectos ti inc• ·n~ 
ta ,·clnwnV! manifesta e clispen~a-me ue 
proscgu i,. •m considerações atti nentes ;i. 
sua demonstração. 

l'a:;so a lei-os, nfim de terem o con-
veniente destino (lê). 

Sr. pre~illunte, um meu nobre cnl-
lcll;t o comp:1nhciro de bancada. va-
lendo-se ria palana quo ora tenho 
nrste recinto e auendondo a diffi-
ruldade quo h a, pela escassez do tempo. 
para satisf:t7.rrmos os llO$SOS compro-
missos, a pri l!Cnlando medidas que corrcs-
pond~o i1~ necessidades doll nossos dis-
trictos, [ICdio-mc qne ar1rescntasse o 
seguinte projecto (lt!j. 

Quando ~e tratar da discussão rlestes 
projectos, em tempo opportu no, occu-
par-me-hci de sua utilidade. 

Tenho concluído. · 

O @.r. A nguat.o ee-rz-Sr-
prllSidente, ve11bo trazer hoje ao illllS-
trado conhecimento desta assemblea 
diversos projectos, que consul tào inde-
clinaveis necessidades da província e. 
nomeadamente.do districto quo teuho a. 
honra de representar. 

Pam provar a necessidade da medida 
contida no primeiro projecto, seja-me 
permittido fazel-o em um rapido e•boço 
bistorico, demonstrando assim a soa 
utilidade. 

Trata-se, Sr. presidente, da decretação 
de uma quantia para a continuação du 
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uhras da santa casa tle rn i~cricordia da 
d oi:! de ole Uber.tha. 

Sr. presidente. loa ccrc:o rh! :10 annos, 
l't':lidia nesta prorincia. '"' o·iol:ule i.le 
(jhcrab.l, um illustrai.lu r:rpnd rinho, 
fr·J•i Eugenio !llar·ia elo c:cnlo,·a . . . 

O Sr. Camlidu t:croiii• IÍ I':L:- IJc sau-
ll•u a memoria. 

~·oi um1 honra do n0~$0 clo•ro: urn 
•••traugeiro a quem a prorind:: nntilo 
ti,•I'C. 

ri Sr. Augusto Ce~:tr .... e:~:~-. i llu~tratlo 
-.:u:crdotc all i se e..:talwlcc••n. tnrnarulo 
:uptella cidade o ro~o tlll e:irilisaràol, IJ 
o'ttlltCrOn por ruurlar uma cas.t de mi-
~Pri ~:orcl ia, a mais irnportanto• da pro-
Yiucia ll talrcz do impcl'io. 

Os alicerces d'este cdidcio. Sr. pre-
siJeote, (orâO levantados a CXIJensas de 
Jlarticulares até qne. depois ele muitns 
annos, o illustre Dispo da diocese de 
Goyaz. chamando a si esse e•liOcio, des-
pentlru llOr conta da mitra quantia 
elevada a quinze ou dezeseis contos, 
juutando·sc a essa quantia o concurso 
da~ pessoas residentes naquella cidade. 

Não obstante a illustração e boa 
vontade do digno prelado goyano. 
aquclle etlificio se manteve cru coodi-
N~:! pouco ravoraveis de prosperioladc. 

Em todo o caso, o latlo esquerdo 
ol'esse elli ficio se acha perr.:itameote 
montado, se acha perfeitam~~nle con-
~truido e all i ruocciona o collegio de 
N. S. das Oores, que tem prestado re-
levantes serviços. tanto á zona do 15.• 
di :~lrícto J 'esta província, como mesmo 
;, província de Goyaz. 

E' um collegio no qual se mantêm 
l :íO alumnas, sendo 30 ioterua~. que 
recebem peo~o dus seus paes, e 120 
•tue do admillidas graturtamenle e 
recebem todos os princípios da boa 
eelu.:açào, como poderei demonstrar 
r.om um Jocumeolo,oode se pro•a o seu 
aproveitamento. 

Alem disso, Sr. presidente, aquelle 
edificio presta-se a um duplo nm, 
porqutl alli lambem exl~ te grande ou-
mero de infelizes, de homens pobres, 
de indigentes, que são acolhidos cari-
ll•l•ameole, 

De um lado ruocciooa o collegio, 
como disse, e o outro, apezar de es tar 
quasi em ruioa, serve do asylo a.os lo-
felizes da sorte. 

l':u sei tambem, Sr. presidente, que 
esse ediDcio, apezar de sua eleu..:a im-
portancia, apezar de ser o melhor do im· 
perio, talvez ainda não custasse aos oo-
rres da prOTioeia sioão a mingoada 
'luantia de i ·0001 .• Totada no;orçamenlo 
anterior e aetnalmeote entregue á sope-
, ·iora que tl irige aquelle collegio. 

Ora, Sr. pr~.;iolen t e, ~i podPmo~ COil ·· 
lar de rntuoo Clllll edificio tão util ;·, 
caridatlo e ;i inslrucçào puh' ica, creio 
quo o meu propnsit11 ne:~ta a~~r urluc~ . 
poo hoclo nrna fJ UOl~. ai111la qn~ o•l i! l'ilol~ 
ú )11$t0 e ju ~tifi caoloJ (· rowdo do ,s •. : 
C. CcJ·quch·a). 

Portanto, Sr. preshlente, cu. a pe-
diJo dos hai.Jitantes claqn~lla ceolaele 
e mesmo da g:J:o !.• zona da pr11vrocia 
de Mina~ fJe"' n·,.r··,.entào diversos tle-
J"Utaolos tio 16. • tlr.slricto,e da província 
do Goyaz. em oomo desse~ gran•les 
nucleos, ,·enllo perlir à as~emi.Jiea a 
adopção do presente projecto. que por 
duas rac~~ 1 1i1•ersa~ I'CIJre~unta , tOmo ja 
dissll, elevados inleress~s. 

CIJoseguiutomcnte. offereccndo-o ã 
assemblca, o raço em nome do mais 
uello attributo da alm::r. humana, que 
é o\ caridade. ( Ap iado do Sv. ,L. 
Tei.l;ei.·a; nmito bem). 

O 8r. "'-nt,onlo T o lxo iro. 
- Sr. presidente, relizmentt>.nàol li uma 
questão de ordem que me trn hoje;, 
tribuna (•·isudas) 

Vozes da hancada liherai: - Admira. 
O Sr. :\ . Teixeira:- Meu fim c outro 

e, antes ele ex pol- ·• dero :tgradecPr ao 
o brp drputado J'lelo 8.• elislricto o Sr. 
Or. :\ M:ai::r., o diploma IJIIC coorerio-me 
hontem de leader da b3'1C.1da con-
sorvador:t. 

Vozes •'l bancada liberal : -Muito 
dignamente. 

O Sr. Barroso Junior: - E' 11111ito 
competente; estâ muito ne~~o caso 
(apoiados). 

O Sr. A. Teixeira: - l leu nrgulbo, 
Sr. presidente, ainda n:io chegou ao 
ponto de me fazer desconhecer •1ue 
es:~a posição jamai~ me competira (1«io 
apoiados ye1·ae<). 

O Sr. 11arroso Junior:- V. Exc. me-
rece mui to (apoiad~ts). 

O Sr. A. Teixeira:- E. por i:uo. 
agradecen1lo a boa vontade rio Sr. Or. 
i\ . Maia, somente o arei to como meu 
prore.~r. menos na licão que hoje me 
de o (ap oÍOJdOS da /J'Jn<:ada CO nsn·-
oado••a). 

Tenho pornm,Sr. presi.lentc. :lllre,;en-
tar à casa um projecto, que attendf' a:; 
neccssi flael e~ de uma localidade hem 
esquecida da parte da aelministraçào e 
do governo. 

Uma do suas parte$ tem por li m dar 
uma peq_uena quota para reparos d:o ca· 
dea da cadade do Carmo elo Rio Claro. 

O Sr. Viotti:- Tambem ê obra de ca-
ridade f 

O Sr. A. Teixeira:- Certamcnto. cas .. 
ligar os qne err;io. (Risadas). 
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Sr.. presidente, é sabido de todos que 

a commissio de força publica ordina-
riamente coDlligna em seu respectivo 
projec:to um nu.mero muito diminuto 
de praças para o serviço publico, de 
rn.Jd~ que, si para o serviço da capital 
3 rorça publica é pequena, imagine-se 
o que nào será para as localidades do 
interior, onde a garantia unica que tem 
a autoridade para conservação dos cri-
minosos nas prisões é a segurança das 
me~ mas. (,.partes). 

· Por cooseguin.te, Sr. presidente. 4 
necessarioque as cadeas do interior se-
jào rortes e seguras, que tenhão, pode-se 
assim dizer, muralhas mais grossas do 
que as da capital, pois que esta tem 
muralhas humanas que a guarnecem. 
(Apat'lls). 

A. outra parte do meu projecto tem 
por fim autorisar o presidente da pr~ 
vincia a despender a quantia de f :0006. 
com a CODlltrucção de uma ponte sobre 
o rir Claro. 
~·· de notar-se que esta ponte vai ser 

construída numa estrada quo lig:1 a 
ubeça da comarca,a cidade de A.lrenas, 
á cidade do Rio Claro. 

Ora, Sr. presidente, todos bem sabem 
que entre a cabeça de comarca e os mu-
nicípios que della dependem é necessa-
rio um transito racil; por isso, alem 
do grande commercio que por essa es-
trada transita, esse beneficio _prestado 
aos habitantes do Carmo do R10 Claro 
julgo um motivo bem ponderoso para 
ter attendido pela administração; por 
tanto,con6ado na justiça da causa,a en-
trego ao criterio e juizo desta assem-
blea. 

Sio lidos e vão a imprimir os seguin-
tes projectos : 

N. m 
A assemblea leglslaliva provincial de Mi-

nas Geraes decrela t 
ArL 1.• Pica o presldonle da província 

auiOrisado a despender alé á quanlla de • 
tll:0006. c:am a c:anstruççio de uma (l<lnle 
sobre o rio Parauna, no arraial do mesmo 
nom~. municipio do Curvello e no IU$'ar 
onde n'-Uo a anliga ponle, coostrurda 
pelo llnildo coronel DomiDJOS Diniz CouiO. 

ArL t .• Revogio4& as drsposiçõesem coo-
l•"&rlo. 

Sala da.~ sP.ssões, ' de julbo de 1888.-
Pruc;a '' •nnna.-Gandido Cerqueira.-Bias 
Portes,-Antoo.io llarlint.-:-:Ç,baulm Dru-
mond.- José llorta.-Dr. Silu Forlel.-.~ .. 
Jll\101. 

N.ft9 

A auemblea legisblin provincial de llli-
DM Geraea deereta: · · 

ArL l . • Pica O presideale da proYiDCÍa 
aa10rlsado a deapeild.er pela verba-obras 
pqblk.t1 e deo&ro do GrcU~eoiO que 1em 
de TlfOrar no proximo exerclclo· a quanlia 

delt:OQ06.. destinada 5 IX'ncluuo du obras 
da malria da parocbia do N. S. do ltorru 
lia Garça, município do Curvello. 

Ar L t . • llevogâo-se as disposições~ eru 
conlrario. 

Sala fins sessões, 6 de julho de l888.-F. 
Vianna.-Severiano de lleicnde.-Arislhle~ 
Maia.-J. llorla.-A. Marllns.-Aivaro Mn~ 
chado. 

N. ! 30 

A ~ssemblea legislalivil l provlncial de Mi-
nas Geraes decrela: 

Arl. 1.• Fica creada urn3 segunda ra -
deira de lnslrucção primaria do sexo rem i-
nino na cidade d:1 Leopoldioa. 

Arl. t .• Revogão-se a~ disposiçõel> •·m 
contrllrlo. 

Sala das scssõo!!. 4 do julho 1te 11!88.-
Françn Vlannn. - Candido Cor<1uelra.-Bill.< 
For~&.~.-Antonio Mnrlins.- Chassim Dru-
mond.-Justl Horta.-Dr. Silva Fortn•. -A. 
lt3lllhl. 

N. !31 
A assemblea Jcgrslaliva provincial de Mi-

nas Geraes decre&a: 
Art. 1.• Fica desmembrada do municí(lin 

de S. Jnsó d'Alem Parabyba e lncorporad:t 
ao da l.eopoldina e parochia rl' cidad11 ara-
aenda dcnom ínada- Arariba-- ,de propriedade 
do capilào ~·oux Marlins: Ferr·eira. 

Art. ! .• Revogão- se as dlsposiçõo$ em 
contrario. 

Sala das se5sócs, o\ de julho do 1888.-
FrauÇ3 Vianna. - CandidodoCerqueira.-Bias 
Forles.-A. Martins.-Ghasshn Drurnond.-
José Horla.-Dr. Silva Forle.~-A. Mal lOs. 

N. !3! 
A assemblea legi5lativa provincial do Mr-

nas Geraes decrel.'l : 
Art. unico Fica o governo rta província 

aultrisado a despender, desde ja, pela vorh11 
- obra" publicas-até á IJuan tia de t :lS008. 
com a conclusàn das obras c pinlura do edi-
licio desll nado à eteola normal e exlernalu 
da codado Diamanlína e com acquisi-
ç.io da 1110bilia lndispensavel ao mesmo edi-
ftcio. 

Sala das sessões. 4 de julho de 1888.- AJ-
varo Macbado.-F. Na varro Sales.-JMino 
Araujo.-Salalhiel de Almeida.-JoM Theo-
doro. 

N. ! 33 

A assombiOA legislativa pro•lnolal do Mi-
nas Goraes decreta: 

Arl, unico. PIC3 o governo auiOrisado a 
despender pola verba-obras publicas-ou 
pelas sobras do qualquer outra a quaulía de 
I :IIOO,f. para coocer101 da malriz da Cre«ue-
zia. do Por10 Real de S. Françisco; revoga-
das as " :•vusioões em cou lrarto. 

Sala dn sesso.ls, 'de julho de 1888.- An-
lero.-Padre Telxeira.- A. Caldeira.- :o;a. 
varro Sales.-Aivaro llacbado. 

A assem blea logislaliva provincial de Mi-
nas Geraes decre&a: 

ArL l.• Pica deunembrado da Creguezla Je 
Tomboa de c.van.ota e iucorporado á rre-
guezla da eidade ae Santa Lwia do Cuan-
gola o dillrlciO de S. Sebastião da Barra 
do 1\lo s. Joio alé suas divisas com Saor-
Anna de Uabapa.na e d'abi à barra doi 
r i.,.irâo da Oo~ comprebllodendo o arraial 
de Santa Clara e desuodo pela serra da 
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• 'ana na fazenda de Francisco Valentim, 
- liuba recla, até au rin Carangola, e de 
outro lado, pelo rio S. )btheuB1 cnmpre-
)lendendo amb3S as margens Me suas ca-
~ras. 

ArL 1.• Fica igualmente trnnr~rídn ela 
freguezia do S. Francisco olo Olnria o In-
corporado :i da cidad o oi ~ Cr~rnugo i a n tor-
dtorio eompreheudidn ~m amho~ tos Indu~ 
do riu llhranbão até :\ r:1zr nda de Coudido 
~rios Pereira. 

ArL 3. • As dívis.u ~ntr<' a rrr):ur zi a 
d a cidade do Carangola o a dv Dí•·inu do 
Carangola serão as Sl'guh• te~: a 1•artir da 
Clunda. da Lat:l' an l'>l•igàu rrultlt'Ôru, d•• 
outro lado do fiO Carangnla, d'ahi :i ""rra 
do• Carolas até â. mesma razr nda ,,,, 1~"11"· 

Art. ' ·• Rt·vngao-se a~ tli<pusiri,,., ''"' 
contrario. · 

Sal,, da.' se~sõns. & oiP Julho •lo lll88.-
.Arislides Maía.-Soarc~ l•t•l xnii•.-Fruuça. 
Vlaon.1.-Amonin MMlin~.-!<P I'•ri., ,. .. dn 
Besende.- C. Pratos.- JMinu Araujt•. 

N. t 3i! 

A :ISY'mloln legi~latí ça prnvinri.11 '' " Mi-
na~ t:t•r3e:< drrrPta: 

Art. unicn. Fit"A di'Smr mbrarla do rr•-
8\IC&i:\ de S . .'\IIIJIUill <IP liA \'Prn\'3 :l ra-
R ildA do O. (:amli<lo :-iít·ro ri•• S. lu~~ P in-
corporndn ri rrcguczin rir S. An11r1 dn .Murro 
d o t:h3\ltln. ambn~ dn luunid loÍn ri ~ Qucluz: 
.revognt as ns di$11t)SiQilrs rrn •·•rntrnrin. 

Sola d:ts sPS~'>rl<, 4 .r. jnlh11 t1t> 1888.- C:.n-
dídn •!•J Cr•r.\ur•ira.-~olnth lrl tlt•. Al!•.'ridli.-
Pornnn Mac aado. - c. l'r:IIP~.- f . :)rt .- Ju-
romenha.- Sevcriano olr· lll·~ndr. 

K !3G 

A nsscmhlca legislati\·n 1 r rnvhw~:~ l rir !li i-
n as Gcrn<·$ ,lccr• t.•: 

Art. nnkn. Fica n 11rrsillr ntr tia Jlrnninçia 
a utnri; ado l\ despendrr. rlrstlr Jo, pela verba 
-obras puhlicas-n qunlllln dr 10:000,$000 
ra. para auxiliar as obra~ do trOIJIIO oln S. S. 
Coração de Jesw; da Oiamautin:l. scudn esta 
quantia entregue no ri'SIIPCtl vn Uispn dincc-
u no nu á cornmi~~ãn pnr rlle nomeAda ; 
revogadas as disposi~.II<'S r m romrarin_ 

Sala da5 sessõe.;. ' dt julho dr f888.- Co-
Dego PimeoLa.- Alvaro Nar harln.- Padre 
P irmlano.-José Theodoro.- T. dn Mnua. -
Lindolpho Caetano.-Josino Araujo.-t'. Na-
a vrrn Sales. - C. Prates.-Padrr Teixeira. 
-Luiz Vieira.-Ju·rumenha.-S. IJnrroso Ju-
nior.- Augusto Velloso.~J. Dentn Nogueirn. 
- J. C. M. Marta.-Ramirn !rlnrtiu~.- p,,dre 
J.:a (ayello de Godoy.-f. S~.-Vu llo• l.ima. 
-A velino Corru.-Augu$tn CP>H. 

N. 137 

A assemblea lcgislaliu provincial de 
• inas Geraes decre1a : 

.Art. l.• Fic:1 elauda A rateguria du 
't'flla, com o titulo de villa de Pnhnyra, a 
paroohia de João Gomes, desmembrada do 
munlcipio de Barbacena. 

1 f .• As parocbias do mnuicipio de Lima 
Duarte, que fica supprimido, rarfío parte do 
•unicipio 1\a villa da Palmyra. par:. n raual 
11e transrarl~ o COro de Lima Ouarte. 

1 t .• O novo município se lnstalnrá logo 
que por parte dos res~tivos habilantes 
fonm olferecidos e acearns r~eln gnvemn 
predios destinados para :1 r a1!1:1ra mun iripal. 
cadea e para as rseolas publica~. 

Art. ~·· llt•l'u,~tam-$1' a< dl~posit<il'> , • .,, 
contrnran. 

Sala das ~<i•Pl'. \ de Julho de l!lliii. -
Se•·.,iano •lo• Rr$rnrlr. 

.\ o1S~~IIIIllt•;l lr•gi:<lnth•n lll'lll'inr·inl ol•t 
Miu:a:e e;el':tf'~ ch~crcta: 

Arl .. un it·u. Fir.1 o guvcrn •- •1.1 /'rtn' tlll'Í'I 
3Ulttrio;:'ltlu tl •lt•'-tiU'IHI" r ll''l:t \ ' ('f tn-·uhr:;~ 
tmlrlicns- ., IJn:lntin de \ :OOO.slll\0 11ar" r••-
pn rn~ nn P"''I·Jtin nar.innnl lllllh• runrriuuanl 
o "" r ruatn r •J~Cnla unrnanl <le l\, l .. ~.r 
al'~:l;lley; re•·ngaola< as tlispn,J~o·r~ rm rnn-
lratlll. 
~n ln <la< <~<«\rlt. \ <le J11 1lr rr <Ir• 188Jt - s , ... 

vPrlnnn ri o• 1\r'~mulr.-Dr. (;uolhu riu Mourr:o. 
-llr. M. o i~ Rurh~. 

:'\ . t:lll 
A n<~l'lll l • l•m ldglslath·n t•rnvludnl tio• Manas 

Gt•rntl:\ •l(•c• rt• L.,: 
Art. nu iru. Fi··~•n r r,.:ut:.< :.a< '''J:Iti ut•'" 

c:ut.f•ir:.a:l rlf' iu:(trnrt;iiu prinnri:t ctn SI' 'tu lll:l"-
cuhnn: 11111:1 11:1 l""'"~ç;in olr•rwminnola -
Unç3- , l'en r ncr•11t.· :i frcjlur~ia ''" Jr•1ni tilr:i, 
munlriprn M SNr l.a;:ua:<., c nu tr3 ua (a-
&en<b rlr llnrn ill3<b - Fat o•ntla dn~ IIOIIH'Il- -. 
JlPrlf' ll ronlf• !i rn·:.:-•u•zia •11• Tnqn:ar:assú. 11111-
ulci (lin rir !:acti" rr•I'IIJ(,1tlas :ts rlispnsi~·)r~ 
em cuutnLrw. 
S.,l~ dM S<'S~•'u•s. ~ <Ir Jnihn dr1 l lllll!. -

ChaS<hn Urnmonol.- f'ranr;n Vlannn.- \ ' ror. 
~e l.h11:a.- T. tln )lu11.1.-!lrr11~a 1\alll•llr •. -
L. c:euln)1• 

:'\. !\0 
A n,;ernltlealcgislallva provi11rial d• )I ma< 

c:cr c<.lrc reta: 
Ar: Ull ir" ~'ira ll l)rPSIIIr ntr dn l•ru-

Yincia llUtotÍSarln n rlo>SIII'nlfrr IICI:I 11•rlr:1 
-nlrra~ 1JIIhlicll11-4•11 t•I'IM srrhr,,~ rio o•ntr:t< 
q naes!liiOr ver Iras as seg11i111rs ' I u:urlin>: 
10:000iS000 t'rrlla n o·uHstrll<'ç:i•r tia) n111n 111111tr• 
sohru '' ri11 a ln~ \'ellaa> 1111 luunr olr•lllllll i-
nado- l' ortu Alc~rr••-. rrPf! U r&ir~ 1ir1 l.nurra 
S:111t,, , mun ícivin de $a11t:a 1.11zin: :I:IIIIObOOO 
rnm :a C'(tn'ilruc'='âiJ ti•• 11111:1 nu l.'-1 1•uu t .. 
Stllrr~ o rihcir:io deuomillatlo-!il:.ta•l •ur••- . 
uo snburbio da rarlad~ dr Srtr !.ali""· 11a 
es trad:l IJUC vai da Crt!gurzia de Mnuor,lnh">· 
munici prn <Ir Santa Luzia. ;i mesma riolnrl•• 
de Sete l.a~oas; ru~o~adas as o l i~po;i,;rk< 
em rontrat~o. 

Sala rl n< ~s<i<'-"· 4 rle Ju lho de 181l8, -
Chnssirn Orurnond. - Franç,, Vi,,nnn. - L. 
G~rlny.-Vaz de Lima.-T. ri,, llfoua.-S•"" " 
Ra~r llo. 

~. t4l 
A a.<semblra !Pgislativa prnvlnrial de 

Minas Gerau derrela: 
Art. uniçu, Fka do1 ada :i ~ateguria de 

cidade a villa de Santo Antonio dos Patos; 
revogadas as disposições em contrario. 

Sala lias ~ssMs. 4 de Julho de 1888.-
Sousn ll abclln. - I~ de Gnlloy. - Nelson. -
Antcro.- Aivaro Machado. 

A assomblca legi>lativa prov incial ole 
Ninas Geraes decreta: 

Art. 1.• g• o presidente da provlncia au-
torisado a despender pela • arba-obras pu-
blicas-a quantia df' 11:000~ com a con-
strucçio de uma ponte sobre o r io S. Joio, 
na estrada de S. Pedro de Aleantara para 
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S. Sebu&lio- da Serra do Salitre, município 
~lu Patrocinio; revogadas as dit&!Osições em 
con lratfo. 

,&ala das sessões, 4 de Jul ho de 1888.-
Nelson. - Auglllllo Cesar. - Avellno Correa. 
- Or. J. C. S. Campolina.- Conego Pimenta. 

N. t\3 
A .usembl~ legl$lativa Jlrovincial de 

Minas Geraes decreta: 
Art. unico. Fica o presiden te tia pro-

víncia autori$ado a de:~pender em fJ U&Iq uer 
dot exercícios de 1889-1893 e pela verba-
obras publicas - a quntla de 30:0006000 
pua terminarem- as obras da casa dto mise-
ricordla da cidade de Uberaba; revogadas 
as di$poslç6es em contrario. 

Sala das sessões. 4. de Julho de 1888.-
Porllrlo Machado.-Augusto Cuar.-Nelson. 
-Conego Pimenta.-!. Murtn.-Or. Coelho 
de )lour~. 

N. U\ 
A .usemblea Jeglslallva provincial de 

Minas Geraes doorela! 
Art. UDico. Picão desannexadu da rre-

gue&la da cidade do Ara:d e pe.·tencentes á 
rregueala de S. Pedro de Alcantara as ra-
t eadas do aJreres Antonio Ferrei ra d'Aguiu, 
denominada - Cruzeiro - , capitão C11rlos 
Joaquim d'Av lla e Tiburclo Joaquim d'Avíla, 
Fra1.claco Antonio de Lima, HYilOiito Gon-
sal ves Tel l eira, denominada-Tres Cr1ues- . 
do tenente coronel Franci,;eo Antonio de 
Araujo, denominada- Serrote-, de O. Anna 
Autoui.a Ferreira da Silva e Bento Rodrigues 
de Resende, denominada - s. Matheus-; re-
vogadas as d!Jposições em contrario. 

Sala das sessões, 4 de J ulbo de 1888. -
Luiz Vieira. - Dr. Coelho de Moura.- Au-
g u.sto Ceur.- NeiJOn.- Dr. Campolina. 

N. t i:S 
A assrmblea legislativa pro,·incial do 

lllrta~ Geraes decreta: 
Art. unico. Fica pertencente AO dl6tricto 

Lle Santo Antonio do Amparo " ruenda 
ll~rte.ncente a Joaquim Alves do Llnamento , 
<lenomlnada-<:Jbugy- , sita no districto de 
Sant'Anna do Jacaré; re•ogadas u dispo-
sições em contrarie. 

Sala das se:;sôes, ' de Julho de 1888.-
Augusto Cesar.-Dr. Coelho de Mouu.- P.• 
•·irrnlano.-José Tbeodoro.- Luil Vieira. 

N. ! 46 

. A a~~tentblea legialatiYa pro'flnolal de 
llinu Geraes decreta: 

Art. unico. Fica pertenceudo a rroguezia 
ola Oli'felra a ruenda per tencen te ao ci-
oladio Franci~n Diniz Llnbares, denominada 
- l la:t:1 J~s C111tras-,sita no ter mo de ! 1pe-
C'erlca; rnogadas as disposições em con-
trario. 

Sala das sessões, 6 de Julbo de 1888.-Dr. 
Cf\~lbo de Moura. - Ferreira Alves. - Tei-
xelfa.. Duarte. 

N. H 7 
. A assemblea legislalin provincial de 

limas Geraes decreta: 
Art. t. • Ficão pertencendo ao município 

da Olh 'elra as fazendas per tencenles a 
Adolplló Ribeiro da Silva. Cutro, denomi-
n:tdMI.Serr.a. e ltapecerica- , rot111adas das 
a ntléa . tueod•' dn Teinlra, Lan-hab• e 
lt~eeerln,. sllu no munlcipio d8 ltape-
r~r.tca. 

• 

ArL :1.• fteYOgio-58 U d~~ ~ 
contrariu. 

Sa la das ~ 4 de Julho dft 1888.-Dr. 
Coelho de Moura. - Dr. Ferreir.t Alv111. -
Teixoir:a Duarte.- P.• Firmianu. - Augusto 
Cesar 

N. !o\8 

A n.<.<omhlca legi~ll liva pro vlncinl de llí• 
as G tnt " • •I ~ ereta: 

Art. unkn. Ficâo P.'lr'!lncondo à tregue-
&la d:1 cldaol~ da OltYetra as razemlas de 
Joãn nu~ndoro de S. José, Joio lb chado da 
Sllvrira, Belarmino Machado da Sil'fei ta ct 
Augusto Machado da Silveira, sitas na rre-
gue,ia •e S. Franci~c.n de Pnula. termo da · 
Oliv!!irll; rcvogad~ 11!1 disposições em cou-
lrarto. 

S.tla IIns ~e~~õcs, 4 do J ulho ll•J 1888.- Or. 
Coelho ~~~ Mourn . ..:. Padre Flrmlanu-- Fer-
rei ra Alvc~.- Augusto CeS3 r. 

N. U9 
A assNn~lu legislatiu provincial de llí-

nas Gcrat-s decreta: 
ArL unit'o. Fica o presidemo da pro'fiD-

cia autorisado a despender pela verba 
- obus ruablicas- ou pelas sobras do •IU:II -
'luor oulta 35 seguintes qullntias: ! :OOOt!OQC) 
ttarn concertllS dn cadea da cidade •lo CarnaiJ 
do Rio Claro ; e I:OOOSOOO para a con~trucç» 
do uma pon te sobre o rio (.;laro, nl\ olStradA 
que vai da ci~l\do do Carmo do rti() Claro á 
de Al(otuu ·r sondo revogadas li$ di$pO~Ic;ões 
em contra r o. 

Sala das sessões. ' do Julho de 1888. -
Padre Telxeira.- At!lero -Augusto Caldei ra. 
- A velino Correa. - Augu3to Cesar. 

tLLUMI!'!AÇ.lO PDBLICA; CANAI.tSAÇAO DC 
ACUAS E tlSCOTOS; CUITEIIIO DA CAPITA L 

lHntistdo d , agente do COt'l'eiO de 
T1-e1 P onla$ 

O &r. 8alatbleb-Sr. presi-
deote, foodamentarei brnemeole os 
reqaerimentos que venho apresentar. 
pedindo ao goveroo certas informaçOes. 
que directameote visão o bem estar da 
proviacia, que principalmeo&e se re-
ferem aos ioceresses ma&er~aea deata 
capital. 

O meu 1110. apreseo&a.do·os, outro 
oào é, sinlo Sttber do govoroo da pro-
viocia qual o verdadeíTo intuito qa• 
teve em vi.tta qoaodo, oomeaodo co ... 
miss6es importaolíssimaa, estipeodia-
das pelol corres pllblicx., lambem creoa 
empregos publicas, sem ter para iaao 
aatoriMçào algutaa da uae8blea pr.-
viocial. 

O tlm previsto parece, lngo á pri-
meira vitla, l8t sido o de pro&eger a 
adeptos da situação . 

O Sr. T. Daarte:-Aioda bem que v. 
Exc. diz :-á primeira vísLa. 

O Sr. Sala&blei:-Quero aaber.nWI• .. 
o que preullle faaer a admiuil~ 
da pro•toeia DO 181llido de re10lver e» 
imporlalltea asmmptos que lraflo ~ 
diiCoulo, 
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Um dos meus requerimenws, Sr. pre-
sidente, rerere-se i illuminaç.io publica 
desta capital. 

Como geralmente é sabitlo. este ser-
• iço era fevado á basta public.'l e con-
tratado com pessoa idonea : hoje. porem, 
se acha, sem aqo11lla rorm:llitl:uh•.:L C3rl(o 
de um dos taes ade1•tos d~ta si tuação, 
de nm JliOtPgido do governo. 

Mediante contrato, Coito com a admi· 
Distração (ls;;sta província, esteve a il· 
lumioaç 10 publicada capital entregue ao 
tenente coronel Carlos Gabriel Andrade, 
desde f de julho de t886 ató ti de 
julho de 1887. 

Findo aquelle prazo, sendo o contrato 
rescindido a pedido de uma das partes 
contratantes, mandou a administração 
proYiocial que se lhe pagasse a quantia 
de 20: 72667i6 reis, total lias presta-
~Oes a que o mesmo tinha direito. 

Note-se bem: esta quantia era o to-
ta l das prestaçOes, rererente3 ao longo 
pruo de um aono e doze dias ! 

Rescindido o contrato a 7 de julho 
de t · 87, entendau o presidente da 
província dever confiar administrati-
vamente este serviço ao Sr. José de 
lllello Freitas, que encarregou-se da 
illumioaçào 1•ublica da capital durante 
o prazo de sois mezes e alguns dias. 

\'ejamos agora, Sr. presidente, qual 
a diiTerença existente entre as quantias 
despendidas no espaço de tempo em 
que a illnminaçào era reita medianie 
contrato, resultante de hast. publica, e 
aquelle em que Coi Ceita por admi-
nistração. 

Esteve administrativamente a eargo 
I! o cidadão José de Mello Freitas desde 
t 3 de julho de t887 até 7 de Cevereiro 
1\este anno, isto é, durante um período 
inCerior a 7 mezes, e este receboo dos 
corres publieos pelos serviços prestados 
a quantia de t' : 571}60 li reis. 

~·eita a ~obtracção da quanlía de 
t :31SO~i reis, nlor dos materiaes, 
como sejào tampadas, torcidas e outras, 
que o ex-contratante, tenente coronel 
Carlos Gabriel Aodrade, pa.ISOU ao go-
verno e pelos quaes roi iodemnisado, 
S4'lJUe·se que a illominaçio Ceita pelo 
ciotadào José de Mello Freitas custou á 
pro•incia a quantia dt t3:ft86t49 reis, 
durante um periodo, como ja disse, de 
menos de 7 1118JeS. 

No IIm deste tempo, a admioistraçào, 
m.1odaodo que 11-. pozesse aqoelle ser-
"'fiQO em basta publica, roi elle con-
tratado por Aotooi.l José de SOusa, que 
poaco tempo depoia pedia resciNo do 
seu coatrato e foi auendido. 

Ora, era loaioo qll8 a administração, 
após etsa rescisão d& contrato, mau-

dane d~ oov.o leval·o á hasta publica, 
mas ~·m oao aconteceu; desde m3rço 
ou abnl deste ao no, voltou a ill um ina-
ção da corlade de Ouro l'rctu a sAr r ci ta 
por administração c delta aindo. foi en-
o·arrcga lO o me~mo Sr J 11·~ de 
Mello Froilall ! 

Assim prot:edent!o, o t~resideute da 
província exorbitou das suas allribui-
çoes admini~tr~•h·:~q, porque creuu o 
emprego de a.lu ...... trador d:1 illumi-
nação JIUbl :c;~ •la t:.>pital. s1111l Qlte para 
ISSO tivc~so autorisação previa desta 
assemblea (ap •iados). ro3rcando-lllt! o 
vencimento I! e 2006000 mansa~. 

( ..t pa1·tes). 
Sim; o presidente da província. ma a . 

dando que pelos corres pubiicos se pa· 
gasse a esse Cuuccion•rio aquella quan-
tia, não se baseou em lei alguma, não 
pedio autorisação ao poder competente, 
a esta assemblea. (:tluito bem). 

Alem disso, Sr. presidente, oà.> sei 
qual a razlo do ordem publica que le-
vou o presidente da proviucia a retir4r 
a illumioaçào da capital de soh as vis-
tas da policia para con6al-a ã fil'Gall-
sação da dircctoria de obras publicas. 

O S ·. Barro~o Junior: -E' mais na-
tural. 

O ~r. Salalbiel:- Puece-mu que se-
ria muito mais razoarei continuar a 
mesm.a sob as vistas da policia, porque 
esta é que pode, inspeccionaodo as diC-
Cereutes ruas da cidade, ver quaes 011 
combustores que deixào de ~·· acesos, 
impedindo assim que soja o StJrv iço mal 
Coito. 

Eolretanlo, taiTez para dar-se al-
guma cousa á directoria de obras pu-
blicas; talvez que pela careot:ia de 
aJ!'azeres oessa repartição, entendesse o 
presidente da proYiocia que seria me-
lhnr deixar a i Iluminação publica da 
capital a cargo da directoria do •1bra1 
publicas ! 

Ainda, Sr. presidente, segundo estou 
inCormado, ao encarregar-so desse ramo 
do SAn iço o cidadão Antonio José de 
Sonsa, oão indemnisou o tbeso1uro do 
valor dos materiaes comprados pelo 
go .. eroo, ficando assim prejudicada a 
pro•iocl& em grande parte. 

A· Yisu disto. Sr. presidoote, entenda 
de•er apresentar o requerimento qne 
posteriormente lerei. 

Vou ainda ruodamentar um outro 
requerimeoto, que. do mesmo modo, 
fis& o interesse immediato d8$la ca-
pital, que reCere-511 a melborameotos 
urgentemente reclamados pelo mao 
estado bygieoico da cidade de Ouro 
Pre&o. . 

Como todos sabem, Sr. pr88ideole, o 
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deficiente systema de eocaoameotos 
ct'agua e esgotos l.em sido cansa, nesta 
cidade, do ap(.tarecimeoto de diversas 
epidemias, que ja sacrificaram iono-
meras pessoas, vindas aqui, nã.o em 
busca da morte, mas sim de ID· 
etrucção. 

O Sr. S. Peixoto :- Isso ba mais de 
do1.eotos aooos. 

O Sr. Salatbiel :- Sr. presidente, 
:linda o aooo passado, deu esta assem-
blea A presideocia da província auto-
riSJção ampla para mandar proceder 
aos estudos oeceasarios no sentido de 
melhorar-se esse serviço. 

Na verdade, logo depois de dissol-
vida a assemblea ou mesmo durante 
o tempo de suas sessoes, o presidente 
da província mostrou grande interesse 
pel11 melhoramento reclamado, con-
tratando engenheiros e mandando que 
algurua cousa se fizesse . 
~as, ~.lé hoje, nada sabemos do re-

sollado obtido dessa commissão de 
e11geobeiros, que aqui esteve auferiodo 
os dinheiros poblicos. 

O Sr. Barroso Junior: -Posso afian-
çar ao nobre deputado que estão feitos 
&odos os estudos e muito bem feitos. 

O Sr. Salathiei:-Aceitaodo o aparte 
do nobre deputado, continuo na luo-
dameotação do meu requerimento, 
porque é isso do meu dever ou mesmo, 
talvez, para satisfazer a minha justa 
curiosidade. 

Des~jo saber da ~d~ioistração quanto 
despendeu a provmc1a com esses es-
tudos rei alhos à canal isação da agua 
potnel e assentamento de canos de 
esgotos de sua capital. 

Uesejo ain.da que a administração 
i nf~rme qual a razão porque oão foi 
ate1ta a proposta apresentada, quando 
aberta a concorreocia para este ser-
viço, pelos Srs. Menelio & Brandi; 
ainda mais, desejo que a administração 
informe ·qual o motivo porque, depois 
disso, não se abrio uma nova concur-
rencia ou, si foi aberta, qual o resol-
t.ado della. 

O governo provincial den fornecer 
est::s informaçOes. tanto mais quanto 
nl'o;se sentido ja devia ler dito alguma 
t 1111 ~a de positivo á assemblea mi-
n~ i ra. 

O Sr. Barroso Junior:-Pois o nobre 
deputado nio leu os editaes, nlo leu 
as publicaçõei que se fizeram nos jor-
uaesf 

O Sr. Salathiel:- Si o presidente da 
província ja nos tivesse remeuido o 
relatorio, que foi lido per'\ole a a:!Sem-
blea, mas que ate boje aio da nlo chegou 

ás oossa3 m~. eu dar-me-bia por sa-
ti.sfeito oeste ponto. 

Desejo lambem, Sr. presidente, que 
o governo me esclareça sobre o seguinte 
ponto:-coosla-me que,depois de feitos 
os estudos, depois de levantada a planta 
da cidade, ordenou-se que fosse essa 
planta Jithographada na Allemanha. 

Qual o motiYO de um tal procedi-
mento f 

No nosso paiz temos estabelecimentos 
lithograpbicos perfeitamente montados 
e, no entretanto, em vez de se mandar 
fazer essa litbograpbia em qualquer do~ 
estabelecimentos exislente:o no Brasil 

o ' li verão prefer~ncia para isso os da A 1-
lemaoha. . 

Supponbo que talvez ro~so para sa-
tisfazer ao pedido de om allemáo, que 
aqui esteve oa .:ommissão de enge-
nheiros como desenhista. luferindo 
tambem grandes quantias do !besouro 
provincial. 

O Sr. Barroso Jnnõor:-F.u posso ga· 
rantir ao nobre deputado que seme-
lhante medida a presidoncia não 
tomou. 

O Sr. Salathiei: -Eu tenho infor-
maçues em contrario. 

Supponho isso. porque, depois de se 
hn~r retirado a com_mis! à~ de enge-
nhe~ros. esse desenhista a1nda tieou 
aqui lenntando plantas de edificios 
publicos, afim de cuidar do melhor 
modo de festejar-se a inauguração da 
estação deOnro Prelo, tra tando, emlim, 
do embellezamento dos edificios da ca-
pital, 

E' nesse sentido, Sr. presidente, que 
formulo o segundo requerimento. 

Ainda apresento um terceiro. mas 
este simplesmente para satisfazer a 
uma curiosidade natural da minha 
parte. 

Como representante dn L • dislricto 
desejo que a presidencia da proYinci~ 
me 1nforme quanto se tem despendido 
até htlje na construcçào do cemllerin 
da capital. 
~ Sr. Francisco Sà:-50 contos, appro-

xlmadameote. 
O S; Salathiel: - O quarto reqo,.ri -

mento. o ultimo, diz respeito a uma 
questão muito seria. 

Refere-se elle a nm daquelles acto:• 
arbitrarios do ex-presidente da P• o-
vincia; refere-se, pode-se assim dizer 
á ultima verba testameotaria ou oi: 
limo legado da admi nistraçlú do Sr. 
Horta Barbosa. 

Segundo uma publicação feita no 
Libnolll AlíMiro, o Sr. Horta Barbosa, 
ao retirar-se da presideoeia, nomeou 
para lhesooreiro da direcioria proviu-
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c:ial tle Minas Geraes o cidadão Cus-
todio Viei ra de Urito. 

O Sr. Campoliua: - Citla1lào muito 
distincto; esta v a no caso de ser no-
meado. 

O Sr. Salathiel. - Não e~ton inror-
matlo si ja roi publicada essa nomeação; 
mas, corre como certo n~la cidade ~ tue 
espera-se somente a cooclus:"to tio pl'o-
c:esso da fiança para r; :w o nomeatlo entre 
o 'l. posse do cargo. 

Sr. prcsidenttl, não conheço p.>s::oal -
mente o cidatlào de cuja nomeação cu 
lrato, mas sei que •obre elle pcsão 
a~ensaç<>e:s gra vissi m:L~, accusaçú~s 
e:~sas que nascem de um inq11crito a 
que se proeedeo na citlado de Tres 
Pontas, iuqoorito este do qual resui-
10U a demis~ão do Sr. AnHli'ÍC1l Yiei ra 
de Brilo, filho t(,, drl:ltl:"tn t;n~tntlin 
Vieira de Urilo, o 1nesmo que f()i no-
meado para o carl('l a que al lutl i. 

Aquelle moeu e~ercia o emprego de 
ag an to do correio na cid.1de de Tr11s 
Pontas; mas, tendo-se dado all1 o de>· 
apparecimon to de cartas registradas 
rom valor, as autoridade~ competentes 
procederão a. rigoro:W i oq ncri to e tl e~se 
toq ueri to dizem ... . 

OS:. Harroso Jnnlor:-Ora! dizem ... 
O Sr. Salathiel . ... dizen1 pessoas 

ft dedigo~s .... 
O Sr. C. Cerq nel ra :-Dizem e poJo 

SI! affirrnar que é cxacto. 
O Sr. Salathlel .. , que resultou o se-

guinte: o ageota accusado, tratando d e 
d eftiiHier-se. conresoou que tinha na 
verdade sublrahido aquellas cartas, po-
rem 11ue o fizera a mandado de seu pai ! 

Entretanto, é um homem destes, 
sobre •1 nem pesa tão grave accusação, 
q ue o Sr. llorta Barbosa. ao despedir-se 
d a pro'l'incia de ~inas,. dignou-se no-
m ear para o I ·~ar de tl1esoureiro da 
direclOria provmcial ! 

Mas,essa nomeação coorlernnada. Sr. 
presi•lente,é um dos actosq ue a oppcl>içft•> 
está acostumada a presenciar u:• a•l 111i-
n istração da província durante a neto ai 
siluação; portanto, em sua origem natla 
tem e lia do estranha vel. 

E' doloroso, porem, quo estejarnosdes· 
uodo tan to e que, simplesmente para 
salisfazer as exigeocias dos grupo:~ po-
líticos dominantes actoalmento na ca-
pital . se escolhesse, d"eoll a os muitos 
ei4adãos idoneos, quo aqui existem, 
11m indi'l'idoo que, segundo a opinião 
publica, eslá muito longe de merecer a 
consideração e con6apça precisas para, 
.em sospeiçào fund.ada, zela.r e garantir 
Cl8 corres da pro 'l'iocia (não apo~ado do 
.Sr. Oampolana). 

Pa_ssn a ler em sogtlitla os mros •·e· 
querunenlns (lê). (M ui/o bem). 

lls 3rs. Jr.sim1 e :'ola~arm:- P~rfeita
mente. 

São litlos 11 apui:uliJS "" .c·;;uiut.-' 
Req"crimentos 

llc•p:rirtl 'l"ll se solit'i tt'lll ela "llVI'I'II•t . I . . " prormna as ~egllllllc•s lnform:tc,:c"II•S; 
. t.·. A ·1~1 ant1J nHHilán :c$ ll••s1,..za,; 
J!l ft• tlas al•J c) prcsrntr com n lllumi-
na•;:io pnhlit:;l tl :1 capital 110 corrtlnlt· 
t~xr.rc:idn: 

:!. • S! ua l'tluc·nr!t'Ur ia ~ l ~:· rla p:t t'.t 
t'Slt• sc'l"\'lt;ll •lt·lxar.," d1• c:u1npa ,.,,~r r 
liril:t ll LCS ÍIIIIIIC!ct<. l(tl t' tltl IIJL'S IIIII ·W 
en r•:t n·t,tgassciH; 

;).: .Ern raso :11linnaiii'O, JIIH" c1n•: 
f CJSC 11111io ct gu1'1•t·un 11 c'ttlllra lu :tt't'Íllt 
t: ••cn tp1tl St! fnnc luu para th•i "<:t r rl1: 
!JO(-n noramt•nk r.m ha,la (lll(tli•·a; 

4. • Em I I IH' tlis[lltsic;:"cll ele• lei st• ha-
seuu 11 ~~ ~rcr1111 p.1m cre;u· " t'lll(li'I'J-:11 
ilC atllll iiCISlr:ttln r tl () lllt~~ICht Sl!n'Í\"11. l'CI ICI 
:!011;)000, •• por •1nu l'l'rha t1•rn f1•ilt• tal 
paga monllt; 

;;.• Vnal a •lll:tHlia p JILli'CI'ItuL, •'111 
:<o•n lotai pur u~,;1: 1:mpregatlo: 

6. • Si o lltrsourf• IH'uYinrí.tl ftiC 
Íllll••mHtsa•lo /ll'l ll a•·n:malaule Suuq 1la 
1111 111\rl!llldU I !l.~ l;lll.l)!lllaS ti lll:tÍll ulJj• •-
C'LJlS que a JII'Ormrla contpron :w arr1•· 
rna::111l0 Carlos l rulraclc. 

Sala ti :L~ SU$St)r•,;. \ 1l1! Julho dt! l!liN. 
-S:dalhicl tlc Almci•la, 

ll l!llllt:l f'll C~UC pela l'up:Cl'lH;;itt t'.III II JI •· 
lente ILlC s•~jão fcH"III't'ÍIIa< as ,;.·,niut1: .. 
i 11 furrnac:,.,~-~; 

1. • Qual c1 rC$1llla1IC1 olJlid•• rl 1 ~·•un
miss:io tio cngenh~i•·•H éncan·1·~, la cl1 
USll liiO ila eau:\lisat;àu de agu:L~ c! cs;.;1J· 
10:1 desta rapi tal ( 

't. • Qcr: uto SI' da~ponden t:eltu H,s,•s 
~sl nt.los l 

:1. • Pu r IIUC razão mandou o go ~:erncl 
l• lho~:raphar na .\J lcmanha as re.~pccli,.:,s planULS l 

4. • O gu1·erno IH'(!ICn•la rcalisar :t 
.tltra, • ·c~lamada nrw utcmentr. pelo es-
lai.lu hygicnit:o da rapi t:d l 

E m;tis ainda: 
:;. • Copiõt da proposta apresentada 

por Meneliu ,c, Brant! i par;t o serv i~·o tlr 
c:walisação d"agaut pola vel e esgotos da 
capital; 

6.• Que o gnverno, ou 1•ida a I'Cilar-
tiç:1e publica complllente, isto ü, il tias 
obras public.'\S, informe tarnbem; 

(a) Si foi aberta nova concorrencia 
para a arrematação dos referidos ser-
viços, datla a hypothese da rejeic;;io da 
proposta de Menelio d: Brandi; 
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(b) Si nbrio-:.e 65!><1 concurrenria, 
!l'la65 as propostas apresenLadas 7 

(c) Si não foi aberLa a concurrencia, 
qunes os motivos que levarão o governo 
da província a um tal procedimento ~ 

Sala das sessões. 4 do Julhn de 1888. 
- Salalhiel de Almeida. 

Requeiro que o governo da pr~vincia 
informe quanto se ha despenflado na 
construcção do cemiterio da capital, si-
tuado no lugar denominado Serame-
nha. 

Sala das sess•)es, 4 .1e Julho do 1888. 
-Salathiel de Almeida. 

Requeiro que, por intcrmedio do ~o
vcrno da provi ncia, me seja fornecada 
, . .,:,ia i.lo inquerito a que se pro~deu 
na ca.lade de Tres Pontas e que mo ta vou 
a doma:~o de A.merico Vieira de Brito, 
nomoatio em 16 de Setembro de 1885 
'lgentd do correio daquella cidatle e de-
mit:•do a t 3 de .~gosto de t 887; . 

'Juc me sejão prestadas pela reparta-
tiç.lo competente inr • .muaçües :a respeito 
aios fundamentos que motivnrào a de-
missão de O. Baptistina Vieira de Bri to. 
que o substituio naquolle cargo. 

Sala da 'I sessôe.~. 4 de Julho de t888. 
-Salathiel de Almeida. 

Postos em discuss.'io, eada um por 
seu turno, ficiio adiados, por ter pedido 
a 11alavra o Sr. Campolina. 

1\.:Ciiii F.DORIA DflPORTO DA PONTt: ALT A 

O 8r. Porftrlo Mac laado: 
-~o intuito, Sr. presidente, de prestar 
o insigni ficante auxilio de minha pa-
lavra (n4o apoiados) a uma causa de 
incontestavel justiç.,, venho formular 
nw pedido de informações, que, por in-
wrmedio JesLa assemblea, da rijo ao go-
verno da província. 

Antes de tudo, devo assegurar.._.com a 
maxima sinceridàde a esta :~ssomblea, 
que venho cumprir o meu dever. des-
preoccupado ab301utamento de q ualqucr 
fim !Jlrtidario ou dd qualquer out ro 
me no> c1nfe.;.;:\ vel. 

O asll•t mpto deve interessar a nós to-
dos inda- ncLamente, visto referir-se a 
interess1.s li ue atTectào toda provin-
da. 

De procedencia que no~ deve merecer 
todo credito, Sr. presidente, acabo de 
receber algu.mas informaçOes com re-
lação ao modo pouco legal por que o 
:~ctnal escrivà\l da recebedoria do porto 
da Ponte Alta está cumprindo o seu 
dever. 

ConsLa-me que aquelle runcciooario, 
transgredindo a le1, está lesando de 

modo escandaloso interesses e direitolJ: 
de mil harCll de con~riboi otes. 

Eis porque eu venho denunciar o 
facto ao governo e !embrar a conve-
niencia de se tomar sobre elle as oeces-
~a rias providencias. 

Como V. Ex c sa b11, Sr. pro~ ideute, 
a tua llccrctada por lei para C••hranç:a. 
de impostos na Ponte :\ lta, f\ afana e 
outras recebedoriaQ da r •·ovincia u de 
11!0 rs. sobre ca.Ja animal e. entretanto, 
apezar da disposit.ão exp~essa da lti e 
sem que hou,·esse alteração nc.~s~ sen-
tido, ac1uelle funccionario está cobrando 
a tax·• de :11!0 rs., . .. 

O Sr. A, Maia:- E' um escantlalo! 
O Sr. 11• Machado . •• como pos~o d&-

monstrar com documentos assignad05 
por elle e que tenho em meu poder. 

Ora, Sr. presidente, V. Exc. com-
prehende qne este esta·lu de cousas não 
pode ab~olutamcnte continuar. ~em gra-
ves prejuízos à e direi tos, alils muito 
respeita veis. 

Comn V. Exc. e a casa não desconh&-
ccm, o porto da Ponte Alta é de consi-
cler:.vol impvrlancia, visto como por 
elle se faz toda communicação de quasi 
todo o triangulo mineiro e da pro•·111cia 
de Goy:~z com a de S. Paulo; e eu, oue 
th·e occasiào de observar o grande des-
envolvimento commcrcial daquella 
zona e o considera ,·el numero de passa-
geirus que transi t:io por aquelle porto, 
posso a valia r a enorme som ma de pre-
juízos que este funccionario, transgres-
sor da leí, està causando aos contribuin-
tes, cobrando na•la menos de ':!00 rs. de 
exr.esso sobre cada animal; e, tendo 
aquelle pol'to transito considera vel, veja. 
V. Exc. a quanto tem montado o pre-
juízo dos contribuintes durante a desas-
trada administração do Sr. Vigilato 
Cruvinel. 

Como ja tive nccasiãoJ e dizer, P.u es-
tou de pos~e de alguns taloes assignados 
por aquello fuoccíonario, paios quaes se 
veri fica a exorbilancia da tax:l por 
elle cobrada,assim como Lambem tenho 
em mM:>s dueumentos firmados pelo 
actual escrivão da recebedoria do porto 
da Rifana, recebedoria esta que se rege 
pelas mesmas disposições legislativas, 
mas cujo funccionario, mais zeloso 0 11 
mesmo mais escrupuloso no cumpri-
mento de seus deveres, est.à cobrando a 
taxa legal de 160 rs. 

Este facto abusivo, que tantos pre-
juízos tem acarret.ado, eu entendo que 
deve merecer a attenção dos poderes 
competentes, si é qoeestes estão dis-
postos a tratar seriamente dos negocios 
da pro,incla. 

E eu, indagando do governo si ell~ 
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tem ou nãoconhecimento daquclle r:\eto, 
••sprro que sejão tomadas JWOI'io1rnda,; 
l'nergicas no sentido de sr oh~tar a cnn-
1 inuaçãJ de 1161llelhante a!Juso1. 

E' apoiado e posto em !linussào. qr e 
fica adiada, por ler peJulo a palHra 
o Sr. A. Cesar, o seguinte 

II&QUEtmn:sro 

Requeiro que so peção ao goveroo as 
srguinles informaçOes: 

t .• Si o presidente da pro,incia tem 
conhecimento do modo illrgal porque 
o actual escrivão da receLedoria do 
porto da Poote Alta exerce o seu cargo, 
cobrando taxa exorbitante da l~i . 

! . • No caso affirmativo, que provi-
dencias tem tomado oo sentido de 
obstar a coot.innaçio daquelle alluso. 

Sala das sessOes, 4 Julho de 1b88. 
-Porfh·io !ti achado. 

Subdtugado da {t·egue.:ia do A r·a-
ponga 

08r. CondldoCerquelrn: 
-Tomei a palavra, Sr. presidente, 
p:~ra aprc~tentar a esta illustrc assem· 
lllea um requerimento, pedindo wfor-
maçào sobre um facto anomalo, que se 
dã em uma das parochias do meu dis-
tricto. a de S. Miguel do Araponga,mu-
nicipio da ci•lade da Viçosa. 

Deve ser uorma dos governos rnora-
liiados fSCO!herem os homens de mais 
força rno·al e estremes de qualquer 
censura para o exerctcio de certos 
cargos. 

Asstm, porem, não aconteceu com 
rererencia ao subdelegado da freguezia 
de S. Miguel do Araponga. 

Ha poucos dias, remettida para a ci-
dado da Viçosa pelo honrado Sr. Dr. 
chefe de policia (apoiados) a relação 
doa criminosos pronunciado! nesta 
província por crimes ina~an~veis! 
com grande sorpresa e admtraçao Vt 
qoe nessa relação se acha incluído o 
nome do subdelegado daquella fre-
guer.ia, José Augusto Pereira, pronun-
ciado uo município da Pir:.oga no art. 
t 9:l combinado com o art. a• do codigo 
criminal. 

E li\ oa freguezia de Arripiados 
es'41 mesmo cidadão exercendo o cargo 
de subdelegado de policia! 

Sr. presidente, abstenho-me de fazer 
commentarios sobre este facto. que é 
gravíssimo, mesmo porque teobo cer· 
teu de que, no momento em que elle 
cbe8ar ao conhecimento do illostrado 
Or. chefe de policia, esse honrado fone· 
ciooario ( apoiado• ) darã prompta.s e 
eoergicu proYideocias, por quanto S. 

E~c., com rcft~ren oín ao meu flistrír·to, 
ns~im como :·, manutenciio tia ordem 
pnblira n~ 1\ro,·inria, tPm ~e h:ll'ido tlu 
maneira digna dtJ louvor de lodo5 
ns mineiro~ rptc pre1.f10 o seu turrào 
natal (apoiatltJs). 

Não é a Jlri me i r a 1·e7. 1111 n mP. P x terno 
com rererencio. ao Dr. chefe de policia 
por forma agr~ :la ,·cl: faÇ(H) por e~pi rito 
de justiça . I" '' •·nr t'Ol S. F.xc. o 
exacto r,nmpriolou •I ·• seu ~ llovercs. um 
homem bom intPucionado (apoia•itlS) 

F:is os motivos por que limtto-mo a 
fdler e~tc requerimento, sem mais cou-
sideraçilo~. e estou certo de que S. E:tc. 
da rã as devidas providencias. ( 1/ "i lo 
bem ). 

E' apoiado e rosto em t.liscus<ào o 
seguinte 

REI)Cl:t\1 m::no 

1\equeiro que iofurme o governo pro-
vincial si aiuda é subtlelegatlo de po-
licia da frtguezia do Arapoog:~ Jo!t' 
Augusto Perei ra. pronunciado oo art. 
193 combmatlo com o ar t. 3\ do codigo 
criminal e cujo nome figura na lis.ta 
de crimiRosos enviada pelo chefe de 
policia. 

Sala lias sessões, .\ ,Je Julho de 
t 888. - Ca11dido Ce•·tfueiru , 

O 8r. 8oare• P e lsot.o (pela 
o•·dem ): - Sr. presidente, como tenho 
mostrado ne:<La casa, o meu procedi· 
meoto não é de um partidario politico 
eultado. 

Vozes da bancada liberal:-\luito 
exaltado (apoiados e não apo~tu:los) . 

O Sr. f . Alves:- E· politico mo-
derado. 

O Sr. Jurumeuha : -Criterioso e 
sensato. 

O Sr. S. Peixoto:- A prova disto vou 
tlar. declarando que voto pela passa-
iam do requerimento, porque me pa-
rece que, sendo exaclo o que acaba de 
allegar o nobre deputado com rel:.ção 
a esse subdelegado, a sua manuten-
ção no urgo •Jue exerce oào é possível 
r.ootinuar e, portanto, deve ser imme· 
diatameote demittido. 

Declaro, p<'is, qoe não só não peço a 
palavra sobre o requerimento para não 
fiaar adi:ado para sabbado, como en-
tendo que deve ser approvado. ( .\fui/o 
bem). 

Encerrada a discn.'ISão. li approvat.lo 
o requerimento. 

O flr• A.uguat.o Cet~ar (pela 
o•·dem):-Como V.E1c. e a casa viram, 
Sr. presidente, pedi a palavra sobro o 
requerimento apresentado pelo meu 
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110bro collega e amigo representante 
pelu tiS. • clt~tricto. 

Não pretendo, nem desejo,demorar .a 
discussão e votação deste reqnen-
menlo, •isto como nelle ~ a~ba en · 
"ol•ida a dignidade de um am•go, q!le 
de•e ser immcdiatameote por mtm 
&ralada nesta assemblea. 

Pretendo otrerecer uma emenda,mas, 
antes de razel-o, coosulto a V. Exc. 
ai ella pode ler lugar agora. . 

o Sr. Drumond:- Agora, não; Ja 
passou a occasião. 

O Sr. Jurumeoba:-A mesa é quem 
• ecide. 

O Sr. A. Cesar:-Si a mesa decidir 
c:ootra, reservar-me-hei para apresen-
tai-a em occasião opportooa. 

O Sr. Presidente:-Não posso aceitar 
a emenda do nobre deputado, porque 
sendo adiado o debate dn requeri-
mento, só de{'Ois que este entrar nova-
mente em d1scussão é que V. Exc. 
poderá oiTerrcel-a. 

O Sr. A. Cesar:-Aceilo a observaç.ão 
de V. Zxc., porque V. Exc. decide 
sempre C<Jm equidade e justiça . 

Pareceres d: commissues 
São lidos e postos em discussão, cada 

um por sua vez, os seguintes: 
A \!. • com missão do razenda, consi-

derando o requerimento de O. Philn-
mena do Espírito Santo Delermaodo d.a 
Silvei ra, prores~ora publica da cidade. 
de Juiz dtl Fora, ~m que pedu uma jlra-
&ificaçào para alugu~l da casa onde 
roncc:ona a resp~>::liva escola, é de pa-
recer que, existindo na casa projccto 
que pruvidencta sobre e~ assumpto, 
deve a supplicante aguardar a sua final 
decisão. 

Assim opinando. inderere o reque-
rimento da sopplicante. 

Sala da' commissões, 4 de Julbo de 
t888. - Campello.- Leonel Filho. -
Cbassim Drumond. 

A \!. • commis.~ào de razenda. tendo 
presente a repre~entaçào de diVersos 
babilantes do dislriclo do Sapé, pa-
rocbia do Brejo das Alma11, munic.ipio 
de Montes Claros, em quo pedem: 

t . • a quantia de !006000 para 
concertos :ie uma (apella existente oo 
logar denominado-Pagão-; 

2.. o auxmo de igual quantia para 
a constru~o de um cemiterio no 
me~~mo logar; 

E' de. parrcer qoe, só podendo ser 
deferida pela commiesão i . • de razeoda 
a representação allodída, seja ella 
remeUída áqoeUa commissào. 

• 

Sala das sessl)es, 4 de Julho tle 
1888.-Campello.-Lindolpho Caetano. 
- Chassim Orumood. 

A ! .• r.ommi:;são de fazenda, consi-
tleraudn o requerimento ou represen-
tação, em que diversos moradores do 
~. G,lnsalo do Bação, municipín desta 
capital, pe~om um auxilio para cana-
lisação d"agua pntavel oaquelle logar. 
é de parecer que, competindo á com-
missão l.. ue fazenda dererir aquella 
representação, a ella seja a mesma rt>-
mcuid.a. 

Saia das sessOeJ<, 4 tle Julho lle 
1888. - Campello.- Leonel Filho. -
Chassim Orumond. 

A 2. • commíssão do razenlla. tendo 
presente a representação da camara 
municipal do Piranga. pe'lindo auxilio 
para as obra~ do predio que alli servo 
de cadea, é de parecer quo, ~6 podendo 
ser deferida peln com missão i .• ue ra-
zenda a dita representação, seja ella 
remellida ãquella commissão. 

Sala das s!lSsOrs, 4 do Julho do t888. 
- Campollo. -l.eoMI Filho. - Chnssim 
::>rumond. 

A 2.• commissào da razenda, con-
sillerando a represeol~çào da camara 
municipal do l'iranga, em que so pede 
auxílio para concertos e reparos da 
estrada que daquella cidade vem a esta 
ca1•i tal, é de parecer que sO a com-
misJ<ão t. • de razenda pode def:lril-a. 

Requer quo a dita representação ~eja 
remeu ida á rererida commlssão. 

&ala das sessões, 4 de Julho de 1888. 
- Campello.- Leonel Ftlho.-Cbassim 
Orumond. 

A 2.• com missão de razenda, consi-
derando a representação da camara mu-
nicipal do Piranj:(a, pedindo o auxitío 
da quantia de 8006000 para as obras 
da capella da Boa Morte, daqoella ci-
dada, é de parecer que, competindo á 
t. • commissào dererir a dita represen-
tação, seja a mesma remettida áquella 
commissáo. 

Sala das sessOes, 4 de julho de 1888. 
- Campello.-Lenn'll Filho.- Chas~im 
Dromood. 

A commissão de ioslrucção publ;ca, 
examinando a petição do professor pu-
blico da rregoezia da Barra Longa, no 
sentido de mandar a assemblea pro-
vincial contar-lbe para aposentadoria 
o tempo de 5 annos e 9 mer.es, em 

que eos1ooo particularmente, é de pa-
recer que seja indererida. 

Sala das commissões, 4 de julho de 
t888.-Costa Seoa.-J. Outra. -José 
Brandão . 
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A commissào de instrucção publica, 

UJo.do euminado o requerimento, em 
que o prore:~sor aposentado de S Gon-
salo do Rio.abaixo, ~areiso Soares de 
Asnedo, sol ici ta da assemblea pro-
wiocial a decretação de uma lei que 
aagmeoto os ~aos vencimentos, e tendo 
examinado Umbem a informação da 
iospectoria aeral de io:slrucção publica, 
'de parecer qu& seja o requerimento 
iadererldo. 

Sala daa commissóe5. ~ de julho de 
1888. - C. Sena. - Jose Brandão. -
J . Outra. 
~o lidos e TJo a imprimir os se-

gt~i n&es : 

A commissào de poderes, tendo exa-
minado a iodicaçàu apresentada por 
alguns deputados sobre a cooveoiencia 
e necessidade de decretar-58 a Jivisa 
definitiva entre esta província e a do 
J\io de Janei ro, oo lugar denominado-
Niracema-,a partir da barrado ribeirão 
S . A ntooio até ao l'oço Fundo. afim de 
serem retiradas :ls duvidas que actual-
meotll offereco a limitação conhecida: 

Considerando que pela lei mineira 
11 . • 33~ de 3 dA abril de t 84 i roi creado 
o cl istricto de S. Antonio do Caranf!Oia, 
hoje perten.:ente à província do 1\ 10 de 
Janeiro ; 

Considerando que, pelo decr. n.• 297 
d e t il de maio de 1843, ficou estabelecida 
provisoriamente a divisa entre llinas e 
RIO de Janeiro pela ro.z do Pira-
petinga, subindo por elle até á barra 
do ribeirão dt~ S. Antonio no Pomba, 
dabi em linha recta á dita barra de 
S. Antonio, correndo pelo ribeirão 
acima até á serra denominada S .. \n-
IOnio e dabi a om lugar do rio llurlabé, 
dlamado Poço-fundo, correndo pela 
serra do gavião até á cachoeira dos 
lombos e seguindo a serra do Ca-
nngola até á província do Espírito 
Saolo; 

Considerando, finalmente. •Jue ó 
tambem proTisoria a divi!a tntre esta 
pntTincía de Minas e a de c;oyaz ; 

E' a r.ommisslo de parecer que esta 
u semblea se dirija aos poderes compe-
leoles sobre a necessidade de decre-
tar-se a divisa entre esta província, 
a do Rio de Janeiro e a de Goyaz, para 
ae·pôr cobro ás du•idas bnidas oeste 

. teotido. 
Sala das commis.~Oes, i de julho de 

t8i8.- Martios de Aodrade.-F. Sá .-
Aris&ides Maia. 

N. 130 

A commi,;,u o de lnstn}e<:.io publír:t., á •tuo 
to i preseniO a r~presentaçao da cama r a muni-

ripa! dr• llroro·< du luoloto. pt'tlímln ~ cre:.çiou 
d~ Uutl t'1>1'nla nol~ ta U!ltJn•lla dclatl•· ••• olo• 
t•arN·er que ><l adotlle o :~~•gu.inw ''"'/"'' '" 

A aS$enohlra h•gi~laliva t•ru,·iucia do• Ma-
nag ('o<•ra•s dern•ta: 

Ar&: unico. Fic:t cre:uf:t 11111:. ,.<I:",, I~ "' ' u .a 
na c•d:ult• d~ Unrrs dn lhtlai:i.; r••vou:ul:•" ~, .. 
~ispn$íÇ<I~• ••an a·nutrarin. 

Sal:1 d:lS t'olU11UÍl<.<iaes.4 tlr· Jull1oa olo• 111..,. -
C. Seu~.- J. lln lra.- J.,~,., Tlll'oHiurro. 

.A comrni .... :\11 111• insll'up:oiu puhtina, :, ,,. ,,. 
ro lllr••oe"uu• :a rt•prnscu t:u::t(• dnc:tm nr:tunun ... 
a·ipra l ala o•íaJ:o~a· olfl l'ir:11111n. ftcalilulu .1 o'I'•··•-
•:A't dr- uttw :w;,:-mHI:t r:utPira t.lt.' iu:Hrw····l" 
t•rilll:tri:~ 1lu s,.,,, IH;a:~rulino llíHJ I I •~IIa cid:ul•·. 
., ,,,. JHH'•••···r tJIIt' l\'' :ul"f'h' u ~•·gniult• pru-
i~rlo: 

,\ :.'"'tultl•·:l h·;:i ... lnlh·:· pro,·iudrtl d·· \11 -
llll ... ,;,·r:.•· .. •l····r··ta: 

.\rt. tlllit•n, ··ic::. ••rt•:ttl:t utu:a .... ..:uwl.~ 
1"31l~ir:. ,J,. iu .. trun:=in t•rhn:nia tlu ~'\ll w:a ... -
··uliw• tl:t ··i•ll•l•· rlu J'ir:wga; rt'\'u~:.tl :t .... .. 
tti~pt~~it;ur~ •'111 t'111ll r3riu. 

S:tl:t tl:tl\ rnrutui:-sú~:--. \ ,J..- Jnlhn th• IX""'.-
C. Suun.- J. ltlltl':t.- Ju-..t• Th•.,uloru. 

-
, ....... ·'·•···-

A '1.1o •·•uutul ..... ;·,,, •In l '' '' l'''~l nf\ ,. '''l11'••-.4•tl-
t:ll:tlt'... tlt• t' :t l ll :ll'' :i:-- ll l llll it•i p~w.;. à. tJU•' r,, 
llrt·~l'ult• :t •til •lt• ~a ui' .\ 111.:1 ll u:o. ~···nu<, ,.,,,, .. 
lt' IHIII :o'f'lf t' tH ii;.!u tlt• pu .. liH':t!l! f't''M'r\' :UIII•••Jitt 
H ~i r••it 1 1 ele• u lfrl't•t' t 'l' ;t.., •'111CIItJ3 •.• , •tU•' jall.!':ft' 
IH'\'1""\:o-.:trf:t> lt•• r nrn•r ti a ttiltt'll~<itu: ,, tio• p:t• 
rN't•r ttue :r't• :ulu\H•· •• N•;.:ui uw )trujt•(' tu. 

A n.s.:~cmlll••:a ••;.. l~l:t ti\' :\ pruvi urinl •h• \h-
ll:t~ lit•r:tr:, .... ut.rt• ftnll .... t!ll:\ tf:& c•.tm:tra IHHIIt-
c•ip:tl tlt• S:u1f.\uu:. ''""" f•·rrth,. rt•:o.uh•fl: 

Art. liiiÍt'u. ..:· :tl•l•tu\ :u.lu u c·uelí,c•· •I•· 
t•n~turaJ •1:1 ··:.m:tra nmuidl':tl tlc S.11•' ·" uu :• 
1tu.; Pl'rr, ..... •lllt':. ··:-1:. r•· ..... •luc;àu armup:.."l•=- ~ 
f'{t\'OI;ad a!'l ..... lj~l'":ooi_t·,· ...... r ui ccmlrariu. 

!\al:t d:t' ,.,.,,llm., ... i, ... >. \ tlt• J ulho tlr ~~~.-
J. Outra.- 1 •• •I•• tõuol") . - ~·. Vi~nun. 

;\. ~.:;:t 

.1\ ! ,• ~'tfllll llil'i :<t{tu ti;• ft l'ufHnUA~ t• l'l ' l tr••"'t'll• 
taçOo:; do t::uu:n·;,s, i•tuuid tJacs. :i tfll•· r•u 
prc~~ntt n oi ;a I'OIIloro oln rídadu Viços:o. , ,_ 
xcruJo Adlli l:wwutu ;i,. .. IHL:oí po:clur:u. r. ;1., 
()a.rf'rcr tfll •• ,.,. :ult•Jllfl "~··gu• u &eprujccl••: 

A u~~111ftl••• l••~;~>lo t i.-,. proYi ncial de M•· 
1m~ lit•r;w~ ....... ,,,.. prov•, .. ta 1.1:\ camara utuui-
l.'iv:.ltln rhl:..tl•• \'i•:•l~.:~. r··~ulvr: 

Art. uuiN. E' nr•rru,·atln fi addltameulu 
fooitoJ••Ia ··~•~~u~ umukipal da ridaclo• Vi-
( O:;.t o dun•,:lol>u >rt.l!~ da resolttç~ou. 1tl 7 
,,. 9 d• Jnu··lru ,,,. til;:;. o·onlonnr a vrolousl~ 
lllll' :& ~L": :J,· .. tnp3tlh:.. fr\ v~ltl&.'\ 3$ d 1S.J)H• 
stc:Õ('s em ruutr:.riu. 

Sala da< ,· .. uuni""'*" \ dP Julho de 1888.-
J. Out ra.- 1 •. olo litKiu~·.- F. Vianna. 

" ~"\ . ., . .. ~ 
.b co ullui,.a\a:; rruuitl.u , de flOdero5 c t• . 

do fazenda . ;i ,,,.. luí presente o onlclu •lu 
socra tariot ttu govo,•rno. 3CU111f!3Uhado do rl'-
querimento, 1'111 quo• "J">rletrn addldo à ll í-
rectorla de lnz.cnrla , Joaoo Antonio Pimen~:o. 
pede a e.,IA nssembiPn a decretação de uma 
lei que autoriS<> o so•·erno a conceder-lht 
apo:sentadoria uaquelld lugar: 
1> Considera ndo que os altastados ll}~dic"• 
por cllo apre>t'nladu> o com que mstruo· 
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~8<1 pedl~o Jlrovàu oxu~erantemente seo 
··~lado du imJK>ssiblll~ade em eonlinunr n 
exercer u Cllncçóes do emprego; 

Consldenodn que n J~lic•onario, um ve-
lhu servidor da pro••iucia, em toda a sua 
vida publica tevl) seu1pre Jrrepreltensivel 
couducta euo ullirnn •Juartel da vida aclla-sr 
~ohrncarrogad.o tiP uumerosa ramilia, toda 
tl01•nte· 

Considerando 'I'"' , sla as.~mbl •a, e111 
drcumslanci:l$ cou~teucrn, tem c.mcedido 
ignaes ravore:;: 

São as couunJ;s,·,.., ,,,. varcc{•r que s•• 
:HI OJlle o ~cguint•• projccto: 

. .- assom~lea legl~ln tivn Jlrovincla l du Ml-
"~-· Geraos deaeta: 

ArL unico. E. o !)residente da 11roviucia 
:uuorisado a concco r r ~posentadoria. W lll 
nrdenado por in teiro. ao porteiro ndolldo :i 
tlir~ctoria lio Ca1.endu Jlroviucinl, Joào An-
lmlio l' lmonta: ruvo~r:1ilas ns d isposií;uus em 
o·ontrario. 

Sala da~ comm1:13úe<, & de julho ole 188!1. 
- Campollo.- t,;hassim llrumond. - Luonel 
t'ilbo. - Aristi~e,; Maia.-~artiu:~ olc An-
•lrnde.- F. S~, l:úlll r~:llric~ão •JU311tu ;i de· 
~ignajiiiO do emtJrcgn, visto ntto hnvcr •lis-
po;içao de lei crcandu uma classe de runc-
.-iouarios addido.s. 

N. t :s;; 
.\ t .• cnml' li:«:iu dr• CazeUtb, tcudu pro· 

.-~uJe o re•ruerhuento. olcvidnmc.nte lnstmidn 
,. documontndo, ~111 ftllll li. Catharin.\ Lnl-
ltmant, vluv;< olu cngrnheiro ar••hilocto, 
Miguel Antonio l.allcmant, reclama o paga-
mento da quantia de 1:700b()OO, a '\uo so• 
julga com direitu pelos trabalhos dn p anta, 
detalhes e orçanteUtl\ para coustrucç:\o !la 
o·adea do Julr. d(• ~·ora. decre tada pela l ei u.• ! 608 de 7 de Janeiro de 1880. trabalho; 
•tne rorarn rei lu$ pelo ~eo Unado marido; 
•·onrormando-se inteiramente com ;u (nCor-
ntnç/>e:l r•ru taoln$ ··~til •lirc..:toria dll ra:wnda 
,. pela •llroc tnria t10 nbrns Jmblicas e maL; 
tii\CURlOntOj IIIW r~hibio 'I SUJlpliC31ltO; (\ de 
Jlnrecer quo liC :Hiupto o ~~gmntu projcctn : 

_\ a.'SOmbiM legislath·A provincial de 
Mmas Geraes drr rNil : 

.\r L nnico. Fica o pri':Sidente da pr•>-
•·iucia autorl"''''" ~ png3r ;i O. CMharin:o 
Lallomant, viu•·:o do engenheiro archltucto, 
Miguel Antonio l.allomnut. n qunntla d•: 
1:0006000, comi\ iuderuni"-1C.io pelo JcYilnta-
lllento da planta. trabal ho" de orçamento e 
ole talbes para ronstrucc;ào da cadea do J11iz 
d ~ Fora; abortu t•nra esse IIm o rospcctivu 
•·redito; revo11n•lns a~ di~Jlosiçõt>s ~~~~ cou-
tr:~rio. 

Sala das $Cil'4·,~ \ d~ Julho de 1888.- · 
t:3mpe!lo.-Leonr l F!lhu.-Ghassim Dru· 
· •n~na. 

N. t M 

. \ t.• commi~:1:io de propostas e I'Oilresen· 
1 odle~ de camaras muolclp:tes,a quo roi pre-

nte O rrojecto organl!llldO pela camara 
·uu nic ipa de S. J11:io Ne1•umuçeno, tendo 
· ~.amíoado as •·nrias disposi(.óes quo no 
mesmo se contêm: 

Considerando tJIIC os Cla!>ltulos relativos :i 
lc.caçào de aeniços e trabalhadores agrícolas 
rererem- se a uma materia sobre a qual roi 
dado um parecer da 1.• com missão de pro-
posw e repri'Seuta~s de u maras muni-
··ipae>, geuerali>.1ndo-a 11 todas as camaras 
d:l provlncla. 

Cousideraudo que. em •·irtude deste pa-
recer, coosllt nem materia p-eral as materias 
r eontidas nos capitules acima rereridos; 

Considerando que no Clljlltulo roferdole i:. 
lusu·ucção tmbllca os1.1boloceo a camara me-
didas inoxO<Juivois, croando ilnpostos ex-
res~lnmente pe.;ados o veutorios plra a 
••ni:ts classeJ iudll3triae$ daquclle muni-
cipio ; 

t,;on.;idcrnndu quo a rnuolcipalisaçio dC) 
~~~~iun devo ser ant•; 111113 nn dilb ~.1m1 I'~'" 
l •d~ a p.ovlncln. rvil1ndu. doi!' :11·to ' llle 
uuu• ou nutra cama r.1 va onerar o< c<~n
tribulnte.s c 1m a crouç:í • d• novos t riii.IIOS 
t•nrn oceorrur n o:u~ ra111 u oi" serviço : 
c~:uid~r•uJ ,, •1n r é •lu 11 rande vantago111 

a uaunicipali;:~çãu dn ·~n:ll no priln .. uio, mas. 
f•a•·a cujo 11111 cun viria lllnniCIJilli~l r algum 
11o. actuaes imposto>. cn1n.o sej:lu o> dll in-
olustria> c proll;sõe;, llr~J"I e outros, e 
niiiiC:t CrUUtlll O!lVOj trib UI'll : 

t;· 1le ll'r~cer quo ;r l\•lujii'J o so,;ninca 
Jll'ujc,·to: 

A n:;se:u~loa logislntl••a :•r·•vinul.,l dB 
Mina< G •rao.;, so~re (>rOpJHa tia caunr:~ lllll-
nk ipll do S. Jo~o :"iep~mucrno, resolvo: 

Art. nnlco. E' apprn v:ulo v colligu dtJ 
t•Mtnr:u n!llniclpa~ do S. Joh Nopo-
•uuc~uu, nt~thl.! 11'1.! par ts.! r.~lativa; a~.• ca-
t•ll nhl> •tnc :10 ln~crc•·u•n -~urvi~os dnmll:l-
tio'u$- ll'a bal h ~do re:; as: ri r.n lus-a-in~ trucçàiJ 
tJUIJik~: revogada> a~ d i.!r osiçõ:l!! em cou-
trario. 
S~l~ da~ commi,;<oi l':!, <\ !I e Julho do 1898. 
-J1>>~ llnrta .-J. M. Drnudio.- N:lVarfl) 
Snh·~. 

OIIDE!I DO DIA 

O •r.A.. Mac hado requer pre-
rllrenc a para a discusslo do parecer da 
commissào de iostrucção publica inde-
rerindo a petição dos estudantes de 
pharmacia. 

A casa approva a urgencia e entra 
em discussão o parecer. 

O 8r . .A.. Hac bado(nio temos 
o seu disco~) . 

O 8r. 811-..a Fort.eaa - Sr_ 
presidente, o uma das ultimas sessOel. 
ao ser :.preseotado o parecer da com-
missão de iostru~ publica, indere-
riodo a justa prett~nçào dos alam nos da 
Escola de pharmacia, eo,reconbeceodct 
que a commissào, emb11ra laborasse no 
terreno d.a legalidade, comtodo, podja 
ra\·orecer essa pretençào, e oão deae. 
jando que o parecer roqe votado .... 
dlscu!\!io, pedi a palana· e a diacossio 
Ocou a!liada pe.la bor& . 

Enlretan&o, .hoje, tratanM·M.da ea- • 
teria, roi concedida a palura a um col-
lega, membro desta bancada. 

Nio pre&endo razer censoras ao dipo 
presidente da assemblea. 

O Sr. loromenba: -Nem ba motive 
para isso. 

O Sr. Silva Fortes:- Apenas procarct 
fazer salientar que, si moitas 'eJel ~ 
dem ser josliftcaveis as censuras diri-
gidas á presidencia, o1o podem pren.-
recer no cuo presente, que apeeaa 
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!>o! explica paio engano, quando tli ver-
""' oradores pedem a pala Ha ao mesmo 
tempo. 

Orto isto, Sr. presidenw. rumprc-me 
rtizer '}U& n:.da mais tenlll) a accres-
SI.'ntar ás considerações que rorâo feitas 
pélll meu distincto colle.:·• tltl IJancatla 
ttne. ha pouw. acabou llt1 derx·or a 
tribuna. 

S. l!:xc. ja demonslrc.u cabalmente a 
justiça da pretençao dos alumnos da 
E~cola de pharmacia e apresentou a in-
dicação, da qual sou um dos siguatarios. 

~as, nào podendo clSSa indicação ser 
aceita \)6la mesa, como declarou V .Exc., 
eu vou apresentar uma emenda ao pare-
cer da commissào, certo de que, sendo 
e lia firmada nos princípios de justiça e 
equidade, serâ aceita pela asscm-
lolea (lê). 

O orador manda â mesa uma emenda, 
qne não é aceita, pnr ser formulada â 
tuaneira de indicação. 

O 8r.Canftldo Cerqueh•a: 
-Sr. presidente, eu pedi a pala-
vra para manifestar a esta illnstre as-
::emblea as raz6es que tenho pa.ra vo-
~~.r contra o parecer da commissào, ora 
em discussão. 

Sr. presidente. nós. em mataria de 
instrucção rublica uesta p.rovincia, vi-
vemos numa balburdia completa(apo!a-
cl<'s da bancada consel·vodOl·a). 

Eu não comprehendo como o curso 
superior de pbarmacia esteja sujeito ao 
regulamento o. 100, que é o que rege 
:;. iostrucção publica na província, e o 
curso de preparatorios, que deYe ser 
regut:~.do pelo curso superior, seja re-
gnlado por esle decreto a que se refe-
rio a commissào ! 

Isto não é philosopbico e quem pode 
o mais pode o menos. 

O Sr. B. Fortes:-V. Exc. não tem 
razão; isto roi um decreto de privilegio 
para os estudantes de pharmacia de 
Ouro Preto serem equiparados aos de 
outras escolas do !mperi.o; aceitamos 
os favores, havemos de supportar 
o~ onns. 

I) pa•ecllr está muito legal. 
u Sr. C. Cerqueira:-Eu não disse 

que o parecer é illegal; disse apenas 
que nlo acbo regular qne o curso su-
perior 6:1teja sujeito ao regulamento o. 
tOO e o curso de preparatorios a esse 
decreiD (ap2rus ). 

O Sr B. Fortes : -E' pela especiali-
dade. 

O Sr. c. Cerqneira:-Qne importa 
que os examinadores sejão nomeados 
pelo governo geral on pelo governo 
provincial, si os effeitos s~o os mes <DOS t 

O Sr. U Fll rtes:-V. Exc. não pode 
argumcnt;.l •·outra a lei. 

O Sr. <.: . <.:erqneira: -Pos~o 1:riticar 
a l~i; e ale :nlmira que o nobrn de(ru-
tado, advog:ulo pr'ól'ecto, vnnha 1lar-me 
um a p~ rlc dcs ta ordem, li i?.~llllo 11 ue 
eu não jJOssn criticar a lei. 

O Sr. O. Fones : -Não disse isso. 
OS·. C. Cerquei•a:-Sr. presidente, 

eu disse que tu•l·• i''0 li uma balbur-
dia ; ma!<. ~~ r.d existe. a culpa é 
da asremiJiea, op1e, ha mais lempo, 
devia t'lr representado aos poderes 
competentes e cui.lado do um ser-
viço que, do modo porque tem sido 
fei to. tanto tem prejudicado os alum-
oos que se destinão ao curso de pilar-
macia ou de mineralogia nesta capital. 

Si ha balburdia, nasce ella desta 
assemblea, que vota tudo sem cuitlado 
e interesse (apoiados e n-to opoiados); 
aqui não se Ira ta de nada com serie-
tlade. 

(A pa,·tes). 
Sr. presidente. oào tenho a pretenção 

de levar a convicção aos meus collegas 
que elaborarão o parecer; elles têm ra-
zão de o defeuder: seria a lê fora do na-
tural qu.e o pae eo;eitasse o til h o (riso); 
elle não o faz.ainda quando o lilho seja 
reio e torto (ri.fadas),como é este pare-
cer (contimw'l as ,·isadas). 

Portanto, Sr. presidente, a com mis-
são o que de,ia ter rt:ito era demorar 
mais para emittir o seu parecer e cogitar 
de algum meio que podesse dar uma 
solução mais conseutanea com a jus-
tiça e com a necessidade de oosso1 jo-
vens palricios. 

Esta é que é a razão e eu entendo 
que a C'>m:nissão não deverá levar a 
mal o adiamento da discussão do pa-
recer,afim· de que nó~ possamos rormar 
nosso ente de razio e votar sobre 
materia tão importante com perfei to 
cooubecimento de causa. 

E' apoiado e posto em discussão o 
seguinte 

Requerimento 

• Requeiro o adiamento da discus-
são por :!\ horas.-C. Cerqueira. • 

o 8•·· c. 8eoa (não temos o 
seu discllfso). 

O 8r. DruiDonds-Eoteodo. 
3r. presidente, que o parecer da com-
misão de instrucçào publíca é correciO 
e está nos wrmos da lei; mas, ao tnesmo 
tempo, entendo que a preteoção dos 
peliclonario! pode ser acol bida pela 
casa -ou autorisando-se o runccioua-
mento de uma ban.ca de exames ell-
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traorolioaria ou alterando-se o tempo 
dae feriu, qur. aetualmeate Tigora-. 

A culpa da dimealdade em que aos 
aebamos alo é nossa, é do admiois-
tfadorda proTioeia,que deixou de reali-
saropeosaa:entodesta assembleaquaado 
ao § t9 do art. IS. • da lei do orçamento 
vigente autorisou o governo a alterar 
o tempo destinado para as feriu da 
Escola de pbarmaeia. (Apoiodot). 

A adopçào do requerimento aprmn-
tado pelo oobre deputado representaate 
do 8. • distrieto importa o adiamento 
da discussão per !l boras e nos babi-
Jila a olfereur amanhã, como emenda 
ao parecer, nm projecto que obTie as 
dUIJculdades. 

Por esta razão, Tolo pelo requeri· 
mento. 

Niognem mais pedindo a palavra. e.n-
cen ;\·se a disellUào e é a(lprondo o 
requnrimeato. 

! . • le1l11ra IH projecUJs 
Têm!. •leitura e são julgados ot:-jee-

Los de deliberação os de n. tOt a U7. 
Votaçaes adiad111 

E' rejeitada a emenda ao addilivo 
n. l, olft~reeido ao projeeto a. t90. 
que redut a !O,SOOO o imposto de !00& 
eobre negoeios nas estradas, e appro-
nda a que exclue do referido imposto 
os armazena coUoeados em estabeleei-
meptos agrícolas. 

O &r. D.. da &Uva (alo temos 
o seo discurso). 

E" approvado o addiliTO n. lS. 
Leis n40 IGftCCÍOPUJ<ÚII 

São approndos, sem debate, os pa-
recere• as. 39 e i!, concordando com 
as ruôes de não saoeção de diversas 
pro posiçôell. 

Entra em discussão o parecer n. 
40, que opina pela adopção por ! / 3 
da propOSiçãO Q . 349!. 

O er. &oaree Pehr.ot.o:-Sr. 
presidente, venbo apeaas fazer decla· 
ração do meu Tolo, para que a casa 
11iba "\ maneira porque procedo nes-
tas qnMlóes. 

Entendo qoe o parecer d'!le ser 
apP.rovado, .~!o/que entende dlreeta· 
m~ôte com o districtoquerepreaento •• • 
(IIJICII"IU). 

V. Exc. sabe que, sendo eu deputado 
pelo 8.• dislri.cto e coabeeeado d.e 
perto as necessidades de todu u po-
•o!çôel que o compoem, estou no eaeo 
de dizer qõe o parecer da commildo 

deve ser approvado, porque na re-
speclin propovição se acba consignada. 
a IJDOta de 4: OOO,SOOO rs. para bene-
ftclar a cidade do Pomba com um~ 
tbeatro. medida a que aluguem po-
de-se oppor. 

Foi somente para explicar o meo 
voto que eu pedi a palnra. 

O &r. Ca~nlllo Prate•: -
Sr. presidente, si alguma vez o Sr. 
Luiz Eugenio Horta Barbolla proUd,o 
com tino e com ,inceridade. roi 
quando deixou de sanccionar a pre-
sente proposi~o •• • . 

O Sr. Jurumeaha:- Commelleo nm 
erro de apreciação .. . 

O Sr. C. l'rates .. . porque todo o 
mundo est.â de aceordo em que estas 
meclídas, alem de inuteis, são pre· 
jodiciael', só tendo por fim enganar o 
eleitorado. 

Votar leis especiaes, consignando-
'erbas para obras publicas, desde que 
essas verbas não são iocluidas no or-
sarueato, é uma inutilidade: 

O Sr. A. Maia:-No entanto, V. Exc. 
tflm apt·esentado projectos no mesmo 
aentido. 

O Sr. C. Prales:- Si o prt~idente 
da província se tilesse dado ao tra-
balho de estudcr a nossa legislação. 
hnia de encontrar aella motivos muito 
fortes para uão sanceionar proposiçOes 
desta natureza, porque lhe é defeso 
executar essas leis desde que nio têm 
verba consignada no orçamento. 

O ftm de taes leis é pueril : é enga-
nar o eleitorado. 

Pode ter nm outro, que podo ser 
immoral .... 

O Sr. Jurumenha: -V. Exe. não en-
gana quaodo apresenta medidas desla 
natureza f 

O Sr. C. Pratos •.. poi'C\ue, desde 
que o presidente da prollncia tem 
essas leis espeeiae11, raeultaudo-lb& 
despeza11, pode fazer eleições á sombra 
de taes le1~. potle dar dinheiro a gra-
nel, MID orçamento. 

E, !:·r. pr~ideate, a oppoeiçào liberal, 
que, ainda ba poucos dias, pro0i~·10 
um acto do presideat.e da proliocia, 
mandando despender lllegalment.e os 
diabeiros publicoe (ncfo apoiador), fa-
zendo applicaçào de Terbu d•Unadas 
para obru publicas a 118rTiQOS 11~ 
consignados ao orçamento, alo pooe vo-
tar- pelo parecer ·da eoaamlsão, •oe yai 
aaaecionar ama lei que pode dar lapr 
a ab0101 e cujos resaltados pode• 
1er imaaones, coao dia~e. 

Sr. {'residente, os nobres depo&ad«» 
cootraríão-ae com um argn,.,.to 
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Gd hominem, dizendo que eu tenho 
apresentaclo este aooo vrojectos con-
signando verbas para •Jbras publicas 
em leis especiaes. 

Em primeiro lugar, não,·. nrn ars u-
mento digno de ~er tomado eco con-
s ideração; em segundo l uu~r, ci incxaGto 
que eu tenha apre~enlado este anno 
projectos cons•gnanclo verbas para 
obras publicas em le1s espPrtaCi. 

O Sr. Jurumenlu : -Si n<io 1em apre-
sentado, tem prestado a sua assigna-
lora. 

O Sr. C. Prales:- En eslava an-
c:íoso que se me o!Terecesso m:casiào 
para explic:ar a minha a~siu n a t ura em 
muitos projectos, qne se nchâo entre os 
apresentado~ este anno. 

Muitos delles importão perrei ta coo-
&radicçào: mas, eu devo clizer. para que 
se torne bem publico, QU I!, ~i assigu~• 
alguns projectos, foi por simples c.1 ra-
lbei rismo e de1erencia para 1:01n os hon-
rados deputados quo m'oJ; apresenta-
r-lo, exigindo a minha :~ssignalura. 

Mas, isso uào implica a obrigação da 
votar pelo projeclo. 

Sr. presicJP.n te, Llel'o Ll rc larar a esta 
assernble:1 que voto contra o parecer 
da com missão vara acompanhar o :ir. 
Luiz Eugenio em um dos scn:1 poucos 
momento, haci.Jos, sioào u uuico. 
(Apartcs). 

A. cou1missão tle leis uào ~anccio
na.Jas compõe-se lle collegas mui to 
disttnclns e amigos meus llarticulares. 

l\las. 8 uecessarlo qt:e se evante sem-
pro uma suspei ta, porque estes pro-
j eclos vão satisfazer de algum modo 
ás aspi raçOPs dos represeotaoles de 
ali(UU~ districtos, que são sigaalarios 
do parecer 

Não acredito qne elles tenhão tido a 
iuteoçào de illm.li r o eleitorado. 

O Sr. A. Maia:-0 projocto favorece 
muito mais o t O. • dislrlelo do o~ue o 8. •. 

O Sr. C. l'rates:- Sr. presidente. eu 
pergunto aos nobres deputa\lo~. que se 
mostrào tão otrendidos com a- minhas 
palavras, si é ou não \'e rdallc que 
essas leis avulsas tém sido deoomioallas 
nesta assembh:a--leis para iny:c~ ver? 

U10 Sr deputado: - :w,~ lambem 
somos ioglezes 

O Sr C. Prates:-Asora mesmo, a 
assemblea acabuu dl! rejei tar ou man-
dou arcbivar uma re!oluçào, noe de-
c:relava lambem despezas para obras 
publicas; assim pois, pergunto eu: 
qual a differeoça qoe ba eotre as quotas 
~oladas para o lugar .\ e as que sio 
~oladas para o lugar B, desde qoe ba 
per(eila identidade de circumstaucia.'1 

Como é que a assemblea resoiTe por 

urn mollo num momento e d' ahi a 
pouco rcsoh·e l"'r um modo lliv erso. 
tralaodo-~e Lle matena identica? 

Eu, porem. e utt~ndo que devn pro-
ce~er cum cohereucia. manda1ulo ar-
clllvar todas eHas resuluçfiCS, Jlf11'C JII Il 
peuso que ella~ ~ào i ou teis, illusoria.: 
o até JlOdPm ;er hnmorae$. ( Ucdvmtl-rues ). 

Eu rat ifico a lei não i• em si irOIIIol-
ral, ma, pode trazer roosequen~r as Im-
moraes. 

Eu. portanto. YOIO contra o parcrer 
da commissão. 

O l!!ih·.t..:ontlido Ce••caue h ·n: 
- Sr. pre~iclcu te. uàu t•us~u con-
conlar com a, rar.Oe:~ de não >aurçàu 
aprtlscuradas p~ lo admiuistrad••r da 
p~ovin•:ia , o Sr: llar·ta Ua r bos:~ . porcptll 
oao veJO o 1110111'0 em qnc S. 1-:xr. >11 
fu ndou para tiP11ar do ~:~o crio u01r as 
justas prelenr;óes de qnu trata o pru-
JCclo. ta o lo 1uais ltnanlo S. Ex.:. tem 
sanccruuatlCl med i•fa~ similares ("fí0/11 -
d&s ;. 

A r·azào que S. Exc. linha para as~uu 
procetler não rolll!'; a faha de vcrhoi 
coostgoalla uo orçaruento nào auto-
ri~a v a S. Ex r. a nel!ar sua sancçào. 
porque mu1tas outras di~pOSIÇl!Ps de 
lei rorãO aqui \'Otadas, Sf'm que ~e cle-
lerru innsse \'Crba no orçamento, licaotlo 
ao arbil rio do preside .. te da provinn a 
conhecer da sua necessidade c nppM· 
tunameote mandar executai-as, s~m 
quu por isso ~e lenn ta~scm reclarua-
çOes por parte ela opinião puhll··a. ela 
rmprensa ou da assemblea. 

Tambem uão posso concorllar. ~r. 
presidente, com as palavras artl cu laola~ 
pel,o nu~re depu.tado cnotr3; .. ~ ~i~;ua
tanos desses proJeclos de ler, por •ttt ll 
na verdade, si S. Exc tem lido a ldi-
citlade de ver ~empre realisadas as sua~ 
aspiraçOes. como a.s de outros seus col-
lellas; si S E:\c. tem tido a feli cidade 
de ver muitas vezes os seus projectos 
encartados na lei do orçamento, outro-
tanto não acontece commigo ( poiados). 

Não sei, portanto, Sr. presidente, ~i 
serão cabíveis a:s accusações de im-
mot·alida\le, fraude e outras, com que 
S. Exc. em sua al ta recreação entendeu 
mimosear-nos. 

O ~r. C. P1-ates: -Eu não disse isto; 
V. E1c. está me fazendo injustiça. 

O Sr. C. Cerqueira:-0 nobre depu-
lido disse que essas resoluções da a,._ 
semblea erào muitas vezes para inglet 
•er e sen ião até de circulares para os 
districtos. 

S. Exc., porem, se engana perfeita· 
mente. 
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Declaro ao nobre deputado e, assim 
como eu, outros podem declarar, que 
n.ào temos necessidade de lançar mão 
d'esses meios. 

Declaro ao nobre deputado que no 
meu di~Lriclo não ba fraudes e esta 
cadeira ser-me-ba sempre destinada 
(apuiados; m"it1 bem). 

:ir. presidente, não temos necessi-
dade algu.ma de fazer leis para iUutlir 
os eleitores; apenas consuiLamoa as 
necessidades do nosso eleitorado, sa-
tisfazendo assim ~ suas ju.sw aspira-
ções nas forças das rendas da pro · 
\'ÍDCia. 

llorlanto, ditas estas palavras, que 
8ervirào de proteslo, voto pel<j>are~r 
da commisiào. . 

O ~r. A. Maia:-Defendeu perfeila-
meote o parecer 

Nioguem mais pedintlo a pala v r a, 
eucerra-!18 a discussão e é appruvado o 
parecer. • 

Entra em discussão o de o. U, que 
conclue pela adopção por 'l/ 3 da 
proposição r.. 3\9ts. 

Otlr. A. . MarUu• (não temos 
o seu discurso). 

Nioguem mais pedindo a palavra, 
encerra-se a discussão e é approvado o 
parecer. 

O Sr. C. Prates pede ao Sr. Presi-
dente que mande consignar na acta 
que votou contra este parecer, peta 
mesma razão porquts votou contra o 
anterior. 

O Sr. Presidente:-0 nobre depu-
taílo será satisfeito. 

O Sr. Josino, obtendo urgencia, apre-
senta redigido para 3. • discussão o 
Jlrojecto n. t\10. 

Para a ordem dos trabalhos. 
Sendo dada a hora, o Sr. Presidente 

de~igna para ordem do dia seguinte: 
PBIMEIR., PAliTE 

Até U e t~ : - Êxpediente. 
A.t6 meio dia : - Apresentação de 

J>rojcctos e imlicaçoes. 
. ~té t hora da tarde:- Apresentação 

rl!l requerimentos e pareceres de com-
ouissoes. 

SEGUNDA PARTE 

!!. • lei tura de projectos impressos. 
Discussão do parecer n . .\3 sobre fede-

ração das provincias. 
t . • discussão dos projectos os. íi, 44, 

71S, 7 e 23. 
3. • do projecto n. t 90, posturas muni-

cipaes. 
~. • do projecto o. t. 

t . • dos projectos de os. ~ a tOO, pel& 
ordem do sna apresentação. . 

Continuação da discussão do re<(Ueri-
rnento do S1·. Aristides Maia sobre lan-
çamento de itnpnsto~ na collectoria de 
Santa Luzia o1o Carangola e llo do Sr. 
Liudolp!IO Caetano sobre negt>cios de 
Grào-Mo;;ol. 

3. • di~cussão do tn·ojccto o. :128 de 
i88~ (poshu'as da Conceição do Serro)-

Levanta-se a sessão. 
• -- - - * *- .. ... 

DISCURSO PRONUNCIADO NA SESSÃO 
O& ~ DE IULIIO DE t888 

TIIANSn : Kt:NCI.\ DA SEDE DO .I!U:'II(:IPIO 
Dt: JEQUITAIIY 

O tlr. Carnlllo Pr .. t.e•:-
Sr. presidente, nunca me senti tão 
constrangido Dl tribuna como actual-
'neoto; pois o qne vou dizer poJe pa.-
recer a alguns dos meus collegas u1na 
censura ao procedimento da assembtea 
do anno passadn. 

Psço, porem, Sr. presidente, que não 
se enxergue em minbas palavras 118-
ohuma intenção oiJdnsiv • '\ quem quer 
que seja; sim e unicamente a reivin-
dicação de um direito e, mais ainda. 
o cumprimento de um dever impe-
rioso. 

Os nobres deputados, em sua maior 
parte, são testomuobas de que o anno 
passado. estando aqui em minoria o 
partido liber:~l, este empregou tod!\8 as 
rorças (e alguns deputados o fizeram 
mesmo com ucrillcio de saude) para 
se oppor aos planos do partitlo con-
servador, que era_m crear villa.'l em 
quasi todas as povoações da província. 

Os liberaes, assim procedendo, en-
teodcr.tm que o faziam com todo o 
patriotismo, pois evitavam o parcella-
meuto do territorio da província em 
municípios inviaveís. 

O Sr. Buroso Juoior:-Eotretaoto. 
estão oa ordem do dia projectos creaodo 
villôs . 

O Sr. C. Prates:-0 plano do partido 
consenador não foi levado a eiJeito; 
não passou nesta assemblea om só prD-
jActo creaodo villas. 

Confiando oa sinceridade e oa digni-
dade dos nobres deputados, appello 
para o testemunho daquelles que foram 
deputados comigo no btenoio passado. 
para declararem si passou nesta as-
semblea om só projecto creando villa• 

O Sr. A. ~artins:-Nio passou. 
O Sr. C. Prates:-Eotretaolo, che-

gando á cidade em que resido, Cai sor-



t•rendillo pola uoticia 1ln quo P~•t~va 
t~ansfdriJa Jlara o arraial tio Bomlim a 
sede do município Je Jequitahy. 

Procurei debalde em to los os meus 
apontamentos um so qu A mu 1le~sc 
conta da v~racidall e desta not11:ia, iu· 
voquei LoJas tniohas rec.mlaçõ ~s. pro-
voquei o testemunho du um collega 
q •te viaja v a comigo; tudo co •correu 
pl ra robustecer a convicÇill, quo eu 
tinha, de que aque!:a medilla não tran-
sitou por esta assam Llea. 

o Sr. n Lrroso Junior:- Transitou. 
O Sr. Candido Cerqueira: -Si tran-

~i tou, foi com Coros de lagarto. 
O Sr. C. Pratas:-.\ inda iuvoquei o 

testemunho de collegas que moram em 
diversos pontos da provinciã e estes 
meus amigos responderam as cartas 
ljUe lh'!S dirigi, fazendo sentir, Sr. 
presidente, que aquella lei nio havia 
transitado pela assemblea. 

A esse respei to, pude obter infor-
mações explici tas. 

Procurei :tinda informar-me de al-
guns deputados que tiveram aqui as-
:<eoto o anno passado a nenhum saba 
que semelhante medida ti1•esse pas-
:;ado. 

Requeri ainda nma certidão á se: 
rretaria da assernblea; esta me ro1 
f<>rmlcida e dell.a se vê que não transi-
hl ll por esta casa aquella disposição e 
que o additivo em que clla roi encar-
taJa não tem, siquer, a nota de apprcr 
vado. accresct>ndo mais que ella se 
acha na ultima parte desse additivo e 
e;cripta com tin ta dHJerente. 

tt ~r. Barroso Junior :- 0 nobre de-
I'Utado obriga-me, tanto quanto f~r 
necessario, a defender o ml'u procedi-
mento, como presidente, que fui, desta 
casa o anuo p;usado. 

Obriga-me a vir á triiJoua destruir 
a:~ suas accusações, porque ellas en· 
volvem uma acre censura á mesa do 
auno passado. 

Hei de falar a ponto Je convencer 
t-osta assemblea da injnstit.a do nobre 
deputado. 

O Sr. c. Prates:-Eu não qniz lrro-
·•ar uma censura a quem quer que 
~eja, tanto mais quanto comprehendo 
•1ua uma censura feita em taes termos, 
a respeito de um facto desta natureza, 
~ia attribnir à pessot a quem se 
accusasse ama iofamia. 

Por esse motivo, eu não quero re-
ferir-me ao nome de pessoa alguma. o Sr. Barroso Junior:-\'. Exc. estâ 
,louraodo a pilnla; mas ella não deixa 
!le ser amarga. 
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O Sr. C. Pralt>; : - SI a pilnla t! 
am~ rga, q u ci~c-sn \' . Ex.:. du m:~o i-
[IUI:ulur c.lo :~uno pa,;saol). 

A a ~sem))l ;•a. Sr. pre~hlenle. foi tes-
tem uni!;& d<J que occorron o auoo pas-
sa,lo. 

u uobre dt~pn tadn . ljUC ai uJ:~ ha 
puu~o acabou tltl hoorar-me com o suu 
aparte, er~ prc~1,1mllo desta casa. 

~[ u ilvS dos 11 , ·, •H deputntlus es ti-
ver •lll 1~ m hoau I' r~ocu les i& s'lSl'iiu tio 
ao no pas~all o o, cu&oo eu, estão conven-
cidos tle que a mediola do que se trata 
não potl la transitar dc~Jssumbrada
mente por esta assemblea, sem um 
protesto. 

E, Sr. presidente, nem eu sotL tão 
baldo de aueução 11elos n~gocios pn• 
bllcos, que deixasse passai' por esta 
casa uma rn~dida semelhante, sem lo· 
vantar a minha voz. 

t;m Sr. deputado:-VV. Excs. dor-
miram naquella occasião 

O Sr. C. Prates: -Os nobres de11U· 
lados pud~rào dizer qne nós esta vamos 
ent:anados. isto é, que fomos illuditlos. 
de1undo passar desapcrcehitlo •lsse 
negolCio. 

Em todo o caso, ainJa admillida 
esta hypothese, nflo teria havi•lo ca-
valheirismo, porque não ü illudindo 
qne se procura fazer passar uma lei. 

Mas, Sr. presidente, nem lwn v c il-
luc;ão, nem tampouco fomos cngaoatlos 
pela maioria conserndora. 

O que houve foi uma fraude com 
todas as ci rcnmstanci~ s que podem 
tornar um facto desta ordem repu-
gnante ( apoiados da l!ancJdtl li-
be,·al). 

l'ião só, Sr. presidente, com relação 
a medida de que trato, como em relaçãG 
a muitas outras, o procedimento da 
assemblea predsa ae uma justifi-
cação. 

E eu do~ejo que o nobre depntadn, 
que foi prosident.e o anno p~ssado, se 
justifique cabalmente; deseJO que . S. 
Exc traga toda luz sobre esta questao. 

O Sr. Barroso Junior:- Fique G 
nobre deputado descansado que hei de 
satisfa1.el-o neste ponto. 

Desejaria, entretanto, que S. Exc. 
nos disiesse desde ja q uaes foram as 
medidas que passaram nesta casa por 
meio da frau•le. 

O Sr. c Prates:- 0 nobre deputado 
vai saber quaes são. 

O Sr. Barroso Juuior:-Eu não sei 
tambem como é que i~so está em 
discnssão. 

O Sr. C. Prates: - Ago•·a V. Et«;. 
dormitou. 
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O Sr. BarrosoJuoior:-Não dormitei. 
Mas, não Sdl como isso possa servir 

para fundamentar-se um projecto. 
Pois a uti litlade do projecto con-

siste em examinar-se uma fraude que 
passou por esta assemblea, segundo 
aftirma o nobre deputado1 

O Sr. C. Pratas:-V. Exc. estA se 
sangrando em veia de saude. 

O Sr. Barroso Junior: -Não e$tou 
me sangrando em veia de saude. 

Tendo sido prosidénte na sessã~ do 
aono passado e devendo todas as me-
didas discutidas nesta casa trlinsi tar 
pe·a mesa, uma vez quo o nobre de-
pl1tado se refere a uma fraude, uma 
nz que o nobre deputado lenuta uma 
accusação grave o seria, entendo que 
ella dirige-se de algum. modo á minha 
!lessoa. 

E,oess'l caso, eu não posso deixar de 
protestar, compromelleodo-me desdeja 
:. elucidar esse ponto. 

Um Sr. deputado:-Isto ja não é um 
aparte, mas om diacurso 

O Sr. A. Martin.s:-E' um di· curso 
parallelo. • 

O Sr. C. Prates: - Sr. presidente, 
acredite o nobre deputado, que me 
honra com os seus longos apartes, que 
eu não desejaria outra cousa, seoào 
convencer-me de que ninguem proce-
deu com fraude. {Trocão-se muitos 
ap1rtes). 

Os nobres deputados permittão que 
eu continue as minbas observações. 

Ja tornei bem salit>nte que não t oba 
a intenção de oiJend~Jr a quem quer 
quo seja. 

Ainda não me servi de palavras que 
possão ser otreosivas, tanto mais 
qúanto ja declarei que não é essa mi-
nha intenção. 

Si S. Exc. não me ti vesae interrom-
pido com tão longos e repetidos 
apartes, eu ja teria terminado. 

A bora estA a findar e, para não 
cansar a pacieocia d'esta assembloa 
( não apoiados), vou restringir-me 
ao facto. 

O Sr. BarrosoJunior:-Eotão, V. Exc. 
quer accusar a seu bel-prazer, sem 
uo• aparte? 

tJ Sr. C. Prates:-Nào digo isso. 
Mas o nobre deputado poderia ou-

'Yir·me e responder depois. 
O Sr. Barroso Junior:-Hei de razel-o 

em occasião opportuna. 
O Sr. C. Prales: -Aqui estA o au-

tograpbo.(moltra..Go), a que me lenho 
n~ferido, do additivo n. t ao projecto 
11 •• 58 do auno passado. 

&!te additivo, Sr. presidente, ê muito 

extenso; consta de muitas disposições 
e, por isso. deixarei de lei-o. 

Pois hem; agui não se eucootra a 
nota de--approvado-. 

E', portant·•. uma questão de facto. 
que os nobres deputados podem ve-
rificar. 

Desse additivo, Sr. presidente, na 
ullima parte, consta a seguinte me-
dida: 

c Fica em seu inteiro vigor a lc~ 
o. t996 de 14 de Novembro de t87a 

" Revog;.das as disposiçOes em cou-
trario. • 

Isto está escripto com tinta inteira-
mente diiTereote na ultima parte do 
additivo. 

Alem disso, ba aqui uma assignatura 
cobrindo uma outra assignatura e de 
deputado que não está preseo te. 

O Sr. T. Ouarte:-lsso é grave. 
O Sr. C. Prates:--A.qui está; é facto. 
.\lem destes dous factos, Sr. 

presidentP, aqui estil outro, mais e5-
candaloso ainda c conLI'al·io ~~~ dispo-
sições expressas do regimento da assem-
blea; 6 um entrelinhado transferindo 
~ma fazenda 1le l.tma para ou Lra fregue-
Zia . 

:\I em disso, h a ainda os p;·•·agraphos 
5.•, 7.• c 10.• da lei n. 24.\'t de 'l.í tle 
Setembro Je 1887, que, não Lendo pas-
sado em 2. • discuss:lo,forão,eotretanto, 
approvados em :J. • u adaptados corno 
lei ! 

Quando. ú tllit! forão votadas essas me-
didas, alias importantes, como, por 
e.xemplo,a que se refere ás divisas entre 
as f1·eguczias de N. S. de Nasareth 
de Cachoeira do Campo e de :'\. S. 
da Boa Viagem em llabira do Campo f 
isto c, uma disposição de lei ttue e:;-
tabelcce novas divisas entre duas paro-
chias,po1lerulo-se com essas divisas ate 
supprimir uma das parochias ? I 

Tal medida não foi apresentada na 
assem bica, não passou em ~ .· discussão 
e, entretanto, a11(larece appro,•ada em 
3.• ! 

Assim como Bl!tas, são outras; são 
q ..:estóc!1 de factos constatados, não so 
pelo autographo, que aqui tenho, como 
por outros documentos,que ig11almente 
achão-se em meu poder e contra os 
quaes os nobres deputados nada pot.le1!! 
allegar, sem que venhào munidos de 
provas que destruão as que apresento. 

O Sr. Barroso Junior: - Opportuna-
meote havemos de razer essa averigua-
çlo. 

O Sr. C. Prale3:- Disserão os nobres 
deputados que essas medidas passarão, 
sem que os liberaes o percebessem, por-
que esta vamos dormindo ! 
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Mas, nem os liberaes podiào suppor 

que semelhantes medidas passassem 
aqui, quando são todos testemunhas de 
que os conservadores o nnno passado, 
para poderem obter a passagefu do or· 
çamento, entrarão llm accortlo com-
oosco ~ obrigarão-se a nào apreSP.n tar 
projecto algum de uslalistica para crca-
ção de villa. 

Ora, desde que havia t:s.~e cumpro-
misso dos nobres deputados, dc:;de •rue 
os liberaes esta vão descansados na pa· 
lnra da bancada conservadora ... 

O Sr. Barroso Junior:-l ·to llc ac-
corJo é uma cousa um pouco exqui-
sha .•. 

O Sr. C. Prates:-V. Ellc. pool l' hoje 
negar que houvesse accordO,jJorque não 
8cou dtsso docnmento . .. 

O Sr. Barroso Junior:-Nãu estou ne-
gando, nem affirmando; o que dit;o t:truc 
costuma-se hojee1plicar o accortlo vor 
uma coincidencia de opiniões ... 

O Sr. A. Maia:-:'lào houve :~ccnnl o; 
pedirão misericortl ia. 

O Sr. Barroso Junior;-Qual miseri-
cordi:t ! quando é que [ICdimns rn isori-
cordia 1 

O Sr. A. Maia:-0 anoo passatlo,p:~ra 
poderem ter orç.amcnto. 

O Sr. Barroso Jnntnr:-0 uobr•· de-
putado nào sabe. não era depnta•lo. 

O Sr. C. Prates:- 0 nobre dt'(lutarlo 
pode l•oje Mgar que houvess~ :acctJrlln, 
JlOde neg3r que roi esse o meto 110rque 
con~cgnirão a vot:t~:ão do or~\'lmcn to, 
porrtnu disso não ficou documento r• à 
palavra do nobre deputado não pode 

11er opposta sinão a no~sa lambem: mas 
o que ti vl'rdade li que h ou v e ncrnrdo. 

V. Exc. não costuma con,·cnccr-se,si-
oão tliante de documentos; nào tlit ,·a-
tor ã palavra de seus co !legas, porisso 
nega esse facto>. 

O Sr. Barroso Juníor:-Oh I Pois o 
nobre deputado diz que cu uào tlou va. 
lor á palavra dos collegas ! 

Dou todo valor para que tlcclll il mi-
nha. 

O Sr. C. Prates:-0 facto do•u-sc c 
aio pode ser contestado seriamente. 

Sr. presi:!eote, como está linda a 
bora, vou con..:luir minhas observações. 
promettendo aos honrados collegas, so-
bretudo ao nobre deputado residente 
no Serro, que tem tomado tão a peito 
esta questão, e com razão, pot·quc foi o 
presidente da assemblea na !klSS<iO pas-
Sada e, por conseguinte, carrega com a 
responsabilidade dos factos que aqui se 
darão ... 

O Sr. Barroso Junior:- Tanto quanto 
.-&etcendo o cargo de presitlente. 

O Sr. Campello:-Sem duvida. 

U Sr. C. Pratc.« ... oppor aos docu-
mentos ' I u~ aprll!ienlul!m as razôcs e do-
cumentos •1ue me levào a acrrditar que 
h ou vo fntt~de n;. passagem dessas me· 
dltJ:ts. 

Emttnanto isso não se der, cu fi carei 
lastimando que não pO!>.<amns ter- o·on-
liança n;~s leis daqui emau:ulas, •1uc seja 
rccessano acompanharmos us proj~ 
c tos desde a sua aprcscntaçâo a tê ia sua 
no pia na :<ecretaria e à sua con,·crsào em 
lei, para rrue não se deem a11cntrelinhas 
!' nàu se cncartem nas leis disposicões 
•1110 :u1ui não forão ,·otad:~s, du modo 
qur, •1n~ndo nos reti rarmos para as 
no~sas rr~~itlt•uci!ls, u:io tenhamos do \'e r 
com sorprc1.a •toe roi supprlmida esta 
on aquella comarca,•luc roi \'Olada esta 
uu at1nclla medida politira ou lle iu te-
resse lndinduai. 

O mru projccto é o srguiule (h\). 

... ...... ··--........ 
OISCUR<:;O PROFERIDO NA SESS.\0 

OE tO l>E JULHO DE t 888 

EstmdfAs de fer >·o 

O 8r. Darboaa da 811va :-
Sr. presiaente, ptço desculpa~ à a>sem. 
blea por um duplo motivo : n~o só por 
ralar·lhe em bora tão adiantada , como 
tamhem por tentar cbamar-lhe a atten· 
ção para certos assumptcs, que, si ~ão 
de natureza urgentes, com tudo. uão são 
dos mais amenos. tios mais teotadore:1 .., 
u:.o se prestao a brilha:Jles dh·agaçOes. 

O nobre deputado que me precedeu 
na tribuna, quando referio·so á .. pala . 
vras proferidas no srnado por S Ellc. o 
Sr. Caodido de Oliveira,sensibil iMu-rue, 
sem o querer, porquP, Sr. presidente, ó 
verdade que a presente S85Sào da assean-
blea provincial tem sido esteril ; não 
infelizmente pelos motivos a que se 
referio tão distincto cn religiocarlo, 
como o Sr. Can.dido de Oliveira, mas 
por motivos muito dilJerente., e que 
absolutamente não alfectão a pe·soa de 
nenhum de nós. 

E' certo que a administração da pro-
víncia representa pua esta assemblea 
um r.eo tru de gravitação ; ao governo 
compete, por isto, a iniciativa das 
grandes medidas. sem o que a assem-
blea acha-se virtualmente supprimida. 

Mas. é triste con(essar : nunca foi tão 
pouco provavel para a pro,ior.ia de Mi-
nas a nomeação de um bom adminis· 
trador. 

Um Sr. deputado: - Como nlo f 
O Sr. B. da Silva : - Porque, infe-

lizmente, Srs., atrav85Samot a ultima 
phaae de um2. situação liquidada : li-
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quidada, Sr. presidente, nlo porque o 
actnal governo conspirasse .contra os 
interesses do paiz ; não porque dei-
xasse de hastear a bandeira mais oppor-
tuna e a mais patriotica; mas, infeliz-
mente, Srs., porque ello não tem apoio 
do grosso do seu p:1 rtido. (Apoiados ela 
bancada liberal; cmtestaç4es ela ban-
cad4 constroaclora). 

Mas, Srs., si hoje com ns conserva-
dor~!! nós nào temos atlmioistração, 
amanhã Lambem não a teremos com os 
liberaes, porque, o primeiro período. 
por uma lei fatal, o instincto ele conser-
vação dos partidos, o primeiro período 
da administra.;lo liberal ha de ser con-
sumidollm • .• i .. clemnisaç4esdeguerra! 

No entretanto, Srs .. a impressão que 
nus deixa o dimples aspecto da admi-
oistro.~.ão de Minas é igual à daquelle 
que cotttempla um amontoado de rui-
nas I 

Fava ·Se o inventario de nossa admi-
ois•.ração, analise-se cada um de seus 
ra.nos, acompanhando as diversas r•t-
brtcas da lei do urç.tmento, e chegare-
mos a essa tristíssima conclu.t~ão ! 

Qua8ll são os diversos ramos de ser-
viços publicos contidos no orçamento l 

Temos a instruc~o publica, com a 
qual a província não despende menos 
da terça parte da sua renda ; mas. en-
tretanto. a lnstrucção publica, Srs., 
todos vós sabeis, apenas necessita lle 
tres coUJias : -o professor, o edificio 
escolar e a insp&:ção do governo; quer 
dizer que na iostrucção puhlica falta 
tudo. 

Si olharmos para o corpo policial, 
teremos um soldado para Ires mil ha-
bitantes, isto é, nilo temos policia. 

A policia entre nós é feita ou pi!IO 
individuo ou por seus inimigos. 

Si auendermos para as obras publi-
cas, o facto é o mais irrisorio. 

Tomos a repartição central com um 
pessoal numeroso, engenheiros de di· 
versos districtos, etc .• e, entretanto, falta 
a materia prima que possa occupar a 
actividade desse fonccionalismo, rois o 
cred1to llcstiuado a obras publicas é 
apenas de l 60 contos, quantia insuffi-
ctente para a conslrucçlo do predio 
mais n.u•lestl) ! 

Si olharmos para a arrecadação das 
rend~s. Sr. presidente, o re:1ullado 6 
igualmente desanimador. 

A. provinr.ia é defraudada annual-
mente na razão de mais de mil contos 
de reis. 

E, Srs, para obviar estas di fficulla-
des, que meios tem o governo 11 

De modo que, não por motivos de 
ordem abslracta, de ordem doutri· 

naria, mu por ter desanimado comple-
tamente das formas actuaes da admi-
nistraçlo, adheri á indicaçlo apresen-
tada o esta casa sobre a federação das 
províncias. descentralisação ou qual-
quer outra medida analoga, que outro 

· uume possa ter. 
Sr. pre~1dente, constatando o~ lliver-

sos ramo~ da adrolui~tração publica, 
reservei para o ultimo lugar tr-dlar de 
um ramo de uào somen0:1 1m;>ortaocia 
e ao qual. em seu brilllante discurso, 
referio-se o orador que me preceden; 
a viação ferrea. 

Propositalmente reservei este a:~
sumpto para ultimo lugar, porque, 
comparado elle com os outros ramos 
de servi co publico, nota-se o ma oilfe-
reoça substancial, noil diversos ramos 
de serviço publico predomina exclusi-
vamente a acção official, a accçlo do 
governo; emq nanto que, neste ramo d~ 
serviço,a que me refiro, a viação rerrea, 
predomina como factor pnncipal a ini-
ciativa particular com o auxilio oOlcial, 
com a. intervenção do governo. 

Sr. protiidentc, o auno de 1874 é o 
ponto de partida para aquelle que li-
ver em vista estudar o movimento deste 
ramo de serviço em nossa pro,·incia. 

Esta província, por sua posição cen-
tral. teve de aguardar o desenvolvi-
mento da grande arteria da estrada de 
ferro de Pedro 2. • para então dar in-
cremento á soa viação. 

IJesta epoca em diante, depois de 
t874-, IJvaotou-se energicamente a 
iniciativa em todos os angulos da pro-
víncia; e como a iDJciallva a respei~ 
lle emprezas que, como di.sse, nlo t -
ollão precetleotes na província desen-
volveu-se o mais p<.~ssi vel, pedirão-se 
estradas em todas as di recções, não 
houve um plano geral, até que, á pro-
porçf•o que se deseuvolviào al~umas 
linhas rerreas, tO anoos depoiS, em 
t88~ . foi prliCiso uma reacçào ener-
gica e, direi m&dmo, patriotica contra 
este ramo de actividade. que. contendo 
em si grandes elementos de prosperi-
dade, podi:~ . não obstante, a não ser 
P6rfeitameote calculado, a não ser per-
feitamente medido, trazer difficoldades 
insoperaveis para as finanças da pro-
víncia. 

A. reJpon•abiliJade da proviocia al-
lingio a proporções taes, Sr. presi-
dente, que o melbor serviço ás et~lra
das de (erro nesta occasiçlo consistia. 
mesmo em não auxiliai-as. 

Esgotados os recul'liOS da província 
nesta occasilo, si fossem os i nsiaUr. 
proseguir na política temerosa de pre-
star auxílios irreD~tidamenteu diverus 
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empreza.s que os reclamav5o da pro-
Tincia, estuia inteiramente e;tancada 
a ron te de rPcnrso~ com quo a provin-
cia poderia vir om soccorro olcslo ramo 
de serviço. 

Assim, Sr. presitlente, o annn de 
1881\ repre.-;enla o ponto cuhmoautu na 
JlOii lic" rcacciooaria contra as estra-
das de Cerro. 

Com effeito, o aspecto que ellns or-
rereclào nesta occas1ào. n 4ua•lro dr~ 
respoosabilidaile da pro~ incia, um o 
outro erão assustado1·es. 

A zona dP.nominada- a zona da 
malta-era então parcell:1da pur Ires 
linhas que mutu·omenle fazüo a mais 
tcrrivel competencia umas ás outras! 

Uma zon.1 relativamente pequena 
e, no entretanto. explorada por tros 
em prezas ri vaes ! 

Como consequeocia disto. a ronda 
destas emprezas era insignificante re-
lativamente ao capital, não tanto re-
lativamente ao periodo em que as 
mesmas eram e:tploradas. 

Assim a directoria de obras publíca~ 
ponderava: 

• A provincia do 1\l inas, como todo o 
lmperio. pagou o triste tributo da 
inexperieucia I 

c O exame da maior pJrte do suas 
estradas de ferro, construidas e por 
construir, deixa bem ver que não pre-
sidia à sua concessão o necessar lo cri-
torio, pag.>ndo a prnviocia as conse-
qut!ntir\5 destes erros. 

• T dl zona roi julgada um manancial 
inesgotavel de pro<fucção e excepcio-
nalmente dotada de elementos favo-
raveis para alimentar nma estrada de 
rerro; parco:iaram-n'a do tal modo, de 
tal modo cohriram-n·a de vias rerre!ls. 
que, em logar de uma pro~pera, quo 
servisse de animação para as outras 
emprezas, que permitisse que o au-
xilio da provincia se applicas~o a ou· 
tras. teve-so em~rczas rivaes bogt1li · 
sando-stl, inutihsando-so umas ás 
outras, com grave prejuizo para os 
corres publicas, 

c As estradas Leopoldina e seus ra-
maos do Alto Muríabê,Pirapitinga.A ven-
1Urr.íro, União Moneira e sou ramal do 
Rio Pardo e Juiz de Fora e Piao. na 
maua, são om exemplo bem tristemente 
conhecido. 

c Com efTeilo, si aueodermos, por 
e!templo, para a estrada União ~' inei ra, 
veremos qutt a sua renda foi apenas: 
em t 880. ~ e oito decimos por cento , 
em t88l , 6 e Ires decimos, em t 88'! , 
t e t decimo, e1n t883, t e quatro de-
cimos• 

Ao mesmo tempo, Srs.,manifestou-ee 

a reacção, t.1.nto por rarte ila admi-
nistração, Colmo por parto d ;L as-
semblea. 

Assim, a direr.loria de fól~enda príl-
vincial levantnll um quadro cnm(lleto 
das respoosabilhlades dl rrorincia 
no> te auno de 188\. pelo qu~l so ve-
rilic..va, comprellcudidos serviços con-
tratados, em via de execução. o apenas 
a.utorisados.uu1 c·•l'• t, I do t '!3,5'!0:0001 , 
ao qual co• rr..,, ... ,, lo:\ por parte da 
província :\ ri'· f' m·abilidaJo de ...•• 
{7 ,:Jü7 : 5~'t/J't33, exigindo anounlmente 
para o so~r viço dos juro~ a pagar pel a 
emissão de apnlices destinadas a este 
fim a quantia de- t ,0~2:05 t 63:J3 . 

Em con~r<J uencia disto. a repartição 
de razeml:l, como um moi o do con-
jurar cooco;sO~s futuras o ao 1nesmo 
tempo offorecer um dique a qualquer 
iniciati va neste sentido, propoz que a 
provincia só garantisse juro; lntegraes 
durante a conslrucção das estradas; 
logo. porem, que estas fossem frao-
qneaJa~ ao transito, llcaria a garantia 
rcoln .; , 1.1 ao que fosse preciso para, 
re un11lo aos 4 X de que trata o § t. • 
do art. 7. • da lei o. 2!1tlí do t 88t. 
preCazer a taxa primitiva. 

Esta lei de 1881 determinava o modo 
porque so deviam instruir perante o 
govllrno as petições tendo por fim a 
concessão dn au1ilios da provincia a 
estratlas do Cerro. 

Parallolamente a este mov1mentn de 
reacção, a quo me refiro, o presidente 
lio eotao, o Sr. Or. Cllavos. aconselhou 
em son relatorio, como uma medida 
salvadora, a altitude de res1stencia à.s 
estradas de Cerro. 
E~to pensamento da administração. 

manifestado tanto pelo~ seus auxiliares, 
pessoas muito competentes. como lam-
bem pelo Sr. Or. Cbaves, que, eo 
affirmo sob minba responsabilidade. 
roi o mel bor presideo te que ti •e mos o a 
situação liber~l (apot .. ctos) •.. 

O Sr. F. Sã. - E oa situação conser-
vadora. 

O Sr. Barroso Junior:-EI!e nào foi 
presidente em lli tuação conservadora. 

O Sr. F. Sá : - Em todas as si-
tuações. 

O Sr. IJ. da Silva ... este pensamen&o 
roi traduzido pela assomblea provincial 
nas medidas a seu alcance. 

Com efTei to, não só na lei o. '!33t 
de 1881\ art. til consignou-se a medida 
reclamada pela directoria do fazeoda, 
em relação ao typo dos juros, ao pa~ 
drão de au1i1ios que a provincia devia 
c·lnceder às ostradas de rerro, como 
ainda romos alem e, pela lei o. 3~3f. 
revoguam-so todas as leis de coq~es-

-
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.oee de estrada de ferro. a eojo re-
llp8ilo alo hoo,esse contrato. 

Esta a\litutle reaeciooaría em rela-
~ As estradas de ferro nio se justifi-
ca n somente pelos molifos que adduzo; 
josliOeava~se oa oeeasiio lambem pelo 
limilo1 das rendas pro,iociaes, que se-
guramente nio attingia a mais de 
3,000:0008000, emquaoto que os 
seniços dos juros, como 'os disse, 
&eodo em f ista tanto o :~erviço em fia 
de esecoçio, como os contratos e as 
2ororlsaçoes em lei, exigia somma su-
perior ;;. t,OOO contos de reis, muito e 
muito desproporcional em relação á 
renda total da província oaqoella 
epoca. 

Mas, Sr. presidente, assim como e 
difficil dar-se a medida justa de uma 
refoluçlo, é tambem impossifel cal-
cular-se com exaetidão até onde de•e 
h a reacção. 

1-or isso, ao lado deste facto. alias 
ioC4"Jnlesta, el, a cujo respei to nos cha-
m.na a aueoçio o presidente da pro-
'liocla,lt~notaram·se. muitas doutrinas 
qoe eu direi de occasiio. 

Uma deltas era a seguinte: 
Qoe entre a garantia de JUros e a 

•obveoçlo de 9: OOO,S·IO) por kilometro, 
o gouroo defia dac prefereocia á 
sub•ençio kilomelrica. 

Ora, Sr. presidente, esta dootrina 
era muito opportuna oaquella occasião, 
porque o que nOs quenamos era rea-
gir contra as estradas de ferro. e hoje, 
c:om a anbveoçio kilometrica, é impos-
eivel incorporar-se qualquer empreza 
de estrada de ferro. 

Por ootras palnra.!: quando aOs affir-
mamoa esta doutrina, nio tiohamos em 
'lista as estradas de ferro, tínhamos em 
'lista a proviocia. 

Nio era, posso dizer, a nrdade io-
leira. era apenas uma face da verdade. 

Assim lambem conferlia-se em prin-
cipio ioconlestave.l o da garantia par-
c:hal de 3 X ; o que se achna coosi-
goado na' leis a que ja me refd ri. 

VOs compreheodeis qoe o systema 
da lei de t884 pode ser uma com· 
binaçio subtil, até mesmo engenhosa, 
mas :\abemos qoe com ella nAo é pos-
• i•el fazer-se uma só estrada de ferro . 

E, ootretaoto, uma tal doutrina 
linha a esse tempo toda a legitimidade 
da reacção opportooa. 

O Sr. B. Fortes dA om apartt. 
OSr. B. daSiln :-Oque V. Exc. 

me obtena é nrdade ; en Iuca rei 
D81S8 ponto. 

Agora Mtna simplesmente rueodo o 
bis&orico da qnet~tlo e creio que obter-
nado a mutma lldelidade (apoiado1). 

Mas, Sr. presidente, esse moTimento 
reaeeioaario em MiliU oio foi mais do 
que a reproducçio do mesma moTi-
wento no go•eroo geral. 

Acompaohaotlo a bistoria dos melho-
ramentos materiaes, das despezas deoo-
mi oadas-reproducti v as-, nOs sabemos 
que a i aiciatin de lias pertence em 
parte ao inclyto visconde d~> Rio Branco, 
de que foi digno cooliouador o Sr. 
barão de Cotegipe. 

Entrotaoto, nasitnação liberal . oe~se 
ponto de accordo com os mais d i:~
tioctos chefes do partido conservador, 
cogitou-se, como ntil e indlspeusa•el, de 
certa reacção contra os melhoramentos 
m!lteriaes. 

A estes estadistas uniram·se, sem 
do vida, oão sO alguns dos que ~mpoem 
o aetual goTeroo, como lambem o ex-
ministro da fazenda , o illustrado Sr. 
Francisco Delillario. 

Mas, Sr. pr~>sidente, v oi v eram os 
tempos e estes mesmos bomeas, a quem 
me referi, voltaram aú primill•o sys-
tema, em relação á tão importante ini-
ciatin, procurando dar-lhe o maior 
desenvohimento possivfll. 

Um dB:~tes estadistas foi o digno ex-
ministro da fazenda ao gabinete pas-
sado. o Sr. Francisco Befisario. 

A esse respeito, chamo a attJnçào da 
casa para um brilhaoto discurso, oro· 
ferido oa sessà.o do i7 de Setembro de 
1887 pelo então tninistr~> da agricu l-
tara, o preclaro paulista, o Sr. Rodrigo 
Siln. 

Nesse discurso se notam os sego iates 
top1cos, para os quaes chamo a aueação 
dos meus collegas (lê): 

O Sr. ministro da agrlcullura : - Posso 
amrmar :i camara que não ba dl•ergancla nu 
gabinete a re~pelto desla proposta. 

Todo& os ministros estao de porrei&o 
accordo e aquelle mesmo que é ci t.ado como 
contrario a osta medida, meu in timo amigo, 
o nobre ministro da fazenda. deu as ra%oes 
desta tribuna ~ deu-as com a rnalor tran-
qneu. pela.~ quaes h:avl3 concordado eom 
esta proposta, tendo sido alías adveróO a Laes 
melhoramentos am outros tempos. 

E aqualles quo conhecem o earac&er tio 
honrado mioislto da C;uanda hão de tu~r a 
just: :a de ~onCessar que elle jamaill sacrill-
caria as suas eonvicçoes, uma ve~ eompcue-
lrado de que uma medida qualquer pudus:so 
prejudicar o seu plano do administração. 

O nobre ministro da fazenda, tão tranco 
na enunciação de sau pe1uamen1o quanto 
pemveran~ nas suas ldeas, não ~ria oulrn 
procedimeniO nesta questão (apoiad<l•). 

Km onlro topico encontra~ o ee-
gaiate (coflli"..a"~ a Ur): 

eMas, am geral.a Yardade e e:il.á: as ell•a-
das de rarro eoutruidas por con La do lbtado 
e por conta de companhias rarlicu1ares lém 
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concorrido poderosamenle para o dtl$1'nvol-
"iweul0 das riqu~&as publica o parlicul~· 
(•poiodol). 

Parei osta pergunL' nos nohrts 1lel'ul.1dos : 
ai 65.'1:\S eslrad:u não rn:~.•om cu n~lrn idM. •111~1 
eeria huje o orçamenlo du lrnperio 1 

Quacs o~ sc:us _pro~rnss•)~. ri•tn•~7 .. 1 :tgnc•,Ja 
e .'SIAIIO 1l3 vraÇao pulilka f 

O Sr. Silva Tavarc:<:-0 lnesm" 'I"'' lt.r tu 
annos pass.tdo~. 

O Sr. Rodrigo Silv3 ( rnini~lro ria alrrr•'lli -
tu ra):-Esl.l C 3 que.;tàu eC:.IIIIIIIIÍ'> lltlf' ri"''" 
eer ~tndada . 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
O Sr. llodngo Silv~ (rubslr'O da ~l(n~rrl

larn):- Tmneror-se .,, orçameuloJ' dtwr•l:roJ .. , 
polo 11n1aruçn tn 1l nrnn1~ e.le hrugu l'"''i"•l" 
do conslrucç:to de estrada i •le fumr "··h··~ :lr
tie- htl t1 conclu5ãu dr •tue l ll •l n~ :t;o, "'" '" 'u:t" 
gulas pnln F:$L•dn .1r'h:lrr-<t• hrrjr r•'l'~'~'"'"l:r
das por aquelle ••alo r. 

Ja •dm, pol<, os 1111br~s rlepul.l•l"' •JW 
es.w un~trtnrs g-as'•)~ (rito, JWin f-: .. l :t, lt•. 
apC'%3t tlns r rros cununcu idn.;; o gcr:.lw•·lll•· 
wnr~s.,do•. fozem honra a no.sa 3 ( 11\ iolaolo-
admiui<lrMh·~ e ri•·ili<ar:io iurln-lrt.ol •lu 
Br:~Sil. ' 

.. •· . . . . . . . . - . . . . . . . . . . 
Oro, si o prolongaru•ulo •las :P~lraol ~, u:iu 

los~o exerut:uto rnmn 111n ttlnuu pnlil••· .. •lu 
grnndo ~rerlu, r•r•rg111r1rr, ~~~ Jlríithr•' lu• 'I"~ 
J13S<Mrno .IIChtalmCUlf' pnr l3t'S t•Sti'1Jtl.) .. r r•-

l)r~nt;ariân ns valort•:~ tJ HC tauto hão ,·uHln-
m itlu 1mr.1 n augrnenrrr •13 fur&uua J•>rllo'rr-

lar t,pur t•rmsetaueuri:~. •la reml:t tlu f: .. t:.•IH! 
Evldruleurrnle não. 

A!ISirn. pui~. r! rrert>ft rrnt• nu ··~lcul•t ·1'1•' 
,;e dflve razer p:.n ... ,. r"uhrt"~rNn nua··~ ...... 
benellclos ttue as e., Iradas rte ferro r.lnr ,,..,._ 
Mt.:ado. curue-:e uão sôntrutc t"Hiu :t r4~1ul; 1 p,, •. 
ell ns produlitb, mA~ com ns lt~ ·neti<'i"' 'I"'' 
iod lrccr:.menre 1ra1.cm n ramas o tà(l i•rrl• .. r-
&.1ule.~ loca lidades •I hnr•urln, 3 tOJilL' ri-
qul:.:!l m a~. mas desert<as a longi<ru:u. M-eu-
volvendo e aperfeiço~n.lo as oli lfereut •s iu-
duslrias (apoiodos). 

O Sr. Cochrane:-As unugrns lntlir···· l~< 
~~~ ns mais imoortan1es. 

O Sr. Roo!rigo Sil.-a (rnl n i~lrn ria 3"ri' ul -
tura):- t:omo bem ~ i& o nob re rtrroul~•lu. liru 
COnl llelt'JHe ne.stts ~ ssumpto~. õ ullla l'um·a 
muilu conlred d2,qoaodo so Ira la d• '""~•'•• 
de ferro, auender-se muilas "''''$ :w1,~ n; 
Y&nLagen~ indlr~cras, do •1uo noluelln- •llli! 
rcsnlrao do seu objeclo inclnsrria • 

Uma eslrada de ferro prule u:i r. dar •lír····r:o-
meuro luf rn no Esrado, mas !)Orlo I"''''""' w l-
por lnn les beneficio>,COUCOrrentiO p:ol'i •1 o!•··-
eiiVOIYÍUl~DIO d:u dl •ersu industrr~-. •· ... r 
un1 grande elemenlo de vitalidade e dt• r .. , ··• 
políüca de uma natãn (opoiado•); poM aruJ• 
aer nm t•oderoso auxiliu da der~~ da I'" I na. 
C:OD5iderado sob ll ptiDIO de vis la 111 li ror r 

Mlr.llegico (a;- >iarlo•). 

t:ls aqu i a razão porque o meu llln•tll· 
amigo, ' ' Sr. minislro dn fazenda, ' I "~ .li:rf 
foi adv~rso a alguns rlesses mclhornm•rrlO> 
in iciados inorrporrunamenle, rcconbere lrr•i• 
a nec'!Ssldade de dar-l hes incremento t im-
pul~o. como medida ~couomica de ,;r~rr~e 
alcance. 

O Sr. Joio Penido:-Mas o Sr. mini·lr.t ·•~ 
fazcuda declarou •rne rol vencido ... , ···•11-
JSelbq, 

t) Sr. llotlrogu :'ilva tmmislrn da as;rir•ul-
lnra);-b expll<lllrl r-lu. 

C Sr. Lrrureu•·•> r!e Allmqucr•JliP'-llu. 
;lJ:Or:t Vt!·st• que f,,, \'t"lll'hh, u cu nvcuri,S•• 

~:· tllll CUII\'Crli •lu. • 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ora, .:HII\' ir li :tu ~: :- t;;u lu p:eruc· ru111 o ~t·n "'" 
ti:. .. t <ltueln' tlt• r,.,.,,,, uotu lll'tlluua.;nl-:1..,, 11•'1U 
t ~aru nl·:t"' cull:llt"r:tti•H·:-.~ ••ITt•(' lh ';'"' &J•• ,,r~ · ... 
::rr-~u n:&r1nn:.t ,. r .. utt•.. :a luuulau l•·' •1 :'1 
r•·utla pnl•lk~ I 

Eu r reiu que a puli tu·a ,,,. ..~ .. t'HJI~lru l r 
ltt:th tf"Hr:t l'IO Ih tJI(" 11111 11:tlt110 tle I'Slr:'hl:t 
•I•· f••rrn ~·ria nm2 t•ulilh':e th•t• lurt•\'f'l ,. fu-
ll•• .. ta :\, r•lJIIIJI U Uh~ ot .;Hd:ll, 

• • • • • • • • • • • • o • • • • • • • 

,, SI. Butl r l;.:u :-<tl\,i lllllll i .. lr'f t ela ru;•u·ul-
111 1'!1):-t:wtu :t rr:dJ•l U••l:t 'I Ih' 111•' •* JH'"III i.t. 
f.tl'•' l ••'la tlt'l'l:u·:a•::•·• ~ ··;unut':tt 

l ',u'il 1111111.41 (U l llt'• ·•h• ''''lt.lit.t"'\J' '''' III'IUICII I• 
•lt• •luu.; ltnpnrlaut.-.. f:.e·hu'••... ~ imwi~•·:wt • 
•· :• vi:aç;w-fcrrca 'P'''u"''' 
~•f di:'\ 1'111 IJUt',t Hlll ·l tllllll"'tt'ti tl,l :\)!rit'llf· 

lnra.••u u3.u pudt•r •'\.''t'"ul:.r ..... ,. JtrH::r;~man.t, 
.,,., O fJ1lt' lftr C"UIII J•r,.. (.1J.••r. 
~àu rnmpreht•ll•l •· :. ,., ... 1•-au .. ,J,ilht;'ld•• ·lo• 

f' 111\•r .... iu.ao l•ll'n:tu·f·• , ... r.• lu~{:. r uu1 I"""'" 
•f•• .-;a..:r• liciu5 pol:t ~- ,., .... r~·~=• ,. prl•• Jli'O;.!ft! ..... , 
,J: • .. ...... :;:\ J1211't~ r ., • .,,,.,.ui; oi1uiro /JI'In). 

Em cnnsequcnl'i:r rlc~:<a nova Mclo•m 
tle trleas, tn•la a l"a><a sabe as ~ommas 
u nportan les que '"l•lon o J)arlarnenln nr.1 
rel;1çào ao proluug •• menlo tla:1 eslradas 
rle rerro do Kslado. 

Ora, Sr. presideole, ~i a adniuis ll-a-
çào geral eolrou em uu,·a phase: >'Í 
homen~ d.a estatura 1bquelle:s a que 
mo rerori tomar~o tão gra ,·e rc~oluç:io . t ' 
rmno a m~lhor . ;, mal; t~ p porluoa v:.ra 
o E~tado, a poli tlc:, rl e 1 ~118 em ~ lo ;,~ . 
em relação a esse ramo Je seni~n. rle''" 
ser ~ mesma que em I~\ I 

E' um ponto tle IUI~rmg:~r,:io 'Jnc r•u 
diriío aos nobres deputados. 

Eis a quesrão. r ara a qual eu fl• l'" a 
aueoção de IndO! o:; meus colltgas. 

E eolro oella ~em amor. nem odorJ , 
sere i obedieole ~5 t·l>s-enações que ,e 
me ração, serei tolerante para todas ~s 
opíniOas,qualquer que 110ssa ser a sua 
procedeocia e fu odamenlo. 

Em 188~. Sr. prt'sidenlt , a cossa 
renda er~ de Ires mil conles. 

Em t887. a nos!a renda era superior 
a quatro mil coruos. 

Em U!8~. o captt.l sobre IJU& recabia 
a resooosabílidade da proviucia era de 
1~3.ti~ : 000100(1. 

Em t887, pel:;,s labdl;;s lle e o lã••. 
eliminados os sarvio;os não conlralados , 
ou conlratados, ruas tle i mpo~sil e1 
et ecução, reduziu-~e :. 51 , .\001~ l 

t::rn t88~. a re ooo~:rbi l itlade da pr .. _ 
' iucia eleva va-õf a :<utu1n:1 de n·•~ 
l i ,2U7:52'l,S233; r.:u ISMi, a respoo;;r: 
!til idade da ;.ro' inci;, :.u ingia à somma 
r) I' :t,5{18:i tOlo.: rm 1!!N\, o ~rvico d11 

• 
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juros exigia indispensuelmenteaquan-
tía de t,0":0lSi,$33i; em t887, o ser-
Tiço dos juros exilli" a somma aooual 
de tt11:9i66i00. 

Em t884, as emprezas rines se bo!l--
tilisavlo reciprocamente, taes como a 
União Mineira e a Leopoldina; em t888. 
estamos sob os bene8cos e!Teitos do 
contrato da fusão das companhias, 
celebrado pelo Dr. Chaves I (Muito 
bfm). 

Em tS!l•. Sr. presidente, as estradas 
não lliTereciào di videodo ; em t887, o 
divideotfo dellas é conhecido ! 

Em t88•.erão apenas 663 kilometros; 
em '1887, ja tínhamos em trafego 879 
kiJometros e hOJe mais de 000! 

Srs., ai, como vos disse, as circum-
elaJlcia:s llàO outraa, insistir nos mes-
mos princípios, oa mesma altitude, serà 
reproduair o caso daquelle seminarista 
que à'l seu examinador de liturgia, 
quando ~te pergantava : 

Si uh ir uma mosca no calice 1 
Res~odia o examinando - • eu a 

agar;-o entre o poleaar e o indicador e 
a df.ito fora. 

Si cabir um cisco , Faço o mesmo. 
E si eabir um borro 1 Faço o mesmo: 

agarro o burro entre o polegar e o iodi-
ça.dor e o deito fora. (Risadas). 

Ora, ai as circumstancias hoje são 
diiJerentea, as soluçoes lambem devem 
sor diver:W~,notando-se que, si entramos 
em oon phase, nOs entramos nesta 
nova phase com grande cabedal de ex-
periencia. 

E' preciso, Sr. presidente, e este é o 
fim principal do mell discurso, com o 
qual receio abusar da auenção da casa .... 
(n4o ap >iaJ, s !16"aes). 

O Sr. F. Alves:-V. Exc. està pre-
stando um revelantlssimo serYiçoi pro-
vincia. 

O Sr. Campello:-V. Exc. eslâ di~cn
tindo brílhantemente (apoiados); sou 
capaz de ou vil-o ate amanhã. 

O Sr. 8. da Silva:-Obrigado. 
Si as circomstanci.as da província são 

outras,. antes de entrarmos em phase 
nova, precisamos fazer a nossa liquida-
ção com as estradas de r erro, precisa-
mos saber o que ellas têm sido para as 
lluaoças da província, precisamos saber 
que sacnlirios a província tem feito 
com esta~ .·stradas, precisamos levantar-
lhes o ma conla de debito e credito. 

Este exame, Sr. presidente, deve ser 
feito com toda a attenção, porque, si 
para b:.se de qu:~lquer calculo toma-
mos dadOS incompletllS, chegamos a 
mais deploravel confusão. 

Eu quero soppor. Sr. presidente, que 
~s eslradu de ferr'l estejào alcao;adas 

para COID a pro'fincia ; oa, por oatra• 
paluru, eu quero suppor qae os sac:ri-
Octos até boje feitos pela pro,ioc:ia DlcJ 
teoblo sido ~roporciooaJmente coaa· 
pensados em daMeiro pelas estradas ct.. 
ferro. · 

Mas, nesse ponto eu chamo a vossa 
attençào, Sra., para uma doutrina, aliu 
boje muito popular, accassivel a todu 
as íntelligeru:las, pregada pelus mais 
oolneis economistas. 

Um delles é um nome tambem popa-
lar. Leroy Beaolieu. 

Em uma abundante nota de soa o~ 
Sciencia elas ll'iraança1, ' 01. i . • 1 ag. 
203. este notnel economista dem!lDS• 
tra á saeiedade qoe ê um grande erro 
acreditar-se que não ha de ntil para 
um E~tado sioão os trabal.hos que 
rorem directameoteremooeradores para 
os ~rticularea. 

Ftgure-se, por exemplo, oma estrada 
d" ferro qoe do oiJereça saldos, qge 
apenas Cllbra a despeza : e o illustre 
economista demonstra que, linda nesta 
hypolbese, quando directameote per-
dem todos aquelles envolvidos oa 
estrada, quando tem prejuízos o go-
verno, qqando igualmente os tem o 
acciooista, ainda assim, o capital circa-
laote cresce, multiplica-te de um mod~ 
indeOnido: ainda assim a riqueza geral 
do paiz lennta-se: e a razão é simples, 
~r. presidente; nOs oào podemos medir 
as vantagens economicas da Tiaçlo fflf'-
rea pelos seus resultados reduzidos a 
algarismos ; por uma razlo muito sim-
pios, porque não temos om meio pra-
tico de constranger a que contriboJa-
para o acti v o di&S estradas de ferro todas 
aqu11llas pessoas que das mesmas parti-
c!, lo. 

Não sei si fui claro. 
Figlll'emos a bypothese: desde que 

uma estrada de ferro attinge a deter-
minado lugar, ba uoa revolução p~ 
funda nos valores, tanto quando esses 
nlores são representados por bel» 
monis, como quando slo representados 
por bens immoveis. 

Temes ahi, portanto, om augmento 
de riqu~za. 

Mas, de que forma graduaremos eete 
aul{mento de riqueza f (Apartu). 

Eu peço deteulpa a meos collegaa e 
mesmo á homaoidadl', por estar insis-
tindo oestes princípios no Om do 
secolo XIX! 

Vous:-Está falando muito bem. 
O Sr. B. da Silva: -lias, em6m. 

assim é preciso, para liquidarmo. 
por uma Tez este cbavlo, isto é, impos-
sibilidade de auiliar :1 emprl'zas pu-
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ticolares em razão da o.livida passin da 
·provlncl ~ . 

lato, como de111onstrarei. ó um cir-
culo vicioso, no iJUal eu tU il$1UO ja in-
.rorri qmando julgnei oppnr1uno reagir 
oontra as estradas de rerroo. 

O Sr. Présidente:-Per111itta o nollre 
deputado qo~e o interrompa para pre-
•enil-o de que a hora está a terminar. 

O Sr. U. d.a Siln: -Eu requeiro a 
l . Exc. que consulte a casa si me r.o n-
-:ede prorogaçào da hora !'lia concluir 
as manhas breves renexOe;; 

(A ca1a, sendo conswltada, responck 
4 (/'lrmali"amenle) . 

O Sr. 8. da Siln (co•li~tu<Jndo) : -
Sr. pretldente, pela simples inspecção 
do mo•imento financeiro de nossa pro-
víncia, conror111e os dados que nos rorão 
~ereeidos em 1884, podemos dellnir 
com esactidão as relações em que reei-
procamente se acbão as finanças da pro-
víncia e as estradas de ferro. 

Re6ro me aos dados quo eoUo nos 
lerão fornecidos pelo presidente da 
.província e aprove110 ainda o ensejo 
para reí terar as demonstraçOe.s do meu 
particular apreçd ao ir. Dr. Chaves, 
porque roi na sua administração que ti-
vemos o relatorio mais completo, do 
qual até hoje nos otilisamos e have-
mos de nos otilisar por mullos aonos. 

O Sr. F. Sá: - E' uma memoria 
c~mpleta de todos OJ serviços da pro-
YJnt aa. 

O Sr. B. da Silva : - Com elreilo, 
como vos disse, as es tradas de ferro co-
rueçariio em t87 4. 

Tomemos o anuo sullsequente, t 875 a 
1876. 

E' evidente (e para isto chamo a at-
tenção dos nobres deputados) que, 
para formarmos este calculo, devemos, 
considerando a receita geral da provín-
cia, eliminar aqueUas verbas quo não 
tenhào relação directa com as estradas 
de ferro. 

Por exemplo : selins e patentes da 
iuarda oacic .. 1 e ootru. 

Por coosegu • ..tte, devemos auender 
exclusivamente para aqoellas fontes de 
renda que directa e immediatamente 
se relac1oolo com as estradas de ferro. 

Ora, com esl~> caracter temos o movi-
mento da exportação c importação. 

Atleodamos, pois, para a importaocia 
da arrecadação da receita em relaçlo a 
ll3tas duas ronles de renda. 

Idas, si rormos fazer o calcul", oào 
de eM!mentos específicos, eomo sejão 
estes, porem em globo, esta claro que o 
resultado não pode ser exaclo. 

Chamo a allenção da casa para este 
ponto, porque eu tambem ja. em vez 

de fazer o calculo com esta base, procu-
rei calfular com a totalidade th recei ta 
da província, mas creio que nenhum 
dos meuJ nobrts collegas me n~garà a 
perfectlllilidade de um a uno para outro 
oro qualquer ramo de coohocímeotos. 

Mu. si, COIM disse. as estratlas de 
forro começarão em 1874, es tá claro 
que no anno ,ullsequente, de 187:1 a 
1876, embora aio h em principio, ja, 
mais ou menM, "' l ol •rJo no movimento 
da rece1ta o, d~ f-Lt:LO, nesse anuo lodo o 
movimeo1o da importação e exporta(~ 
auing•o à somma de t ,OU:097,St83. 

Se1s aooos depois, quando a viaç~o 
rerrea ja so havia deseo•olvido, não 
tanto como hoje, m:As relativamente, 
o movimento da e:tportaçào e importa-
cio auingio a muito mais do duplo 
daquella quantia, isto 6, subio a reis 
! ,U0:0956U8, dilferença muilo supe-
rior a 110 x. 

Mas é justo que eu demonstre que 
P.Sse accrescimo de mais de 50 X é de· 
vido u ctusivamente ás estradas de 
ferro. 

Ora, o meio pratico de verificarmos 
este ponto da questão ó, assim como 
comparamos o &lercicio de 1875 a 1876 
com o eurcicio immediato aos seis ao-
dos posteriores. compararmos o mesmo 
exercício de t875 a t 876 com o exer-
cício immediato aos seis aonos anterio-
res. 

Este exercício é o de t868 a i869. 
Ahl touo o movimento de ím1•ortaçàG 

o exportação auingio à sGmma de 
t, iO'.t : ISSM936 reis. 

Ora, por simples coofrontação,coocluo 
que de t tl68 e t 869 alti 1875 a t 87G 
não houve aceresc.imo nenhum de re-
cei ta, pelo contrario, a receita da expor-
tação e da importação decresceu alguma 
co usa, emqoanto que, seis annos depois, 
auinglo a muito mais do duplo 

Logo, si oào ha ractOI' novo sinão as 
estradae o.le ferro, logica e forçosamen:e 
a ellas exclusivamente deve-se allribuir 
essa dilrereoça. 

O Sr. C. Prates : - E' innegavel. 
O Sr. 8. da Silh:-A assemblea com· 

prehende a razão porque as estradas de 
fero o aetuarão na proporção de mais de 
50% na importação e e:tportação da 
província. 

O motivo é ob,·io : oão sO pela eleva-
ção e creaçào dos valores, como flnal-
menle(e ainda ha poucos dias o demons-
trei\ pela forma da arrecadação. 

Não ha muito. ainda eu adduzi um 
eumpto,que preferi, por ser o mais re-
cente; a comparação entre a arrecada-
ção feita pela estrada de ferro tll i nas e 
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Rio e a arrecadação rei ta pelas recebe-
dorias. 

Ei~,srs .. o que têm sido ~ estradas 
de rerro como roote de receita. 

Procuremos agora Ter o que ponão 
ellas ser como ractor de despeza e i!lso 
conseguiremos pela coorrootação entre 
o que e lias t ~m produzido oo act1vo da 
província com o q 1J'e a provi !leia tem 
despendido e ha de despender. . 

C•1mo vos disse. pelas tabellas de 
t887, a responsabilidade da província 
ó de 3,598:7708000,a que correspoude, 
para o serviço ordioario dos juros, a 
quantia d11 tllS:92j)8:!1JO. 

Esta, Sr. pres1dimte, é a responsa-
bilidade maxima da província, o ma-
limo do credito ordioario dos juros, 
quando todo o capital das emprezas 
estiver deOoiti vameote collocado. 

Mas, este capital oào se acha defini-
tivamente collocado 

Logo, para fuer-se um calculo cxa-
cto, procuremos saber em que razão, 
em r1ue proporcão, de nm anoo para 
outro, angmenta-se a despeza da pro· 
vincia com as estradas de ferro. 

Não sei si os nobres deputados me 
rom prehenderáo nessa parte. 

Vozes:-Perfei tamente. 
O Sr. IJ. da Silva:-A responsaiJil i-

dadP, a quil me rereri, é a responsabi-
lidade maxima, que presuppõe a appli-
eação da totalidade do capital em 
eada uma das emprtzas. 

Ma~ , nOs oào podemos determina r 
a pri wi • m que proporção este capita I 
terà empregado. 

Por outras palanas; nos não pode· 
mos determinar com exactidã.o em 
quanto, de um anno para outro, subirá 
a despeza da provinda. 

Portanto, para chegarmos a um re-
•ultado mais approximado da verdade, 
mais seguro, devemos ter em Tista o 
que é que a proTiocia até hoje tem 
despendido com as estradas de ferro. 

Ora, Sr. presidente. desde o t. • de 
janeiro de 1871í até 27 de janeiro de 
18:17, i~to é, em trese ao nos, a pro-
1'iocia despeodeu com as estradas de 
rer r o !S, I ~:00)8000 . 11 u e r diz e r 
306:000f000 por a'ooo, reprBSP-:tad!ls 
em apolicos. 

Mas esta emissão de ll, t ~:0006000 
on a emissão de 398:0008000 por aooo 
significa oa renda ordioaria, por conta 
da qual corre o pagamento do• j:uos, 
ama despeza de i3:76()6000. 

Resumindo o que eu disse: tomemos 
por base os trese aonos, vejamos a 
10mma representada pelas apollces da 
província e dabi concluamos quanto 
•m apolicos a província emitte cada 

.. -
aooo e quaotll a província deJpend4t 
com o pagam.,oto dos juros. 

Note-se que tomo por base o relato-
rio de 1887. 

Si a somma das apolices augmeotou 
até hoje, tambem augmenton o nu-
icero dos annos decorrido>. quer diz.er, 
si o diVidendo . augmeotou, lambem 
augmentou o divisor e o quociente será 
o mesmo. 

Mas, Sr. presidente, si chegamos a 
esse resultado, é preciso comparal -•t 
(010 o resultado a que ja me refe.-i . 

Tratando da receita de aono para 
anuo, corupreh·~ urlido o periodo de 75 
a 78, de 82 a ~a. ella subio em uma 
media annual arroximadamente de 
~00 ooo.sooo. 
~o entretanto, com(l disse, a tlespeza 

ordioaria subio numa 1>ropor .:ào de 
2:1:7606000. 

Logo, quando a província tle~pen•l e 
2;}:000,'í(h.IO,ganha qua,i 200:000,'JOOO. 

E' este o calculo para o qual cllamo 
a allençào dos nobres deputa~os, pe-
dindo-lhes que examinem os dados a 
que me refiro, visto como não é um 
calculo de occasião, mas o que ;oost.a • 
dos relav,rios. 

O que a este respoito . teuhll ~xpen- .. 
r!ido h•:m stl po:le reimmi1· na ·";:ointe 
formula : 

As estradas ne fcn•o :t ugmP.m<v> a tle~
peza publica em um11 Jlruporçàü .:rtth-
mctica tl a receita pu h li c a em tun:t pro-
porção gcornetrica. 

A província esta para as ,J ,,spoau -
t:Om :lS ~s tradas de f~rru em 111111\ pro-
porçi\o arithmethica; as '!.'itran:w de 
ferro estão para a renda ~a pr-• ;meia 
em uma proporçio geometrica. 

Alleu.Jamos lambem, Sr. flrl' ' ·l•·ntc, 
às outras faces da 'JUestão. 

No auxilio a estradas de f•:rr. , .1 flrD-
vincia ,;outrabio dividas. 

Mas, Srs., a responsabili.Jade <1;: pro-
virtcia tem dous limites: 11111 no ·apitai 
e outro oo tempo. 

Pergunto: a.~ estradas ti•: fcl'l u. ·~ 
fa ctor JloUér0$0, não artuào inde l t~irll\
mente na renda da província ? 

Si a tlespeza tem 11111 lirnit.,, uu.lo 
estft o limite t.la receita ~ 

Mas. Srs., si isto ainda não Ml•s f<\ll, 
attentlamos que e~tas estradas • avre--
sentão um capital lixo de vaiOI' u:lpl)r-
tante.; I'Ste capital fixo, em Pl'aZO oll)\er-
miuadl), ha de reverter para a I" J'fÍn· 
c ia. 

Portanto, a provineia, cru rel:t·. :w b 
estradas de ferro, ltlcra duas vez•·,:; Ju .. 
era no presente, lucrl\ no futuro. 

Si ell:ls hoje representão um •-I[Htal 
lho im!>Ortante, o qu.e diremos. -ler :lf -
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ridos alguns ::nnos com 11 rlesenvoh·i-
da actintladc humana em todas <~s ra-
mifiC<~çOes 1 

Qual sera a propordio futura deste 
capital aclualrnonte 'repn~olallo pe-
I<~S estradas de forro 11111 relar.ão â ri-• queza grral ? 

t:' indenni•ln, 11 all imllóltlu ! 
~is pcrfeilamcnl" •l•• .;tarnada.~. tanlt• 

quanto ltOIIia chognr a uar11 alt':uwc. ~~ 
relaçõc..; reaes e Vt•rtl:ult·iras enlr•• a• 
e;"~lradas de ferro e a rl'fula •Ir.. lll'nvin-
~a. 

Ma~. Srs., si a-<.<im ,:, o'oll ll t ··onti-
nuarmos a regatear-lla r:. favoorr~. a re-
gatear-lhes ;a mulros ! 

. Eu vos disse: si nt'os 11 lhamn< para os 
dl\'erso~ ramos do ~crv1(o pniJIIco, ,·~·
mos qur na inslf·nn;:i o pnhlira nfto Ir-
mos pmfcssores, n:'to hlllltiS ,.,,·ola:;,u;·, .. 
temns insp~C{ào ollkial: falia-no .. tudo ! 

As obr.a:s puhlk.~.; , ;'ouuan:t ph:wla~ 
]Dagoria ! 

U corpo pu I iri:ol d;, 11111 solol;ultl para 
trcs mil hahitank~ ' 

!>to ti ll'l'iS•trln. ,. 11111 ~ 111111lan u d.: 
JlOIIcia. 

Logo, numa I'CI' ''"" ~··ral tl u<ol il o•rsus 
seniçO!I p11 hl ir u:<, u;·,,, " "1110' propun;:'111 
11enhuuaa cu Ire u rr.-nllatlo tlt:lhls , ... 
~acrificiu •lu•• r u~lfuJ ;, pi'IJ I iah·ia uu a 
quasi IOlal itlalll! tia.; :,lla'l ro·udas. 

~o cnlrcl;tnlo, o•tu n•l:u;i\ •1 fa~ ••:.Ira-
das LIU (erro, U l't):'ltlt:ultt ,·. ilfliiiCtl ialu. 
iJ t'OnCrl!IU, Íl palpavt•l. 

Como rtgalearmns favoaes .:ompa-
ra lavamenle com os ou1oos ramlls de 
ser viço 1! 

Em uns ou em lildoo~ elle<. como vos 
d isse, predomina a a c \'Jll) exclustva do 
governo. 

Mas, YÕ~ o sal.oei~. com os moiLies 
a .:tuaes, em uma proTincta como esta, 
4l gvveroo é im(l<lssivel. 

F.otretaoto. em rela{àO às estradas do 
rerro. assam nao acontece, porque 
oellu, em vez de predominar exclu 
ai v :ou !'O lO a acçào ollir ial , t!Sia lil(ura , 
mas de modo secuntlario, ti•• aootl u 
a cussorio; predo111ina como elemento 
principal o elemento indh·i•lual e este 
é o maas Tigilaute dos lisraes. 

Assim, lambem ern relao,;~ o a outro 
aspecto da qutJ~Iào. 

Si IOdO:! sabemos. raIando leal 
e sinceramente (neste ponto não 
receio uma contestação), si hoje, 
para quem coohece esta ordem de 
ioteres.~es, para quem coohece as 
dillknldades ~om •1110 tliariamrote 
lutào as ernpreza.s em sua orgaoisação, 
a laia de a./ é trrisnna, ~ ímpos-
siTel; como, porque esforço de logica, 
0011, que devemos proteger as estradas 

de ferro, . querern_o~ dotal-as ape-
nas com o Juro de ,J .; · . nàcJ obstanlo 
reconhecer a lnafficacia 1lcs:e meio 1 
. Srs. , este padrão de juros. o q na I 
Ja em tempos acleriorcs eu defenJo 
pode ser nm:t rnmbinaçãn engenho~;,: 
rna.~ com cert~u não ó um anei" de 
orga n i •ação. 

Si eu o tlefentl•. coano \'Os .Jisse. lo• 
com o flm excht~Jvameote roaccaonar ... 
oes~a or.casião. poro1110 nessa ..,.. 
castàO acha va-rne •denll ficado com ,, 
adtn111is lr~dor, 11 Sr. Or. Chaves; aclt) 
que elle proceo.l~u naquclla · ~:,:a•o:, .• 
lle tnt~•lo patrioth·oo, inolepen•ICIIIe, ccun 
r~rreota inllllt;• ·· ,,,)$ in lorcsse~ ol t 
província. 

o Sr. r . Sa ''·· um apariP, 
• O Sr. 11. Lia St' va. - Eu ja tli s~t: li •" ' 

II~U pOdPIIIOS IOetJor ,, I'Ca CÇilll, CUIII't 
nan poden'o' 111raJtr a revolu~w. 

Eu não quea .. lat.a d i ugaçOc~. 1u .. 
d t r~• que fotç;,~ '' i' PO:Hns oeutralosào ~•·; 
ilSSIIIl i ua rel(oi.., tia pololtca 011 ti ,, 
Olf~a1uca ; da ~,..:au o tia reaç.'ío. dcsl.t 
llpportuna re:. . ·. ~n c tla prudeulc tno-
CIIt ll\'il ue~le IU•·IIIi'lllO. a resull:uotc 
~e.r:, u caminhr, 1 11~1~ segur. , e ~~~~ ~~ 
lralharto, com " ~ .. uuna llu ~:tperic una 
1(110 Oits ja (IOSS UÍIDOS 1111 3SSUIUIJIU. 

Acho qoe C>ol:. naioha (Jn>Jiosicào, •!c 
que r.orn :J. • u.;;~ se or:;anida um:~ ~v 
cornpaoh ia, uio o Jlr•'C!Sa scrdemontlra· . •. 
por não enrvli lr l r cooteslaçào; n,,, ,, 
Pu a !.lemo5lt o l ~l. pon1ue não :- " ' 
apenas para os tJJ~ll> co ll o•gas, falo t~ m
IJem para a pro,· ond a ~ tJual prfo•i••• ." ,,. 
uma razão de 111e11 tJroctdiauetol .. 

Srs. , ,.,·,s lodu: v ·,:. IJCi; , o jur., ,, 
e mais do que " 1 •re~o do capl1•l • "'' 
ch~mo a V<>5sa at h•n,.~o para a ~c ·u• ,; ,. . • o 
esla•asltca, que eo.·pulrcr em um rtr.n · ~ 
discur~o do Sr. \' t::cooüe de Ouro l'f~lu 
oa sessão <lc :i ue JUIIJo. oo senld•J. " 
respe110 dn uu mer;•rto es isleole ~·• 
pa 1 z. 

Alti, compar;H~·I· • o onmerario n ~ 
t~nlu ew no~-o t·~ IZ com o ou IDt -
rano ex•slentt t' ID unlros paizes. al~p1n ~ 
telalivamente p••bn•s, roroo a Auslll ~ 
e a Allemaola:o ven lica-se tjue o D·'~~n 
se ar ha t m nlt1111" Jogar. 

ti Sr. ,. ,~••lud•· ti· Oun• Pretn:- t.t, .. 
'"'' ir !l pt .. ,,.. ·1·· •(11•' -'•·lt:unu-uu .. ;. .... ... 
r~Jwt t'• •·m jl•• .. w-:..·• Htl•'rt••r ;a outro~ J'·''''''• 
PXprr·~~:\ '' tu ~ h.::. rhlll'• "" · '""On(ruut.1 t1tl . .-
uu«:. .,0111 li "HIIIl!Hl •I•• i iJHtu•irtl t (IH" H• fll', 
l'in•.ula t: 3 •lll ••l.a . .. , ,. ... I,Oth.leuto ;, ,. ,,,, 
ha~tlaule. 

1 h •ln•l•h ''""' •111 •4 ~ .. .. 1ug.1r ~:in ••Xtt :t ht-
tluc: tln r• lllfl'\ 11'1.:-i l i lu~-··- .1lulhall /) , ('11{1,, _ 
ry o{ Sta,,.,,. ,. •• •···f •t·••ln du •n iubl t•• .... 
fazen~~. 

A ~·r~t lt' :t ,,., , lo ~ •. ·•~ri, \OI ,()()(),OoNo .. ., 
c111 ,.,,,u,.· ,, , •· •· ::.:;u\.',,\. 111l"antlt• a- "" ''"' 
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bab':~cce tO li~ •• 10 11tú. ou, ao u mbio de 
27 .• Rt. 736333; 

A Hol l&nda - li~•. 33,0001000, conto• d• 
reli 193.333, por babillnle 11 lóbt •• 5 •lati., 
RJ 731333· 

Â tielaiea- li111. 4t,t.I00,000, cont01 d~ 
Ml ~:1!13, 7 lib1. a I!'""· por h~bltnnte, 
Rs. 87 ; 

Os lados Unidos - líb•. 301,000,000, 
conto• lU NiJ t ,67lS,Gi56, por habitante lib1. 
li. •h•l. UI, Rs. li I !fi H ·f 

·A lnglalerra ( Reno Unido) - lib1. 
f8.'S,000,000, <OftlOI tU r.U 1.6",4\\, llOr 
babila111e 11 lib• •• 6 •1181., lU. 471111; 

A I ta tia- l ib1. tOli,OOO,OOO, eont•• lU rei• 
983.333. por habitante 3 llbt., 16 thel., 1\$. 
33/1778; 

l'ortugat- 15,000,000 l ibt., 133,333 eo .. to• 
<I• r•l•i 3 t:b1. o 10 ' " ' " por habitante ou 
1\S. 31. 11; 

,.. Allemanha- l ib1. 150,000,000, conto• do 
roi• I,333J333, pnr habltanh~ 3 llb1., o\ '"""·· 
Rs. 186\h., 

Hespaoha - lib1, 113,000,000, eontot d• roi• 
47t ,tll, por babitance 3 lib• , 3 •hei• .• Rs. 
!8g()OO; 

A Austtla-/ib•, 81.000,000, eontu d• rei• 
118 889, por habitao &e t libs .. 3 •ht ll., Rs. 
t 9Qh I, 

r!o1a1' vamente a todos estes pai~os. oCGupa 
u Brasil o ollimo logar, porquo. ~:alcul~da 
toda ' somma de notas do thesouro e dos 
banC',s em to3,400 contos do reis,c.,rrospon-
deJT. ollos a lib1 ll,88i,ISOO, o quo d:l para 
C),\111 habitante 1 lib.. 17 '"'"· ou r.s. 
16 )\\\. 

:)1, porem, tomarmos o ulculo relto pelo 
meu nobre a miJO, senador por Minas, o Sr. 
&.arayette, esll msigniftunt.e quantia não re-
presenta a verdade .• porque a quota que cabe 
A uda brasileiro é aiod~ inroríor. 

E Isto. Sr. presidente, em umJ1:1lt de vas-
tlsslma extensào. de populacào lsseminada, 
do praças do commorcio quo pouca~ relações 
ttlm en tro si, om um r.aiz que conta Jlequono 
numero de Oitabeloc mantos do çrodlto, não 
po~!UO uma camara do comrons~ção, o onde 
c traospnrto do dinbeíro o sua circu.laçào 
~io tio dlmceis ! (apoiad••l· 

Assim, comparado com a França. a 
Hollan~a. ~ Belgica, os Estados-Unidos, 
a loglalerra, a ltalia, Portugal, a Alie-
manha, Hespanba e Austria, em nosso 
paiz a cada habi tante corretponde a 
l'omma de 1 libra e 17 cbelins ou 
t 68U' reis. 

Ora, ai em nosso paiz ha Lauta falta 
de numerario, o que alias se justifica 
com a recenle proposta, oo parlamento, 
sobre • .:reaç.iu de baoeos de emissão, 
porque forma huemos de obler capitaes 
na rulo de ~ e 3 % f 

O Estado e a província, cujo credito 
nlo se poJe coofo.odir com o credito 
daa emrre1.as ou dos particulares, la· 
,·aota '•Laes em nossa moeda a 
IS e a 6 ~ •• 

No entretanto, vós s<~beis. não se 
cooraode o credito d.o E~tado e da pro-
víncia com o de sim piO$ particulares; 
o Estado e a pro•ioeia são entidades 
impereeinis, a renda do E~tado e da 
província 6 i:!de8ni~a e estas oào 

são as coodições de um simples par-
lienlar. 

Ora, si nem o &lado, nem a pro-
víncia obtem capila8s a meo011 de 
i:í e 6 x. porque bJ.vemos de osaa.. 
beleccr para as emprezaw particnlars 
o typo tio 3 X f 

Se di1 (lenho encontrado esta propo-
sição reprodnzida por dif&l'&as formas) 
quo na Kurop-. se eoc.lntrlo capi&aes 
a i e a 3 %· 

Mas, Sl'l'., si isto é e1acto. como se 
uplica a falta de numera rio em DOSIO'• 
patz. f 

O capital, si me permittem a compa-
ração, equivale a nm fio de agua, a nm 
manancial : assim como o manaucial 
deriva-se woforme as aepressOos do-
·terreoo, a:~Sim Lambem o capital pro-
cora a sua natural dtst riboição. 

Si na Europa ha exoberancia de ea-
pitaes e si a falta de capltaes é uma 
das maiores dlfficuldadew que nos asso-
berbào no momento, porque esses ea-
pitaes da Europa oão em1grio para o 
Brasil f 

O Sr. A. Maia : - Falta de coo-
liança. 

O Sr. B. da Silva : - Si u aparte do 
meu nobre collega exprime uma ver-
dade, corrobOra me o argumento. 

Mas, não levo a queslie para 85118" 
terreno t sim para outro. 

Srs., vOl toJos sabe i!, não é preciso 
empenhar-me em grandes explanaçc>es 
de economia politica para mCistral-o: é 
axioma que o papol moeda repells a 
moeda metallica. 

Onde ba curso forçado, o ouro 
em•$ra. 

St assim 6, como havemos de traur 
da Europa capltaes na razão de 3 Y. f 

Mas não i só isso. 
Realmente na Europa encontrão-se 

capitaes a ~ e a 3 Y.· 
Lá o capital, encontrando eollocação 

• • eg ara, eoJetta-se a uma pequena re-
mooeraçào; alem de que o cap1tal é re-
munerado em o~tra especie, que oio o 
curso forçado. 

Ya.•, •ou ainda addnair um facto, que 
é decisivo. 

Vós tndns sa.beis que a eo!locação 
menos remno.' radora do capital é nas 
caius economicas. 

As caixas ecooomicas teem o typo de 
uma lo~liluição de beoefleeneia, re-
colhem as pequeou quantias e, por 
ou tro lado. em conseqoeocia de suas 
condições orgaoicas, a tau. dos juros 
ba de ser sempre inferior ao preço cor-
reo !.e do mercado. 

N1 Europa as cai1as economicas. 
pagão em moeda metallica 4 o 5 %-

• 
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Ora, si o ca~ilal ca Europa acha as 

"ilu ecooomu:as, que pagão a 4 a a 
IS /.. , como os ca pitaes hão de emigrar 
da Europa, sujeitando-se 3 uma rtmu-
neraçlo mforior e com uma colloração 
menos segura f 

A proposição que affirmo, isto 6. que 
as ca1xas economicas na Europa pagão 
4 e a~é lS •; . , encontra-se em qualquer 
eslalialiea. 

R. o que 89 encontra em Ciccone. 
E cortOmia Politica . vol. ~. •, à pag. 338. 

Por isso, Sr. presi>'!uoto, ou al'li rmo 
quo sujeitar as empr;:,zas a esse typo 
de juros ó garroteal-as, é matai as 
pela aspbixia. 

Não confundamos, Sr. presidente. 
epocas distínctas. 

Essa doutriuaja esteve em circulação 
como oro meio reacciooario. mas não 
como uma formula de organisação 
para as em prezas. 

De outro modo, como os nobres dPpu-
tados sabem, oa lula pela vida, essas es-
tradas de ferro hão de ser coostran&idu 
apedirnm capital excessivo,superabun-
dauto, fazer uma collocaçào simulada. 
e o governo, por seu turno, nào ha de 
glosar estes abusos. porque isto equi-
valeria <1 supprimir as estradas de ferro 
e com ell1s o progresso e a prosperi-
llade da província, de modo que por 
este systema iremos orga01sar a fraude 
com a cumpl icidade do I{Overno. 

Isso ô sabido : as le1s draconiaoa.s 
sào a grande fonte donde brota o crime. 

Srs., en ainda tinha de fazer muitas 
o!)r.ervaçoes. mas reconheço que tenho 
me demorado por muito tempo na tri-
buna. 

Peço desculpas à assemblea. promet-
teodo vollar moitas Tezes a este as-
sumpto. pedindo lambem aos meus H-
lustrados collegas,que ti verão a bondade 
~e ouTir-me, mais um favor, mais um 
obsequio, que é estudarem a ma teria, 
reOectirem nas opioiOe• quo emiti! e 
bem a~sim auenderem par;;. os dados a 
que me referi ou quaesq uer outros de 
que teohão coohecimeoto.e,depois,resol-
' erem, oão pelo coração, não por pre-
n oçào pessoal, mas pelo raciocínio es-
clarecido. 

Tenbo concluído. 
O Sr. Ltooel : - V. Exc. fez uma 

brilbante prelecção em favor do pro-
gres~o da província 

Outro Sr. deputado : - O di~curso de 
V. Exc. é um rratado completo sobre o 
assumpto. 

Prorerio um discurso nota vel. 
Vozes:- Muito bem ; muito bem. 
(0 01·od.tn· ~ felicitq,do pelot <kpula-

dos presentes). 

DJS.::Ult$0 1> 1\0~U :'<C I AOO N \ SES-
S.\0 DE 'l llE JULHO ()E I Slll'l 

O 8a·. ~mlllo ,Pa•nl.e•:-
Sr. I~~"C·id ~ ut u, dPpois do tr1· uuvirh• 
duas vezes o autor do requerimento 
e a impugu:u.:ão produzida por un1 
illustre mcmbm •h bancada oppost:~ . 
cabe-me :IÍ III(>I•~'u"··• te, n:~ qu:llidade 
do mcn•:u·o da 1. • comnu:ssâtl de fa-
zenda, vir trazer á assem bica a ll(u-
mas inforruaçõe.; sobre o :wwmpto. 
para quo ella possa Yotar com conhe-
cimento de causa. 

Entretanto, Sr. presidente. em qucs-
toes desta natureza, que se referem 
ao dispcndio llos dinheiros publicas. 
não podo absolutamente haYor política. 
na assemblea provincial; tanto mais 
quanto todos Pstão concordes em qu& 
as assembleas provinciaes precisão. 
perder o mao veso, tm que estão. de 
~e converterem em corporaçOes po-
llticas, om vrz de administrntr v as, 
como fnráo 1magioadaa pelo legi~l ador 
do 183'•· 

Por essa razão. procurando contest.•r 
alguns argumentos apresentados pelo 
hoora1.l0 representante do 12.• dist•ICtó. 
que impugnQu o requerimento. eu 
venho. como di~se, informa~· á assem-
blea que, dos dados remollidos pelo go-
verno i1 rommissào de orçamento para 
a c(Jnfecçl\o do res(lectivo projccto. 
conoltiO·se que o governo não tem pago 
as quotas votadas com applicaçiio espe-
cial no orçamento de i !!SG a 1887 e que 
essas quotas, que têm deixado do ser 
entrllgues, não obstante requ1sição 
das respectivas camaras muoicipaes, 
h)m sido applicadas a obras publica~ 
a simples Juizo do governo. 

Com efTei to, n~ lei o. 338:1 de ~!)
do junho de 1886, que fixou a tles-
peza o orçou a receita da provin"ia 
para o exorcicio de 1 ~86 a 1887. roi 
votada a verb~ total de ! 75 contos. do~ 
quacs t746G006000 rs. com ap(llica~ão 
ospPdal a obras determinadas oa lei. 

P<>rtanto, o presidente da província 
só podia despender. a seo juizo, a quan-
tia do 100:79!56U O rs. 

Entretanto, Srs., c presidente da pro-
'"incia não s6 despendeo esta quantia. 
como ainda despeodeo toda a verba de 
obras publicas Totada na proroga tiva 
do orçamento o clespendeo mais a 
quantia de G't: 5766000 rs., quo ti-
nha applicaçào especial pelo orça-
mento. 

Ora, destes dados. r!ll"oecidos pelo 
pruprio go•erno, :ist~ u .. -3<1 que o pre-
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••dente da proTIDCia, quando podfa 
apenas dispor de tM. tlS9~7tO rs., des-
peodeo 306:31St8840. 

Constatad~ este facto, Sr. presidente, 
parece que cahem de todo os ar-
gumentos graciosos apresontados pelo 
nobre deputado pelo t2.• dlstricto. 

S. Exc. procurou foodameotar a 
defesa do admini3trador da província 
no facto de deverem sar ool'idas as 
camaras muoicipaes, relatinmente i 
prestação de contas das quantias que 
lbeli forào destinadas, antes de rece-
berem as que são novamente votadas 
no orçamento. 

Mas, Sr. presidente, essa defesa não 
pode absolutamente ser adduzlda pelo 
nobre deputado, sem que S. E1c. nos 
prol'& que o presidente da prol'incia 
tem mandado pagar às camaras que 
ja prestarão .:ontas. 
~as, S. Exc. deixou isso sem prova. 
Entretanto, deduz-se dos dados for-

oecedos pelo proprio pr11sideote que 
S. E, r.. ja entrPgou ás camaras a. 
quantia de H2: 0!4/J JOJ rs., sem es-
tar proTado que tivesse precedido a 
prestação de ~.ontas, e deixou Je en-
tregar a quantia de 02: 5706000 rs., 
deniaodo assim esta parte da verba 
para .afJectuar pagamentos ou de oliras 
feitas por administração ou de con-
tratos realisados sem preceder hasta 
publica. 

Srs., é uma cousa muito vista, muito 
saoida que a assemblea faz um orça-
mento e a adminiatraçào faz outro. 

·' asaemblea Lern sido do facto illn-
dida pelos presidentes de província. 

Um outro crime praticou o presi-
denLe da província na distribuição dos 
dinheiros publicas. 

~a lei do :Jrçamento de l88fl-t887 
e na prorogativa, 3 presidente, tendo 
151:1936130 para a despeza relativa 
a nbrat a jnizo do governo, podia 
dispor apenas dessa ,,uautia, na qual 
inclue-se a da !iO. 076710, que cor-
responde ã metade da vorba total para 
obras não especitlcad.as. 

Entretanto. S. Exc. não sú lançou 
mão de toda aqnel!a quantia, mas ainda 
des, iou a quantia votada pela assem-
blea eom <ipplicação especial. 

·•rtanto, o presidente da província 
vil 1 abertamente a lei do orçamento, 
corumeueu um crime, infringindo-a 
nesla parte. 

O Sr. Jurnmeulla: - Isto nem é pec-
udo venial, quanto mais crime. 

O Sr. Camillo Pratas: - Sr. presi-
dente, dit o nobre deputado, que 
acaba de honrar-me com o seu aparte, 

qáe ·eee ~imeoiO nem 6 o& 
peccado nnial. quote mais um crime! 

Eu peço licença pua discordar· de s. ~e. 
O. Sr. Jururuenha dà um aparte. 
O Sr. c. Prates:-!tlas, convem ainda 

rue• not~or ao :~obre deputado que, 
mesmo dando-se agora a bypotbese dtt 
que u camaras monicipaes 'Prestem 
contas relallns às quotas que •ja te-
nhlo despendido, mesmo assim, o pre-
sidente da província não poderA mau-
dar elfectuar o pagamento. porque as 
Terbas a ISSO destinadas já forào esgo-
tadas, ja liverào out:-a applicaçào. 

O presidente ja despoodet' illegal-
meohl ses~eo ta e doos contos de reis, 
que tinhl\o applicação especificada n~ 
orçamento: J& mandou elfectuar o pa-
gamento do contratos realisados sem 
precedtr hasta publica; 1!, ossim, o di-
nheiro de que aclUalmeole S Ex c. pode 
dispor não chel(a pari\ pagar as ca-
marab, porque a verba ja liStá eoosu-
miJa crim e uos~mente pela admlnis-
tra~o. 

Sr. presidente, é originalissimo o 
moJo de proceder do governo, decla.-
rando que não entrega às eamara~ as 
quotas que I hes são destinadas. por-
que oào fue·ào prestadas as contas llo-
llispendio tias IJUOtas anteriormuote en-
lr~t\es. 

lJo modo que o presidente ese~::e <1ue 
as camaras prestem contas, sem IJ UO 
elle por ~ua •~z as preste a esta as-
semblea. 

O go•eruo substitue-se âs camaras 
para llespe01ler o diulleiro destinado ãs 
cbras loraes det&rmenadai no orça-
mento; mas, não subslitue-se a ella.s 
para proTar o di~peu,li o honesto desse 
dinheiro! 

A~ e 1maras podem ser averb11las de 
denio de dinheiros publicos; o presi-
dente da província não poJo ser acco-
sado por empres o r esses dinheiros con-
u·a a lei e por não pre~t~r cootas do 
seu dispeutliol 

Qual é, pois, a dilTereoça que ba entre 
o presidente da pro~incia o as camaras 
muuieipaes desde que as camaras rc 1ue--
rr"'l .. eootrega das qu'l tas rondadas em 
di~posiçàu lle lei e o presidente da pro-
vlncia. não as eutregando, erupref,ta o 
dinheiro illegalmente em outros :ser-
Tiços1 

O Sr. Jorumenllil:-0 presideota da 
província e o executor do orçamento e 
oeste caso teru o ·lir~uo do exigir 
a prestação de eoota.s. 

O Sr. C. l'r•tes:- ~i o presidente da 
proflncia fosse c e:\ec;utor do orça-
mento. como diz •' ""llro deputado, 
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lle" a mandar entregar ãs cam::ras as 
quo\38 aqui votadas, sem outra forma-
lidade mais do qoe a reqo•si~o das 
mesmas. ( Apo1ados da bancada 
~rol). 

O Sr. Jurumeoha: - E a prestação de 
c:ontasf 

O Sr. C. Prates:- Mas, prestaçàu tlc 
que conta,? 

Pois si o presidente nào unlr!'f'llll 
quota alguma! 

O Sr Jurumet:ha: - lia camaras que 
têm rer.ebldo quotas voladas em le•s 
anteriores o não têm prestado coutas 
( oMIT·os opa•·lts). 

O Sr C. Jl ra tes: -0 presidentn tia 
proTaocia oào só esgotou a \'t r!}.l-
obras publicas-, quo a lei maodon fJII8 
fosse rlistribuida :. juizo do go,·cruo. 
C<~ mo 3inda e~gotou a ,·e a ba-11Lu a ~ 
publica~-com applicação especa~l o 
ainda abrio credito supplementar a 
essa verba, nilo só den tro do~ 12 mc-
zes do oxercicln de i 8ij6 a 1887, como 
dos tl mezos adtlitionaes a e~~~ ex-
erciciQ. 

Po1· conseguinte. o governo tl e~ IJe n
dcn cJnraotn os t B m~zes do eu rcír io 
fl ndn não Hi 30(1: 3iitô8~0 rei~ dn~ 18 
mezes, romo ainda "' nnpnrtancia rela-
tiva aos o:redi tos supplemenlare,; 'JIIC 
abriu ! 

Ob maneir:\ qne veio a despeuoler 
quasi &00 conto~ : e despendeu I'S~a 
qu:~ntaa , como Ja dassc e repilo. ~m 
contratos sem prrreder hasta pullhra 
ou em obras feitas por administraçà,J! 

Sv com o cemiterio que o presid~nto 
mandou con~t rnir neMa capital a llr R-
pe~a anda em !lU e tantos contos. 

O Sr. r s• :-70 e tan to~. 
O Sr. C. Pra tes:-Aiem 11isso, està so 

abrindo 11m a rua n<'sta cidade com am-
menso dispendio; trm se arrasado uma 
montanha enorme á custa da Yerba 
-obras pobliras. 

O Sr. f'. Peisoto: -f:' uma nPt"~Hi
dalle publica. 

O Sr. C. Prate~:-Que,porem, ufa• ful 
r ecoobecirla por e~ta assemblea t n~ a n 
a utorisada a sua satisfaçã . 

Mas, Sr presidente, eu posso falar 
c:om c,ohocimento de cansa: só com 
os concertos da casa da assemblea. com 
esta meia duzia dn cadeiras que aqui 
está, a província despendeu 6 :6006000 ! 

AT.ahem os nobres deputados com 
q ue criterio. com que honestidade é 
quese despendem os dinheiros publico3! 

Eis abi: nette e outros disperdicios. 
oeslue outras doações, digamos assim, 
é que se tem escoado a renda da pro-
~ioeia • é por isso que não ha lli-
obei ro para se pagarem as quotas vota-

, da8 por lei de orça-mento, aprzar de 
ser o KOverno imperaosamente obrigado 
a fatel-o. 

O Sr Jurumenba dã um apart~ . 
O Sr. C. l'rates:- Eu posso dar tcs-

to•on noho ao nollrll depu lado de qne no 
úrça mento de 1886 a 1887 ror:\ o ,.nta-
cta~ \':Irias quotas para o di~lric t o que 
tuoho a honra de represenlar ocstt1 
ca~a c, entrctanlo, ainda não roi en tre-
ijlle uma sO, apczar de ter havuJo rc-
~a !Jua ç.'lo e preslaç10 do coo ta~ . 

F:, Sr. presidente. posto '1118 11u pro· 
fes~u a doutrina de que 11 deputadu. 
vota•la n 111101a nesla assemblea, ~.-, tem 
cp1c fi,c:.lisar tlesta trabuni\ a cnlrOJia , 
porque nenhum deput~rlo ela OJitaos içlo 
poolc decenlemeutll tr a palac•u pedar 
ao presidente a enLreg:~ desse dlnhearu, 
fll 1'"~~0 Informar au nuhro depntadu, 
pelo quo mo da~se u procurador tia 
c:11uara do municipiv em que residu, 
que uãn roa paga nenhuma qnuL:t.~pez.ar 
de ja ter u pre.~:cJeu Le lia provincaa lan-
~:a<lu o-pugue-.•e-. 

)In~ . o presiclenlo não podu nuonrtar 
pal(ar essas rJUOLas, purquP j.t P~guLu u 
a verba. - obras pu bhcas- eau dlla\·M s 
ao~ amagos. 

O Sr. L. Vieira :- E atei amigos ;ui-
Yersanus politu::cs . . . 

O Sr. C. l'rates:-\'. Exc. levan-
tou agora esl.a ueressi•Jade r1e prr~ t a
çàu de contas como protcx to. 

Em resumo, Sr. pre.~ad e n te. fi lJ III\ 
h ·m accl'ntnado q:.to o prr.l'ítlentc o la 
província, quando Linha apcnn~ :"a ~ 11 .1 
disposição a qua,olia de t lí l :l ll'l,) l:<(), 
do~pondeu pela \'erba-ohras puloiH·a•-
:JOU:000,$000 ! 

Isto c- excedeu a quantia vn t:ula 11•1 
orçamento om 150 e tantos couto,-. tJ 
que quer dizer que o presitleoLe •la 
província doou a seu.c: amigoR <':tsa 
qnanLia. 

O Sr. Jurumenba: - Fízer.io-se contra-
tos com quem legalmeoto se podião fazer 
e, n:~ maioria dos casos, com co-religio-
narios de V. Exc. 

O Sr. C. Prates:- Eu peço permis-
silo :~o nobre depu ta do para oão tomar 
em consideraçã'l estes apartes quasi 
possoaes; apartes que procurào sempre 
uopramir fls discussões paixão partida-
ria. 

O Sr. Jorumenba :- Não apoiad<'; 
não h a paixJi.o parlidaria; acabo de di-
zer que, si o go,·etllo fez doaçOes a seus 
amigos, como affirma V. Ex c., nessas 
doaçoes rorão r.oo templados amigos do 
nobre depulado. 

O Sr. C. Prates:- Sr. presidente. o 
nobre deputado acaba de confessar. u 
acrimoniosamente até, que o president~ 
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ila pro•incia tem feito doações dos di-
nheiros publicoe. 

O Sr. l ttrtlmenba:- V. Exc. é quem 
o diz. 

O Sr. C. Prates:- En aceito a cou-
fi~são • 

. O . Sr. Jurumenba:-Eo disse que 
nesses contratos tl11 obras pulJiicas têm 
sido contemplados muitos liberaes dis-
tiuctos, incapazes de patotas. 

O Sr. C. Prates:- O que significa 
isto f 

O Sr Jurumenba:- Significa que, si 
V. Exc. entonde que tém havido doa-
çOes, essas.doaçoe~ têm sido feitas lam-
bem a libftraes. 

O Sr. C. Prates:- Eu comecei de-
clarando que, depois de discutida a 
qaeslào da illeg;.lidade do acto do pre· 
sidente pelo honrado autor do reque-
• manto, eu vinha simplesmente trazer 
ao .~obecimeoto da assemblea iofor-
marOes qu-t coibi dos dados remettidos 
IJP:o goYerno á primeira commis~ào de 
fJzenda. de que tenho a honra de fazer 
parte, aOm de quo a assemblea so oriente 
na votação do r Jqoerimeoto. 

Sua passagem impOe-so como uma 
necessidade e assim a de um outro 
que ja roi adiado; porque a commi~
s:\o, na deOcieocia de dados para nr-
gaoisar o projecto de orçamento pro-
vincial, pois até.ao presente não lhe ro-
rio • emottidos os annexos, nem o re-
lator! o tio presidente, oem informação 
qno nos oriente, não poderá completar 
o llllU trabalho. 

O Sr. Jurtlm6nha: -Entretanto, a 
commissão ja tem o orç~mento feito. 

O Sr. C. l'rates:- Quem disse isso ao 
nobre deputado ?· 

O Sr. Jorumt>oba:- Eu as~evero . 
O Sr. C. Prates:-V. l!:xc. assevera 

tudo. 
O Sr. Jurumeoba:-Eo quo•·o ver o 

nobre relator da commissio me des-
mentir, affirmando que não oslà quasi 
prompto o projecto de orçamento, fal· 
ta o do somente certas d isposiçOes tran-
~itori:~• . 

O Sr. C Prates:-Ja qoe o nobre de-
putado e~ige 11ma declaração do nobre 
relator da commissãe, eu, que della 
faço r>u te e me acbo oa tribuna, posso 
ga•a r ao nobre deputado que so-
menh• liStá confeccionado o orcameoto 
da te~:eita. 

O Sr. Dromond:-h: da despeza. 
O Sr. Jorumenba: - O qne mai.s 

falta f 
O Sr. C. Prates: -A tlespeza está 

ligeiramente estodada,muni o h a traba-
lho completo qoe possa ser apresen-
tado. 

O Sr. Jorumb:Jha ·-V. E1c. esti f!m 
cootradicção com o chefe tJa maioria. 

O Sr. Orumond:-Faltào as dispo-
sições transitarias e as permanentes. 
quo s:\o ímportaotas. 

O Sr. Jurumenha.:- Falta algnma 
coo~a . mas o projecto e.•t'l feito o a so~ 
aprosentu\'.'iO ann11ociada para daqui 
a dons ou t•rs dias. 

O Sr. C. l'rates:- Convenho ctue es-
teja ja confeccionado, com a ooica dif-
r~reoça de QUI! falta O principal; 
e a commissão não lem podido con-
cluir o trabalbo,juslamentc porque não 
lbe rorào remettidos os aon~;{os das 
repartições publir.as. 

Sr. presidente, não quero tomar mais 
tempo á casa o vou concluir as minbas 
observaçOes. cor to de quo o nobre de-
vutado, qne me interrompo lào repe-
tidamente com seus apartes, nãc fará 
convicç;io com as informações que 
acaho de prestar, po quo ja tem juizo 
precoocebrdo; mas, si ~. [xc. não tem 
proposlto nrmo de defender as admi-
nistraçOc< 11et· {as et 1>er nc(as, ha de 
votar 11010 requerimento o pelo addi-
Lamento, :~ssim como eu voto por am-
IJos. 

. 
DISCt.: IISO PROFKRIOO NA. SE;SÃO 

DE :J UE JULHO DE 188S 

Til ,\ ':lt'P.II t:St:l.\ Ot: t'AU:S il,\~ 

O 8 a•. A lworo Moc lu•do:-
Sr. presidente, tendo sido coocellidos:-
cinco minntos ao n11bre orador que 
a~:abl de sentar-se e tondn S. E1•c ape-
nas gasto dous, eu peço !I V. Exc. que 
consulte a casa si me concP.de o resto 
do tempo, isto é, Ires minutos apenas, 
lambem para apresentação de projectos 
(é conc~dido). 

Sr. presidente, seguindo as praxes 
aqui estabelucidt.S. agradeço à assem-
blea a honra que acaba de faze r-me 
satisfazendo o meu petlido e prometto 
não exceder de um só minuto o tempo 
que foi C'locedido. 

Sr. presidente, a fazenda do Viamão, 
de .. ~opri~:.tade boje dos herdeiros do 
fallecido coronel José Ferreira Carneiro, 
esta situada a quatro legoas de distan-
cia apenas da cidade de Saot'Aona dos 
Ferros, sede do oo•o e esperançoso mu-
nicípio deste nome, e a seis do arraial 
de S. Domingos, à cuja freguezia per-
tence. 

O arraial de S Domin~os, por sua 
n z, faz parte do monic p1o da Coocei-
çã~ cuja sede, a cidade deste nome, 
dista da referida fazenda dez legoa5 
ou talvez um pouco mais. 
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Cias, Sr. pre~1 dente, pelo que sou in-
furm~do, poill confesso qnu não conheço 
tú. """ essM logarn!l, a estraf1a que 
poe em commooicação a fazenda do 
Viamão com a cidade de Saul'Anna dos 
Ferros é, relativamente, uouito melhor 
muito mais traositavel do que a estrad~ 
'I ue vai _da mes~a fazenda ao arr:11al de 
:;. Oommgo,; e a sede do município da 
Conceic.io. 
Po~ estas razw.~ e por outras que 

podena apresentar, mas que reservarei 
para occasião mais opportuoa, &a! O SPja 
ueeessario, os actua~s proprietarios da 
fazenda do Viamào, deaejanJo o seu 
desligamento da fregUP%ia de S. Do-
mingos e a sua transferencia para a 
cidade de Sant'Anna dos Ferros; eu 
tenho a honra de apresentar á conside-
ração da r.asa o seguinte projeto nesse 
sentido (lê). 

Sr. presidente, mais doas palavras 
apenas. 

Como muitos dos meus colle~as nesta 
ca~a. eu sou em geral infeoso a~ medi-
das de estatistica, que, pelo modo por-
que são quasi sempre realisadas em 
!lUa grande maioria, s6 san em para le-
var a coufu~o e a desordem á adminis-
tração, quer judiciaria, quer economica, 
quer 1nesmo religiosa, das di versas co-
nurcas, municípios e (larochias da pro-
víncia. 

Alem disto, Sr. presidente, ess~s me-
didas, qoasí sempre sem o menor re-
sultado pratico, a não ser o de auende-
r~m a p~q_ueoos interesses ou peque-
moa poht1ca de aldea, ou de proporcio-
narem meios para a ac.:ommodaçào om 
empregos de justiça Tita licios e outros 
a algon• felizes protegidos e afilhados 
dos mandoes da situaç.'io o o tão domi-
nante, quer liberal, quer conservadora, 
têm ainda u grande inconveniente de 
suscitarem. muitas ,·ezes, neste re-
cinto calorosos e prolongados discursos, 
rou.bando-oos assim o preciosíssimo 
te'mDO, que, si com atreito, saguodo o 
anexim ou proverbio inglez, muito co-
nltecido e muito sensato, deve ser coosi-
dt~rado moeda, esta moeda boje, mais do 
que nooC<l, deve ter subido extraordina-
riamente de valor nesla casa. atteodendo 
á grande ou, antes, iocrifel prof1i!Jali-
dade com quo a. vemos aqui diana e 
iou.~ilmente despendi la, disperdiçada 
pelos honrados represen~ntes do par-
t ido eonsenador(apoi4~ e n4o apoia-
dor). 

O projecto, porem, Sr. presidente, 
qne teobo a honra de mandar à mesa, 
.iodepe~dente de spa pouca ou ne-

nhum'limportancia,pois trata-s~ apenas 
da tran~forencia de uma simples fa-
zenrla de uma fregn~zia parn uutr:\, pa-
rece-me. como raríssima PXCP.[lçiin, so-
mente ~nu~uflar intere~$es lr~itirnos o 
cnnl'cnroucra~ rnaP!l, pnsto IJUn l'articu-
lares, que mio puolem rleixar tle more-
cor a attençfoo c toda a consideraç.io da 
casa. 

_..., ______ ... _.,. __ _ _ 
H .• S ~:ss,\o Oll OI ~:\111 .\, E~l :; 11~: Jtll.llll 
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SU.\UI.\1110:- t:XPF.DIESTE. - Ubser-
vaçOes do Sr. A. M.&nins. - lto~pre 
sentaçõ.:s. - ObservaçOos dos Srs. 
Campello, A. Teixeira, Vaz rle Lima 
Campolioa, C. Drumllnd o A. Caldeira: 
- P~ojcctos. - Discursos dos Srs. 
Pofir1o M:~chado, A. de Mattos e F'ir-
mlano Cosla.-Demissão do prof~ssor 
do llapeccri~a. - Oi~curso o rciJueri-
mento do Sr. Antero. - Jlarccoros.-
~rclem elo ·l ia .-~-· leitura tio pro-
JCCto~.- F'etleração das pro,•incias. 
- 01scnrsos d o.~ Srs. )lartins olc An-
drade e Ferreira A lvc~. 

Ao meio dia. fei.a a chamada . achào -
se presentes os Srs. Silvestre F~rraz 
Porfirlo Machado, Linllolpho Caetano' 
(:rança Vianna, Josioo do .\ ranjo. Silvá 
Fortes, Rodrigne~ llorta, Dias Fortes, 
J . Dntra, La(ayette do Godoy, Sousa 
Rabello, Campello, Antonio Martins, 
José Brandão, Camillo Prates, Vaz de 
Lima, Fraoci~co Sá, Salathiel. Alvaro 
~achadoJ, Ao toro Flcrrencio, ~a varro 
Americo de Mattos, Chassim Drumond' 
Barbosa da Silva, Costa Scna, Luonei 
Filho, Martins de Andrade, Aristides 
Maia, llamiro Martins, V~lloso, Fran-
cisco Braz, Lnit Vieira. Antonio Tei-
xeira. I. Murta, ToJixei r.1 da ~lotla, 
Viotti, Pimenta, Avelino C'lrrea, Au-
gusto Cesar, Nelson, C unpolioa, Soares 
Peixoto, Juromeoh:~, Firmiano Co3ta 
Coelho de Moura, Ferreira Alves. Sa: 
hino Barroso, Toleodal, :"'ogueira, Se-
venaoo de Resend11, C1nd do Cerqnena, 
Drumond, José Theodoro, Teixeira 
Duarte, Moreira da Rocha e Augusto 
Caldeira ; faltando com r.ausa partici-
pada o Sr. Claodiooor :Suoe$ e sem 
e lia o Sr Gomes Ca nd ido. 

Abre-se a sessão. 

E' lida e approvada a a~ta da antece· 
deote. 

• 
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O Sr . .i. • seere~rio dá conta do se-

guinte 
I !.I'BDIENTE 

Olficio• 
Um d' secretario do governo, remei-

tendo additivos ás posturas da cam;ora 
municipal de MoriaM.- A' 2.• com· 
missão de proposlas. 

Outro do mesmo, enviando o orça-
mento da camara municipal da capital 
para vigorar oo fatoro aooo de i889. 
- A' com missão de fazenda mooicipal. 

Outro tio mesmo, remeueodo o re-
querimento, em quo o soldado refar-
mado, Joaquim 1\odolpho Nogueira. 
pede melhoria de reforma. - A' 2. • 
commissào de fazenda. 

Outro do mesmo, enviando um novo 
codigo de posturas, confeccionado pela 
eamara municipal de Daepeody.-A' 
2. • ~mmii'Sào de propostas. 

Out<O da cam.tra municipal de Dar-
baceo.!. enviandü diversas alterações 
pror nstas pela mesllla ao seu c.odigo de 
pl'llnras.- A' t . • commis!ào de pro. 
pustas. 

Outro da mesma camara, pedindo a 
conees!lào de uma loteria. - A' com-
m issào de poderes. 

Outro da mesma c;\mara, sobre a ur-
gente necessidade Ja reconstrucção da 
estrada que daquella cidade vae ao 
Mello do Desterro.- A· com missão de 
pontes e estradas. 

Outro da mesma camara, pedindo a 
creação de um institu to para alienados 
e casa de saude. - A 's commissOes de 
saude publica e de fazenda 

Outro da camara municipal do Ara xá, 
reenviandosua.<;contas do anno passado. 
-A' com missão de fazenda municipal. 

!Upreseniaç4ts 
Uma da camara do Bomfim,sobre a ur-

gente ner.essidade de uma linha ferrea 
de Congonbas a Pitanguy. - A' com-
missão tle pontes e estradas. 

Outra de Francisco da Silva Conto, 
pedindo transferencia de suas (azondas 
-Doa Vista, Duarte e Machado-para a 
fregoezia do Bramado do Paraoptlba, 
teí'm!l d!> Bomllm.- A' commissão de 
utalislicl. 

Oolr: 1P João Veoancio de Sonsa e 
outros I· 11rietarioa da fazenda da Cru.z 
das A.lm.u, fregoezía do Rio Manso, 
J)811iodo uaosfereocia da mesma para a 
lregoezia do ltatiaiuasu. -A' mesma 
eommicsão. 

Outra de oidad~os residentes no Je-
qoitaby e na poYoação do Cobrai, pe-
dindo a creaçào de o ma escola primaria 
- .\ ·com missão de iostracção publica. 

Uma de Siherio de Resende e OliYeira 
Junior, propondo-se a fazer o abaste-
cimento d'agua da cidade do Sacra-
mento.- A's commissões de poderes, 
obras publicas e ! • de f4zeoda. 

Outra do weamo cidadão, propondo-
se a contratar a illominaçãu publica da 
cidade do Araxâ. - A's commiasoes 
de8oderes e 2. • do fazenda. 

olra da camarl mu ·oicipal do Dom 
Soccesso. pedindo quota para agn" 
potavei.-A· t .• commi~o de fazenda. 

O 8r . .4.. Mar·tlo• (não temos 
o seu discurso). 

O 9r. Campello : - Sr. pre-
sidente, pedi a palavra para mandar â 
mflda deversas repre~entaçoes tos ha· 
bitantes de algumas parocbias do meu 
dislricto e, entre ellas, uma r~ferente a 
interesses do 20. • districto. . 

Esta ultima represenla~ao, Sr. pre-
sidente, !JUe tenho a honra de passar 
às mãos de V. Ex c., ó dos habitantes 
do lugar denominado Gamelloira, na 
qu'l pedem a creaçio de orna escola 
primar ia naq no lia localidade. 

Tal repre~eo taçlo, como V. E:v. vé, 
servirá tle Cuot.lameoto a um ptojecto 
ja apresentado oPsta casa pelos Srs. tlll-
putados do 20 • districto, Francisco Sã 
o Liodolpbo. 

A outra representação, Sr. presi• 
denle, é da c amara municipal de Ma-
riaooa, que vem solicitar da assemblea 
autorisaçio para contrahir um em-
prestimo no valor tle 12:000SOOO 
para a construcção de um mercado 
oaquella cidade, allegaodo que, exis-
tindo lei anterior que autorisou e:~sa 
constrocção no valor de 8 O:.JO/J •00, 
depois do ter calculado o trabalho 
o feito o respectivo ,rçamen to, chegou 
ao resultado de que tal quantia era 
iosofficiente para semelhante m•~ter. 

A tereeir.t representação rerure·ee 
Lambem à mesma camara municipal de 
MarianM, pedindo o espaçamento ou 
prorog- ,..àu ti~ justa e previdente r&$0-
loção proYioci;.l o.• 3~6 de i88l, que 
cooeedeo âqoella municipalidade a fa-
culdade de arorar terreaos mediante o 
abatimento de 80 % até ao aooo 
de i889. 

Teobo Lambem, Sr. presidente. outra 
representaçlo dos habitantes da pa-
rocbia de Camargos, município de Ma-
rianoa, solicitando desta assemblea• a 
traosfereoeia da verba consignada no 
orçamento e concedida em auxilio ás 
despezaa de agua potavel oaqoella rre-
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guezia para concertos e reparos de '}ue 
ndce.si ta a isreja da mesma paroch1a; 
e, fo udamenlaodo o pedido, allegão 
que, sendo iusufficientissima a verba 
_para o fi w a quo foi destinada, mais 
aproveitavel serà a soa transferencra 
para as obras da matnz, como ora 
pedem. 

OIJereço tarubem uma represent~çào 
dos habi tantes da freguczia do Vor-
quim, do mesmo termc, de :\lariann:~, 
em que reclarnão r:a assemblea pruvl -
deocias no ~en t ido de obstar a abertura 
de uma estrada que alli se prnjccta, 
estrada IJI IO nenh1110a \'antagem oiTe-
reee á rof~ritla freguez;a, nem tarnpuuco 
i\ rreguezra da Cachoeira; conside-
raudo·:l an tes os reclamantes como 
rnmosa aos interesses de ambas as lo· 
c:a lidade:~. 

Submetlo lambem â consioleraç;io tl!l 
V. Exc uma •epreseotaçãu tiO!< hal·i-
tante~ e moradores da parm:hia tlu I"· 
flcciooado, em qur, Sr. oresrdentc. l'a-
zendv-se refereoci;cs ao estado ele aba-
t imento o temores om quo so a~h:1 a la-
-.oura, pc11o-so a esta .:a~a isenção \le 
a lgumas coutrllluiçOes e allh•io para 
muttas outra,;, que actualmente ~obre
i:arreK~" a clasuo dos lanadure!'. 

Tenho ma1~ uma repre:;eut~ çir o da 
paroclua da Vargcm-Aiegre, em quo 
ped~m 5eus hahllaotes que e..< ta as-
semblca 1lecrete urn anxiho llt!o'l's.<:uio 
par!\ a coutioulção das obras da malnz 
daquella Oorescente parochia. 

Finalmente, Sr. presidente. apresento 
i V. Ex e. ,.,ara auo se digne do dardes-
tino conveniente, uma reprcsontaç;in as-
signada pelos habi tantel' da parochia 
de Pauto Moreira, em que >olrci tão tlo 
governo da província pr ovrdeuci~s 
mais eoergicas do que aquellas que ja 
foram dadas no sentido de fazer cessa r 
o eslatlo anomalo e inquietador em que 
se aclla aquella fregoezia. 

Ja uma vez aqoi nest.a casa en rP-
fllf'i os flctos alli occorridos. ~~ rnr-
rerias que ti verão lugar D:IQrh·ll' In· 
calidade, os desmandos da propri:a ~utu
ridade local, felizmente ja demrll1da. 

E, apezar das providencias qne, me 
uosta, r c ·ãt' dadas, cootioua o est.ado 
assustador, "fi si velmente ano maio e 
critico do luga11 a que me refiro. 

Sr. presidente, descoobeço, é certo, 
:a: competeooía que, por "Yeotura, p liSa 
ur esta asselllblea para providenciar 
.obre o objecto da repre:;eolaçâo ai-
I..Sid.a; porquanto as ocoorreocias o 
acoutecioaento5 lla"Yidos em Paolo Mo· 
uira são de paro domioio da admi-
llielraçào e a ella caberia ter dado 1\l-.sa. as polliveie pnmdeocias, como 

co>mprehendidas na orbita de suas altri-
ouiçóes. 

Acredito mesmo que os signatarto' 
da representação não di!ScOnhecem 
t.aes p;tuclpros; e, pois, o facto do a en-
caminharem a es ta ca~a significa que 
a 11a rochra de l'aulo Moreira, ja tles-
crt>nte das pr~ 1·idencias que :1 atlnu-
uistraçào, por ventura. 1>arn alli t~nha 
feito convergir, sem ré n:1 imparcrah-
tl:ulo que deva ter a administração em 
curar )orlament'l tio restabelecimento 
ela Mdcm, recorrem ao poder supremo !la 
provinda, aos representantes da soiJe-
rania das O • oa~ . afim de que. cmn 
t•rnpenho, com solicuude, procurem rn-
tervir para fi rmar-~e alli o lmperio tia 
lei e o llo1uinio d:~ IPgalidatlr. 

'e.•ta repre:<entação J'~tle-:<e 1111e 11 

g<ll'ernu provincial tomu-<t rrn con~IM
r~çào e pro~ idencie ~oiJro 0.'4 r~chJ~ 
nccorritlos alli a 't8 de maio e rl'pro-
•lntitlns a i7 de junho, como Ja uma-

' r ' nro~s tt• r n c~la ca~a e. melhor tltt 
!I UO eu. a voz antori~adado eximro 11ilr-
lanrentar, <:onselhe1ro Caoditlo tle IJii-
I'CÍ rn , no senado. 

~· certo que r. gOH!rnO, corno IIICIItola 
prrlhlllltar pam re~ lahelecimentn da 
unlrm, ja denriuio, a bem do senr,·o 
r ulllrcn, o celebrP snhclelegado, J o~c\ 
lunucPucio, que fMa o ~utor do tudvs 
atiUelhs allt'rHados. 

N:'tu ollstantr. Sr. prt>~i drnte, r-ti! 
alvitre. que partocia. ;, 1. • vrsta. ~·•r
tir 0 effCilO deHjadO. rnr lntl'lr3mPool(l 
Lmrladu: purqu.oto a succeF~ào oJa 
subdelegacia tle po:icia pas•on para 
,o ~ollro do sulldeleg;ulv demillr•to e 
qun, me ron5ta, cúmnmuga :.) nk:1s 
qnG dominâo o espíri to de sc11 J.!P nro•. 

Ora, Sr. president.•, qnom rollen•IO 
seriamente pam o modo porque , ;,o 
correndo na província as cousas pu-
blicns comprehende de plano qne. 
demillir-se uma aotor id. de implicada 
em gra1es auentados perturba•lores 
da ordem e nomear-se para restabelecer 
a ordem alterada n sogro dessa mesma 
auloridade é nada providenciar: é sim-
plesmente deixar de allender as ne-. 
cessidades mui to Imperiosas de pa-
rocbias qne, como esta, se acbãn intei-
ramente abandonadas. é illudir a con-
fiança dos que recorrem aos poderes 
constitudos. 

Como V. Exc., Sr. presidente, COIIl 
sígnaes demonstrativos me adverte que 
a horl do espedienlo está a findar-se, 
passo j mesa as representações qn aca-
bei de ler, para que V. Exc. se digo e de 
dar-lbes o destino roo; enieote, e confio 
que o gonruo proYincial, quanto a esta 
uHima, olhará com seriedade para. 
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aquella parochia, providenciando com 
esforço para que ella • otre na soa vida 
normal, no regir>:en da legalidade. 

O Sr. Anronlo Telxelra:-
Sr. presidente, inscrevi-me com a pa-
lavra no expediente, afim de mandar :i 
mesa aua:s reprc:~enuçôe~ para os 
devidos destinos; uma dos habi tantes de 
S. Sebastião do Porto dos Mendes, 
termo da cidade de Campo Bello. 
pedindo que esse districto seja 
elevado á categoria de rreguezia; 
outra dos eleitores da rreguezia do 
Ca'rwo dos Arcos, sem dis tiucção ele 
cOres políticas, pedindo quo seja 
restabelecida parte das antigas divisas 
dessa rreguezia com as de S. Antonio 
do Monte, Formiga e Paios. 

Absteobo-me de 3,presentar os mo-
ti vos da justiça da11 medidas destas 
doa!> localidades, porque achão-se elles 
cousigLados uas duas repre,•entaçOes 
e mesmo porque, confiado no tino dos 
digor.; membros desta as~emblea 
Q,UP fazem parte da com missão do esta-
liSIIca, deixo á sua justiça satisf ,_ 
ze:l!m o que pedem us habi tantes desses 
dons logares. 

O Sr. Vaz d e Lima (oão te-
mos o seo discurso). 

O Sr. Campollna: - Sr. presi-
dente, ha tres dias, aqui choRando, re-
cebi diversos oumeros do L1berat M 'i-
nei,·o,em um dos quae~ deparvu-se-me 
o discurso do meu disllocto amigo, 
candidato pelo t.• di&tricto, o Sr. Or . • 
Francisco de Paula Amaral, sobre o 
qual vom versar a reclamação que te-
obo de fazer. 

Não venho fazer censuras, vAobo 
apenas reclamar contra um aparte que 
nesse discurso apparece com o meu 
nome, mas que absolutamente não 6 
meu, porque meu modo de pensar é 
inteiramente opposto ao que diz esse 
aparte. 

Conv~rsant1o com alguns amigos, 
diss.!rao-me que com certeza o aparte é 
do Sr. Campello: mas, seja de q~em 
ror, o quo garanto é que não é meu. 

Esse aparte, que refere-se i eleição de 
Caeboeil lo Campo, vem oestes termos: 

c Si :1: •rmalidades não roràl) ob-
servadas. deve-se aooullar a eleição. ,. 

Eu oào podia ter dado se mel bao\8 
apartA. porque entendo, e aqui mani-
festei -me com toda franqueza, qoe em 
eleiçOes, por algumas irregularidades 
de coostiloiçio de mesa etc., desde que 
nio teoba lluido fraude, modi-
tlcando a vontade dos eleitores, não de-

vem ser aooullal!os votos dados de 
boa fó. 

Entretan to, nesse discurso circular 
vem e~le aparte allribuidú a mim. 

O Sr. Salathiel :- Circular ti a recla-
mação do V. Ele. 

O Sr. Campolina:-N:'ío apoi~ tl o; não 
é ci rco lar; a bam;ada CúO~urvJ.•Iora 
não a rez como a llo nobre delmtado; 

I não rocomlllendou candida to algum. 
O Sr Sá f'ortes: - Cumprimos o 

nosso dever. 
O Sr. O. Fortes:-V. Exc. nào pode 

chatOH O discur:JO do Sr. Or. Amam!. 
derendendo os seus direi tos, dl) dis-
curso circular. 

O Sr. t.:ampolioa:-Digo quo é ci rcu-
lar, por tor sido puhliea•lo na:l vespa-
peras da eleição e por ter sido modifi-
udo, allribuindo a mim um apart.e 
que eu oào dei. 

O Sr. O. Fortes dá um aparte. 
O Sr. Campolina:-~l:ls retiro a ex-

pres,são, urna vez que ín: ouunoda à. 
V. Ex.c. 

O Sr. Or. José Euph ·nsino j a se ha-
via retirado da casa quandC' ou ainda 
ralava e, eutrotaoto, no discurso do Sr. 
Dr. Amaral vem nm aparte como pro-
ferido pelo Sr. Dr. José Euohrr sino, 
com rererancia ao venerando Sr. 3arão 
de Congoohas do Campo. 

O aparte a qne me rofiro é este (le): 
c O Sr. José Euphrosino e outros 

mell'hros da minoria:- Sustentou os 
llberotcs na eleição : não é coosorvntlor ... 

1\eccado-m" perfei tamente quo ne.'lta 
occa.,i:l.o ou disse em aparte ao Sr. 
Or. Amaral: 

c Seu padrinho e protector da sua 
claição. ,. 

Appello para os sonhorl!s deputados 
liberaes que estiverão presentes. 

Ainda o Sr. Candido Cerqueira disse 
que era liberal o tinha muitos afilhados 
conservadores, e o Sr Drumond per-
guntou-me si o Sr. Ouào do Cóogo--
oha.~ ôo Clmpo era ou não cooserndor 
e eu respondi affirmatinmeote. 

Entretanto, vem este aparte substi-
tuído pPIO 11oe so attribne ao Sr. José 
Euphro~ioo, qeaodo elle olo se acbavOL 
na casa. 

Por isso é que eu chamei discurso · 
circu l~ r. porque procura iodl11por coa. 
o candidato cooservafior um conservador 
distiocto, como é o Sr. Darão de Con-
aoobas do Campo. 

O Sr. Dias Fortes :-Mas V. Exc. oã~ 
pode chamar de discurso circular. 

O Sr. Campoliua: -Eu appello par01. 
o caracter do ooL.re deputado que aeab& 
de me honrar com o seu aparte, que. · 
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j usto como é, não poderá deixar de re· 
•:onhec&r a verdade tiO fi Dil te11ht> dito. 

O Sr. IJr. Josó Euphros1110 não se 
achava oa casa, havia se 1011ratlll para 
acompanhar o Sr. Ur. llurta IJariJosa. 
1111e .,mbarcava oos~a t:mlc, l', rlltrc-
Wnto, no discur:iú do Sr. Ur. Amaral 
,·em e~ te apl rte. dizendo que o Sr. lla-
r:io do Coogoubas do C.11upo sustont:~ va 
us caodid:. tos liberacs e •rue não 
1\ touscrvador. 

Por isso. chamei - o r~l'•to-di~curso 
circular. 

\'nu f1 tribuna unkamente r.ara pro· 
testar contra esse aparte attrthuido ao 
Sr. Or. José Bupbrosino e ::.ontra u ou-
tro CIU'l me ó allribu ido, pon1 ue mio 
•1ucro que conste dos annacs uma con-
tralli q~ào da minha parte, visto que, 
em primeiro lugar, eu entendia quo não 
,;e de1·ia anoullar eldiçào alguma. em 
segundo lugar, ainda mesmo annnul-
laodo-as ;, I'Ontade, si não rosso o sub-
terrugio de se nlr! contar om collt>gio. 
pretc:uaodo não baver actasdossa eloiçao, 
:u:tns que forão oiT~recit.lns então pelo 
Dr. José Euphrosino, ainda nunullando 
I':! clciçô•s. lic:~ria o candida to que se 
depurou com dou~ votos ncima d~ 
t;a rulida tos liberacs. l(ne ncariào com 
,·otação igual. 

Tenho coocluh.lo. (.lf tu'to bem). 
O 8 r. C h osslna D•·tul'to nd : 

- Sr. presiden te, o meu lirn pedindo :1 
palavra~: .,n,·iar á rn•!sa alguns papeis. 
. ~m dclles ó um ollicio que mero: di-

ngrdo, acompaohadQ do uma repre-
sentação dos babila:~tes da povoação 
do Capim Branco, pertencente !, rre-
~uezia de Mattosinhos. rnuuicipio do 
Santa Luzi:~ om que pedem a esta .u. 
:lemhlea a elevação dessa povoaçàu à 
categoria do districto. 

i\ esta representação acompanha 
tatobem orna carta de um amigo, em 
que traça as divisas que se d1' ·1em dar 
ao districto. 

Alem desta carta, acompanhõ\ aluda 
a mesma representação um officio dos 
habitantesda localidade,dirigido ao meu 
i Ilustre collega da bancada opposta. o 
:-ir. Teixeira da Motta. 

Envio á u:uu a mais um officio. que 
me foi dirigido pelos habitantes da fre-
guezia da Lapa., monicrpio de Sabará. 
em que pedem a esta assemblea que 
restabeleça as divisas entre aquella 
rr&goezia e a da cidade de Saola Lu-
zia, de conformidade com as divisas es· 
tabelecidas na lei mineira de t. • de 
abril de 1880. 

Envio á mesa estes papeis e peço que 
teohào destino cooventeote. 

O fiiir. 'lndel!lt.o Cnl rl e lra:-
l'etlt ,, .Pllavra, Sr. pre.-;íd t•uto, para 
CIIV13r a. llltt<:t UID1 ruiJrc'SCntaçitO tiO 
d!vorso~ lr:thll:ttllllS do llunhuhy. 116-
•luultll(llíl "PJ.t r)}n•ii(Oatl.t nu arpmentn 
uun IJIIOt.'l para (tln~ tru r~:ào tla urna 
lhln to ~·•llrc u '''" S:unlmr:i.. 

F.ito rio, •li1.cnt os au tores tia repro-
ta.çáo, atr.Hc~s.~ uma estrada mt:ito 
commorcial. tl tl · I "lllOIIo munici[lio u 
dos 1l0 l'.ttro,·tnt•t t: l'o~râC<llÜ, vai a es-
Lra•h de rerru U. Pedro 11. 

Sondo, po•s. uma rnotlitl:l do toda joq.. 
uça,O$pero •1ue a assarnhlea a tonur:i 
na 1hwirJa couslrleraçào. 

l·>t~•io outra repre~en~'io tllls habi-
tautus •la ~ro~;u czia de Uores da Espe-
rança, pcd•ntlu ll(ltalmente a t:onsigna-
çào •la quota du 500.SOOO para subvcn.-
çào de urna escola parti cular. 

Vão a • rc reriJ~~ ·represeotaçc.los á 
comrn issão respectiva. 

.\l'llt;:<t;ST,\1.:.\n llt; I'OI)H:t:TOS 
O 8 a·.Po•·flri() lUac h ncJo: -

Sr. llrcsi!leutu, cum quanto tnnha sidn 
testurnunha. I>Or diversas \'uzo~. do 
motlo ho~til porque em a1ulJa~ a~ h:IO-
catlas tlcsta ca~a rccehem-sn totlas e 
qn<lllS'IUCr rnctli•las 110 cstatisticn, com 
tullo, veuho $Ujeirar à apreciação da 
assemblea um projecto da natureza 
daquclles q110 aqui tóm cido lào im-
pugnado~. 

Faço-c, Sr. presiclenle, pelo desejo 
do cumprir o meu tio ver. pelo desejo 
de s:1tisfazar· a uma rcclnrnaç:Io tlue me 
ro1 •lirigitla, rat>resentação esta, Sr. 
presillente, que eu julgr1 basear-se em 
razoas tle todo poolo muito procetleo-
tos. 

llemais. eu sou daqulllles IJUe en ten-
dem que ll.lta assernblea ir:'• ern mao 
caminho, si persistir no seu !)Ouco lou-
vavol o anti -patriot•co in tento do bosti-
lisar quaosquer medidas do ustatis-
llca, sem p~•meirameolc consultar si 
el:a.s aueodem ou n~o aos iotcress~ 
locaos a que se referem . 

O Sr. Jurumenba~-Apnia.io . 
O Sr. Porlirio Machado:- ,\ medida. 

que venho apresentar, Sr. presidente. 
me part~ce quo oo genero pdrlence a 
uma das ospecios mais innocentcs, visto 
como não se tra.ta da creação de villa 
ou de qualquer outra cousa quo possa 
trazAr i doa de co !locação dd a !li bados de 
quem quer que seja. 

Cnmo V. Exc. se recorda, Sr. presi-
dente, esta assemblea, em uma da.'l ses-
sões do bieooio passado, io&pirada olo 
sei em que sentimentos, fez passar parao 
lermo do Sacramento parte da faze.oda. 
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dQ Exm. Sr. bario de Ponte Alta, ra-
zen•l~ esta que em sua quasi te· 
talidade perteoçe ao termo de Uberaba. 

Compreheo1le V. .Exc., Sr. presi-
dente, as difficuldatles que medidas 
d~sa naturez.a podem acarretar e a po-
siçào d•fficil em que se acha aquelle 
proprietario, tendo soa razenda incor-
porada ao mesmo tempo a dou! termos 
distinctos. · 

Entretanto, esta assemblea e~tá 
no ca~n de rfmover t11das essas dlffi -
culdades e com Isto praticarA uru ;.nto 
de justiça, satísrauodo a ruodaôa recla-
mação doproprietario darazeoda de que 
se trata . 

Acreditem os nobre~; deputados que 
a mloba intençio não il partidaria e, 
por isso, espero que ~ta illustrada as-
semblea acei te como jo to e razoavel 
um projecto. pa:~~ando para o termo do 
Uberaba t.oda a razeoda do E1m. Sr. 
barão de Ponte Alta. 

O projecto é o seguinte (lê). 

O 8r. Jt.merlco de Mnt.-
t.oli:-Sr. presidente, é a primeira 
TPZ que venho tomar alguns momentvs 
a esta a~semblea; podendo, entreta!lto, 
afiançar a V. Exc. que o ra~o a contra-
go~to. 

Não tenho ainda tomado parto~ 
nessa rertilidade de projer.tos, que ja 
sobem ao numero de 250. 

E, mrsmo agora, si não rora a obri-
gacào de ~atisrazl'1' as oece~sidades do 
alguns pontos do 7. • districto, certa-
mente não occuparia eu neste momento 
a vo~sa allcoç.'lo. 

En tenho respeitado esta tribuna, 
privando-me de oecupa!-a, porque com-
preheudo que pertPnce pila aos melho-
res da casa. 

Um Sr. deputado:-Nioguem mais 
digno do que V. Exc. 

O Sr. A. de Mattos ... prrtence ãquel-
IPs que, por sen talento, por soa vas1a 
iftnstraçio, a tem elevado 1\ altar~ e ao 
esolendor das glorias da tribuon mi-
neira. 

SO venho, pois, Sr. presidentP, apre-
sentar alguns modestos projectos, cuja 
!altura é bastante para ftJe ell~ casa se 
convença da necessidade de soa ado-
pçlo. 

'Sr. presidente, começarei por dizer 
~ até agora,")ae por emqoanto, ~tou 
íit)s~o com todo e eom todos. 

Ainda não tenho molno ilgo,m para 
qne pos~a queixar-me dos 11óbl'8$ ·eolle-
JU queeonslitueo a·uaemblea •mineira. 

'Mas, Sr. pr~idllote, 'Jiloo e sem temor 
q11e en venho fllzer a ãpreseotaçlo dos 
mtus projectos, pol'q'áe, o aono pas· 

udo, om delles, o de maior util idade, 
um projecto que ia le•ar allivin aos 
infeh1.es e aos solfredores, não mereceu 
o apoio. a boa vontade, nem siquer do-
meu illnstre collega, companheiro de 
districto, nem do nobre deputado pelo-
S. •, que. com soa .palavra 8empre 
fluente, sempre ouvida com auenção 
nesta casa, o verbarl)o lle um modo te-
naz, a ponto de o coodemoar, sioão á 
morte, certamente ao ostracismo, e:c vi 
do art. ~75 do no~tso regimento. 

Um Sr. deputado:- A quem ,; q11e 
V. Ex c. se refere t 

O Sr. A. do M.attos: -Ao nobre de-
pnt:uto, o meu muito prezado amigo, 
Sr. Candido Cerqueira. 

O Sr. Candido Cerqueira:-V. Exc. 
ó i njns~o para c:ommigo. porque eu até 
quero muito bem ao seu Baepenlly. 

O Sr. A de Mattos :- Veoho repro-
duzir hojb o mesmo .projecto e espero 
qne elle será adoptado. porque !'alisfaz 
uma das oece~sirlades mais palpitantes 
Ju rno, icipio de Daependy. 

Um dos projectos <1110 vou ter a 
honra de ollerecer á consideração d'esta 
illustrada a.o;scmblea dit reSpei to â in-
átrncçào publica. 

l'areca que não ú necessario deter-me 
em lar1;as con~iderações para patentear 
a ut•li• ade. a necessidade quo tem a 
província de Min:~s de que se propague 
o mn ls pos~lvel n instrncçAo J!ubhca. 

A cidade do Piranga. por sua po-
pul3ção, pelo grande numero de me· 
ninos, que sobPm a 200 na primeira es-
cola, tem nece.•sidade oa crcação de 
uma segund:. aula e, por esse motivo, 
formuiP.i o segointe projecto (lé). 

Cnmo disse. não e necessario addnzir 
outras concirleraçOes, porque está oo 
animo de todos a necessidade do aug-
mento de cadeiras, princ•palmen:e nos 
lo~tAres onde a populaçio vai crescendo. 

Um outro projecto, Srs., e é attinente 
a officios de jnstiç.a. 

Come V. Ex c. sahe e como soe acoo-
tecer nas pequenas villas e povoações 
da província. dous officios de jo.stiça 
são demasiados para as necessidades d6 
fóro; ser.Yindo somente para que os 
runccioarios vivio em um continuo es-
tado de peaoria,aggravado pelo facto de 
que ,1a hoje moiu gente trata rle snb-
trahir~ u questões roreBses. 

Nlo sei, Srs., porque motivo se està 
deeereudo da justiça e ri os tribonaes. 

Um Sr. depotado:-Até d~ homeDJ. 
O Sr. A. de· Mattos: - Nestas eir-

c•~mstaacias, entendi con•eoien&e apre-
sentar um projecto, rerundiado em um 
os -«Dcios de jo.sliça existeoles oa ci-
dade do Tono, qaanrlo ocoorra vacancia 
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J"'r mnrll• ou •lesisLcncia rir rtnaltJuPr 
e:! e ~eus scrvcntua rios. 

Ne;ta casa lem-se por varias vozes 
l egislado no mesmo sentido ; ba nas 
nossas collecç.ões di'l'ersa~ leis q un con-
flrm:"to o que acabo do asr.evemr. 

Srd. , at:t respeita vel clero quo nobilita 
estas bancadas peço vcnia para uqui 
celebrar um ~h ris ma. ( Uisrul ns) . 

Uma das freguezias do importante 
rnooici('iO do Ptranga tem nume um 
pouco repugnante- Sunto A •li o" i" 
ú o BacuUUJo. (hisnd11s). 

Ora, eu não desejo, nrm aos · mora-
d ores dessa lvcalidado aprn, qnP, á Sll• 
mclhança do M aâra da Deus do : l>lgú, 
&nla Rt'ta da .11 eiu Pola.:a. ct~. con-
tinue a subsistir IM exqui · i~ dunurni-
Daç3o. 

Por isso, no chrisma quA r r •ponho, 
peço o nome de S.1otn A ntooio de :•ira-
petinga (li). 

Eis agora, Sr. presidente, torto o mNt 
enleio, eis-me no ponto em quo me 
sklto tomado ria scrto:s temores, lem-
brando-me ainda dolorosamnme .. . 

0 Sr. Vi o Ui : - O as refregas p~ssa
da~ . 

O Sr. A. de Mallos ... dM ~nnorn~:1~ 
ralavra~. dos argumentos otl•·tú·· tra-
zidos prln meu nohra il re~pcita v el 
amigo, o Sr. C. Cerqueira ! 

No entretanto. é I>O~i •·cl que o cor-
rer dO$ tem pus tenha lcva1IO al~uma 
Tazoavel modificação ao animo. alias 
.esclarecido" recto, de S. Exc .... 

O Sr. Vioui :-Tempnm mulaHtw·. 
O Sr. A. do Mattos ... do sorte que 

Tenha a~tora mais bent)lno . .. 
O Sr. Liodolpbo: - V. Ex r.. está llo-

Jiodo numa casa de mariiJoodos. (Risa-
da$). 

O Sr. A. de Mat tos:- Não. Sr .. eu 
gosto muito do Sr . C. Corqueira e r e· 
:spei to-o até no olbar. 

O Sr. C. Cerqueira : - Nf10 tem ra-
:r;ão para isso. 

O Sr. A. de !tlallos :- Como arab 1u 
te dizer o Sr. Violli, lembro-m•• :o~n•h• 
amargamente da refrega que !'. E~c . 
passou-nos aqui no anoo de 188i. 

V. Exc. sabe, Sr. presidente, quo ê 
Decessario proporcionar todas as com-
modidades, todas as vantagens A hu-
manidade soffredol"'., quando se dirige 
a procurar essas pharmacias naturaes, 
com que a Providencia Divina tão li-
beralmente beneficiou a nossa provin · 
e ia. 

A povoação de Caixambú dista 4 lo-
gaas da esução da Soledade oa estrada 
ele ferro Minas e Rio. 

Apez.ar de ja ter a c.1mara municipal 
e mesmo o governo ajudado :1 f a 7.~ r a 

estrada que actnalmento serve áquóllla 
povoação, ella é ainda mutto incom-
moda, não permittindo quo os visitan-
tus daquellos poços possão alll r hrg~r 
com Aqnella facihdaclo quo ó indispen-
sa vel :~os doentes. que. ri$ "07.~,s. pcíorào 
nté cnm o~ incnmrooiiM du trMsi to em 
trolys por .;lnuo~o n pcssimn raminho. 

l)ur conseguinte, (; ncc:e!'sario 11110 SI! 
lhes dê uma pequena ~~ trn rla de fo•rro, 
um transwa r ,que ja f o• aq 111 votado sem 
condição 1le juro~. 

~las. como\' . Exc. sabo. ê Hnpr,ssi-
vel a construcçào rl e obras rlosta natu-
reza. sem algum ahxili11 por partr• t1o 
governo. 

O ~r. S. Pdtxntn:- .\ poiatln. 
() S1·. A. olt• ~l.tllu, : -0( t;lp1lAli,tall 

nãu cnur.orrcm, n •o e;ilbarrão ~cus h:t-
veres,cunt:uulo que lir:.ritu impNdncti-
vo.•. 

O Sr. C. Sona : - E 'emprc as,im 
Q11 6 so romeça : pcdu-•tl s~m J(:lrantta 
do Jllrv~. tlepois \"em-se requere! a : 
\'Om·se pnr partr~». 
. O ·r. :\ . do ~tauos: -1-:ngnna-sP. o n.•-
hrc rloputalln ; r.u uào ''llnho cum 
aqur lle estrí:ulho llol muilot tPtnpo 
usndv vor tnntus uutrM, que ' ',jm pedir 
gar~utia de juro,;, !lizeu111) !IOr ri I:. no-
minal, apparonte : nào . a q no 1111 JlPÇO 
e real : sendo imprescinolin•lque o go-
vurnu concorra,que an~1ho as emp~e1.as 
des-e !(Onero. esta espu1"1a lmentr. 

V. E~c. s~bo qno o a Europ;1 tm.los os 
govr•rnos I'J IIIl possuem Clll sou torrítnr•" 
aguas nuuoracs são o• lll'llliOirus a Jlru-
porciunar rommoclidadc~. vaut'W'"'·-
em uma palavra. ól fa1.e1 t(IHintu i· 1111'· 
si vel em au x i I i o das resv~c th ,,s t'lllt" t'Z"'. 
porque lambem d'ahi lhus prO\'o"·nl ren-
das. 

l'ur l'xl•mplo, em \lnuaw. llott lo:n, 
\'il"lty, o go\'crno exu·ah~ •l':tlu a ma-
xima part~ de sua rccOila. 

I) Sr. S1' 1111n dfL um :tpartu. 
O Sr. A. de Mattos : - l·.utrotanto, a. 

lli"O\'IIICJa 1111 Minas,S•·s., ató hOjC aind:1 
u:'lu cuuluu da..~ aguas 1111 C:uxamhil. 

O go,·crno mamfou falrr ali i nlgnu1as 
rlcspelas, mas rehOU\'1' u seu valor. 

O Sr. Viotti:-E hoj11 cr~ toda a 
sorte do ombara.ços à omprcza de a~:uas 
mlueraos. 

n Sr. A de Mattos:-(}uanllo a em-
preza cl:ts nguas de Caixnmhú chamou :1 
si aquelln privilegio, o governo man-
dou orçar as obras feita~ e recebeo sna 
import:u1cia. 

Em que tem pesado á provmn:t 
aquella localidade, cujas a~uas s.'io vi-
sitadas anonalmente por rn:us de rlnn.; 
mil pessoas f (rtiil.trsns tl • rl~s). 
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Podp~;"-serba .. ar8om~tar q~te os re-
curso$ da,llrQvmcta nao permlltem çssa 
de.sReza. 

P~rimeiramente, vamos ver que des-
pnz~ é CS!Ia,- a ~wanll) attinge ella. 

O Sr .• Q. díl Stl~a :-E, depois. nãt' se 
regula a saude publica pela arithmetica. 
(.tpo~ado áo Sr. Viot1l). 

O Sr. A. de Mallos:-Sem duvida; 
agradeço muito o aparte do nobre de-
putado. 

O Sr. F~rreira Alves dá um np:. rte. 
O Sr. A. de 1\laltos:- Desde ja conto 

w m o voto de V.Exc. e com o v;:~lioso 
auxilio de todo o corpo medico IJ o e tem 
as:sento nesta casa. 

03 juros pe,Jidos, Sr. pt·esidente, são 
só durante a constntcçào e apenas de 
3 % sobre 700:000,5000; sommào, pot·-
ti\uto, 2t :0008000. 

Ora, dizer-se que não ha ~inheiro ! .. . 
Ha muito dinheiro, Srs.: rata-se aqui 

muito em economias, mas ninguem 
ainda procttrou cortar despezas, c,·itur 
gastos inoteis. 

Vou apresentar um exemplo, tendo, 
embora, de causar descontentamento a 
muitos. 

Quereis ver, Sr;;., um eJ.pedicnte fa-
cílimo. que infallivetmento nos traria a 
poupança de doas ou tros centenas de 
contos 1 

Tornemos elfectiva a redocção dos 
juros das apolices proYinciaes. (Pausa). 

V. V. Excs. se calarão ! 
O Sr. C. Prates:-Porque ti um pro-

hloma difficil; é preciso pensar. 
O Sr. A. do Maltos:-0$ nobres tlepu-

lados que são economistas se calarão ! 
O Sr. B. da Silva dá um aparte, 
O Sr. A. de 1\fattos:- Nào é uma or.e-

ração difficil, como. disse o Sr. Camtllo 
l'rates; o valor total das apolices geracs 
ascendi.a a muitos m.ilhões; entretanto, 
seus juros f9rào reduzidos com toda a 
fa.:ilitlade, não se havendo. por iJ<so, re-
tirado do theso11ro nem tal vez a som ma 
de.t.OO: 0006000. 

Diminuídos os juros das apolices mi-
neiras, eoll!llromos ainda uma outra 
vanllH!em: a de atlrabir-s!\ a corrente 
do dinheiro para as· uecessulades im-
periosás·da·lavoura e das lndustrias. 

Mirando os fundos pnblicos, o capi-
talista emprega~ lOdo o seu dinheiro em 
apolices e, cr.n~ando os braços, abi Uca 
à-espera do til!\_ do semestre; entretanto 
que, at~nuados os eiTeilos da sedncção 
do bom juro, elle ira embarcar os seus. 
c~p~jl~ ,ep1 ntei~ empr~;ls" lf!van~os 
P.í\.ra, a)~Y0$1, . par~ a vtaçao pubhc,a, 
nara as tp4ustrla~. 
' O Sr. B. da Silva:- Eu tambem ja 

pensei assim; mas agora penso de moda> 
divet'SO. 

O Sr. A. de Mallos:- 0 projecto quo 
vou apresentar li, Sr. pnsidento, de ma-
nifesta e grande utilida!le e. ainda. 
quando a província honvesse.de passac 
por um s:tcrificio para realisal-o, nisso 
teria apenas cumprido um dever de 
patriotisrno. 

Finalmento. Srs., si ií visto qua tanto 
apraz-oos o arremedo dtl tudo qnanto,é 
da .Europa; por que fatalidade não ma-
caquearemos mui louva velmentc o pro-
cedimento dos governos dosses palzes. 
onde officialmente se proporcionào todas. 
as COthmodidades de via~:ão para o~ si-
tios em que ú buscado o beneficio das 
aguas medicinaes ? 

Terminarei aqni, Sr. presidente, a se-
rio de considerações que pollcria ainda. 
desen v oi vet·, interrompendo-a. porem. 
para n:io proseguir em tomar ;i assem-
bica um tempo que pode ser mui.o me-
lhor aprovei tado. (Não apoiado.,). 

O Sr. C. Ce•·qucira:-V. Exe. tem fa-
lado muito .bem. 

O Sr. A. de Mallos:-Submetto á. 
consideração seus:11: da assemblea o 
rueu projecto, que, si convertido fór 
em lei, algum dia podera vir a ser util 
a muitos dos que hoje aqui c>tamosom 
;is nossas ramilias. 

O Sr. S. de 1\esende:-Quoci Deus 
averlnt. 

O Sr. A. Je ,\lattos: - Amen. (Muito 
bem: justificou pe. feitamente bem o 
3eu.prnjecJo). 

(O o,·,ulol' é cump,·imentae'lo pelos 
feus collegos .: amigos). 

São lidos e vão a irnprirnlrosseguintes 
projectos : 

~ !57 
A assontblun l~gisla tíYa tlrovincbl do l.linas 

Gerne;; dCL:rct~ : 
Art. t.• Fica Jlencncondo ao n111nicipio de 

Ubot·aba tndR fnT.ouda dn hnrão de Ponle Alta.. 
Art. ! .• 1\c wogà~-so :u d.isttusições om 

contrario. 
Sn l~ dns s•$., roc;, :S 1lc Julho de 1888.-Por-

llrio Machndn.- So:1re; Peixoto.- F. Vianna. 
-Drumond.-Dr. M. da Roeb.a. 

N. tJ8 
A 1LSSemblen. legislativa pro,·iucial de Mi-

nas Geraes decreta: 
ArL 1 .. • Picn. o presidenl4 tln provinoia 

nu toriS&dl! a garantir aos concesslonarios d~ 
enustrnC!(atl do ,transway, do que traia a lea 
n. 33~ de 9 de Outubro de (88$, juros det 
3 %. de conrormidalle com o art. 19 dn lei 
11. 3!3! de :n de Ouhtbro de t88~. por 3() an-
nos somente', sobre o ca pital muinm de 
700:0Q06000, Ocando igl.lahnet.He c.onced.ido <J 
ttrlvilegio do zona de lll kílometros para. 
cada lado do eixo da linha e o go1o do privi-
legio por sessenià nnnos. llndos os quac.s re-
verterá o mesmo transway com todo o sen ro-

• 



ANNAEI!!!!j 301 

tor·t:tt tllff e rmlanlc :\o dumhat• • tl .l t•r••veuci;~. 
llramln ~ssilu allfratla aqurlll I ·•· 

A ri. ! .• 1\cvog-i o-so a~ llt'l~~~ ..... :,·,f'~ em 
rooulr~rio. 
Snl~ &1:&! ~f'IC.<. 5 11t• Julhoo il•• ~~~~. -,\ . 

blnuos.-0. 11. Vioni.-l .. rtllll' "c" !tr:.z.-
Cn 111 polln.- J nrmnou h n. 

~- !~!I 

A n., .. ~~'mltl • •:t lo.gisblt V:l vro\ tllt'tnl tlt• ~l a
H3-i c;t'r:ws tlerreta: 

Ar1. unicu. Fiu crr~ola mni, 11111:1 c.\llein 
,Jn inwlrucç.\u priJ:naria p:tra ., !114'\U tu~:oõcu
lino na cid~do oln Piranga: rcvngl&bs ns oli<-
pu~içlitl.l em •·nulrario. 

Sal:t das ~'''.;(\e>, 5 dl• Juthu •In IAA:i.- .\ . 
Mnnos.-Oi:Ls l'orlcs. - Or. Sll v~ rnnr •. -Ju-
•·nmonha. 

A asscmlolea legislativa provincia l de Mi-
uns Geraes drcrelJI : 

Artigo uníco. E' creadauma c.1dcm• miu., 
de instrucr,ão primar.:• no bairro dennml-
nado Poml~t. rregui!Lia de S. Gons.11(\ do Ti-
jucn. município da capital ; revogadas as 
disposiçOc~ om cootrano. 

Sala dns ses5ite!, 5 do julho de 1888. -
Salathiel d' Almeida. - A. Ma tios. 

N. !61 

A assrmblea legis131iva pro•·ind al do ~11-
uas Geracs decreta : 

Arllgo un ico. 0 rlbaricto d11 S.·unn Anto-
nio do llaealbao. do município do Piranga . 
dcnommar-sc-ha d 'ora em diante - dlstricto 
de Santu Antonio do l'irapeung:l ; revog:-
das a5 disposições em contrario. 

Sala du sessões. :S do julho do 1888. - A. 
Ma11os. -lllas Furte•. - Dr. Sil u Fon es. 
- Ju rulllftnh:.. 

N. !6'! 

A nssemblea legisla li u provlrtcial de ~1-
ua~ Goraes decreta : 

ArliJ!O unico O distri~to p••licial de 1~1-
Y1'3S Novas. do termo desta capit.11. fica ele-
vado 3 dlstricto de pn. conservando as mes-
mas &111' 1:135 ; r~vogadas as disposições em 
contrA r ih. 

Sala das sessões. 5 de julho de 1888. - Sa-
la tb icl de Almnidn. - Josino Araujo. - A. 
Mallos. 

N. !63 
A asromblea legislativa pro• inclal de Mi-

ons Gerae> decreta ; 
Artigo unico Fica o presidente da pro-

Yincia au torisado 3 despender pela verba -
obras publicas -a quantia do !::10'>6000 reis 
para a coostrucção de um cemiterio na rre-
guezia dft Coogonbas do Campo. munic.ipio 
d:t capital ; revogadcas as disposições ern 
~ntrario. 

Sala dns ses.ões. 5 do julho do 1888. - Sa-
Jatbiol do Al mnida. - A. Mattos. 

~- !1>\ 
11. assemble.l legislativa provincial de Mi-

11:11 Gcraes decrcL' : 
Art. unico. Fica o presidento da pro-

víncia autoris.,do :1 despender pela •·erba-
obras publicas-a qoanti& de I :0006000 para 
auxilio do~ reparos de que necessita 3 igreja 
matri' da rregueúa da Capell:l Nova do 

oe,u~rr.-. 111111111' 111111 , ,,. 1-:utr-... " " '' ~ r~\·llg:t
,,3~ :l" tli"ltu:.h:iJt"•• t'IH c-uutr:uau. 
~31> rla«~•<he<, :; ri~ Jn lhn olo• 111~.-Sa

b lhiel rio· AllnPiola.- .\ . olo• ~t.ll •·· 

,\ A'S'<I'IIlhl••n l••::i .. l:. th ;• t•r~niw•tal•l•• ~llua, 
t;t•riwt4 tlf'c rt•t 't . 

Arl. un ir:o, l'ur Hl•irh• ''" ,lf.,l ... t••llt' la •I•• 
11111 ''"' -<t•r\'t•ulu;anu ... tlu tJ•rmu tia •·ul:ulf' •lu 
Turn;, llciu :uul••• .. ,._ nnlra•t.,. r••uuulu .. t'lll 
um )Ú r i\r\nnu; t • • ~-vi:. .. "" '"'I''''*'"' .. "" ••m 
ron\r:tri••· 

S:1l.1 ,l:t, ,,~ .. , .. , ... , :t tli' Julhtt •1•• IH'iS.-A. 
~I ano,. - llr. Sih·a rnrlt·•.- " "' Furt••· -
J ti ru 11\11 11 h :t, 

O 8 •·· l •'h ·n alnno Oo~tn:
Sr. pr esidoole , pedi a pala1u para 
apresentar um projccto. IJOrem antes 
de o ler preciso dar algumas .!xplica-
çOss. quo traduzem uma tlefPsa 11 mi-
nha dignitlatle, aqui oiTendhla 011 sessão 
de anto·hoo tem pelo roeu colleKa de 
dislriclo, o Sr. Costa Sen:~ 

0 Sr. Orumond : - Não orTend t~u 
V. E~c. 

O Sr. F. Costa:-Eu provarei quo 
orrcodeu. 

1\etirando-me nesse dia momenta-
neamente ela sessão para trat~r de ne-
;;ocio urgentn, ao voltar. ruí infor-
mado pm pessoas lhlPdigna~ de tiiiC o 
meu nobre cnllega. a pretrxto •lo de-
r~oJcr o conselheiro A ITo n~o l'enna de 
uma cen~nra que não existia .. 

O Sr. Drumood :-Nao apoiado; da~ 
suas pa lovras se inferia cet;snra. 

O Sr. 1:' Costa . . . prowron lançar o 
retliculo sohr3 o humilde ora1lor que 
ora occupa a attenção tia c:L~a {nlio 
a11oiaúos). 

O Sr. Orumond:- EIIe era incapu 
disso. 

O 3r. t:. Cerqueira:-J>elo se•! ta-
lento o pela sua posição social. 

O Sr. F. Costa:- 0 meu nobro coi-
ICKa do districto nem no menos teve 
a geotiloza de esperar que ou vol-
tasse ... 

O Sr. Orumond:-V. Exc. se retirou 
quan.lo olle pedi o a palavra. 

O Sr. f . Costa ... porque, se aqui 
esti vosse, não seria preciso hoie dar 
esta explicação, pois com alguns 
apartes eu de~faria as insinuações do 
nobre deputado. 

Quando sabi da casa, oom o meu 
collega tinha pedido a palavra e nem. 
ao menos, eu sabia que preteutlia ralar. 

O Sr. C. ~na : -Não poclia dar 
ap •rtPs. 

O Sr. f . CO·ta: - f orque. si ellessão 
tolerados1 

I O Sr. C. Seoa:- Porque oào haçia 
nas minhas palavras oad'l de orTensivo; 



I wl \ • 

ANNAES 
sou locapat de oltender ao nobre de· 
put:ulo ou a qualquer outro membro 
desta casa. o Sr. F. Costa: -Pois eu roi infor-
mado por pessoas fidedignas 11 por col-
l eg:~s. 

O Sr. C. Sena:-5i eu tives:~e ioten-
ção de o.IJ'ender V. Exc., não o faria em 
sua nuseocia. 

O Sr. Presidenle: - Peço ao nobre 
deputado 4ue se r&strioja á materia 
de que ' e trata. 

O Sr. F. C•1sta: - AIIenllerei a obser-
vação de V. Exc. 

O meu nobre collega de districto roe 
censurou, porque esperóiva que eu, 
assomando à tribuna, 'lesse trazer aqui, 
de uma só vu , tantos projeclos quao-
t.as fossem as necessidades do meu dis-
\rieto. 

Ora, isto era impossível. pol.s ser!a 
prec:qo que eu lrouxe~se um cartapac1o 
de projectos e iodica_çO~ e que absor-
vesse nma sessão 1nte1ra com a sua 
unicP. lellura; e mesmo porque eu 
iria tomar ao meu collega um cam.po 
va·110 para oelle exercer u seu patn J· 
lismo e a sua dedicação. 

Sr. presidente, á primeira vez qut 
tomei a palln a aqui, tratei de apre-
sentar dous projectos. alli.oenles á 
satisfação de necessidades do meu 
dislrict(}. 

Parece-mo que cumpri com o meu 
dever assim pn;cedendo, porque estas 
necessidades existem, como S. Ex c. 
mesmo confessou, e, alem disso, devia 
prestar a devida atten~o aos amigos 
que me enviarão para es t:~ casa e 
me incumbirão de certas e determina· 
das medidas. 

O Sr. C. Sena: -Mas, V. E:tc. di· 
rigio 11ma accusaçào injusta ao Sr. 
rooselheiro Affonso Peooa e flli contra 
isso que eu protestei. 

O Sr. F. Costa: - Manifestando-me 
por ease modo, eo não qoiz absoluta-
mente dirigir insinuações a quem quer 
que fosse, mas siw, tive somente em 
vista justificar o meu procedimento, 
isto .\, mostrando o atanhawento com 
que apresentava-me aqui, desde que 
aqoello dístricto era representado por 
cidadãos rnais illuslres, mais elevados 
do que P 

O Sr . 1 unood : -~is ahi a censura. 
O Sr. i' . t.:o~ta: -Então, porque alli 

é resideo.:ia do Sr. Alfonso Peooa, 
&efJUA·se que eo ollo de~1a pedir to11sa 
neobum~ para aqoella cidade f 

Um Sr deputado : - Mas V. Exc. 
disse que essa cidade, lendo represeo-
l~ ates no parlamento, o~ o precisa ta de 
vir mendigar aqui na ~semblea. 

O Sr. F. Costa : - Eu eston expli-
cando que não tive Intenção de cen· 
eurar o Sr. Affonso Peooa. 

O Sr. Drumond:-~ o nobre depu-
tado, o Sr. Costa Sena, quando falou , 
não r~z mais do que protestar contra a 
censora dirigida por V. Exe. ao Sr. 
AffoiDSO Pena. 

O Sr. F. Costa : - Mas, o nobre de-
putado, no discurso que aqni proferia, 
procurou atirar o ridículo sobre o hu-
milde orador qne fala. 

O Sr. Cllsta Se na : - Não ba tal. 
Ja declarei terminaottmenle a v. li:x.:. 

que não foi es ta a minha intenção. 
O Sr. Presidente (pot•a o orador):-

Peço ao oobro deputado que entre em 
ma teria. 

O Sr. F. Cosia : - Em todo o caso, 
Sr. presidente, pareco-me qne Cl!mpro 
o meu dever, lraz.endo um ou dou! 
'projectos par;~ ~sta casa, melhor do 
que o nobre deputado, quando pela 
primeira vez falou aqui, dl'~l:~rnntlo-se 
republicano. 

O Sr. Drumf'IOd : - Porque 1 
O Sr. F. Costa:-Porque S. Ele., 

como liberal, fez-se eleger no 3. • dis-
trict-> e o primeiro passo que deu 
aqui foi no stntido de abaodoo~r os 
seus co-rellgiooarios. 

O Sr. Drumond :-E V. Exe. tem 
procuração para tomar ~:ootas em nome 
da bancada liberal f 

O Sr. F. Costa : - Eu não q u!'ro, nem 
pretendo. tOmar contas; estou anall-
sandoJ a(ltloas o procedimento llo nobre 
depntado. 

O Sr. C. Se o a : - Si eslá em dis-
cassão polí tica geral, eu peço a pa-
lavra. 

O Sr. Dru mood : - E, depois, V. Ex c. 
não tem nada que ver com o que ni 
por nossa casa. 

O Sr. F. Costa : - Teobo to ·o o di -
rei to. 

No segundo d1scurso, que S. Etc. 
fez aqu1, procurou offtluder o Sr. 
m:ijor V1ceote, dizendo que elle havia 
reduzido pessoa livre a escravidão. 

O Sr c. Seoa : - Não censurei 
pessoa alguma. 
Pt~di apenas ioformaçõas a respeito 

de nm facto IJrafissimo 
O Sr. Prestdeote (parao Ot'Odor):-

Peço ao nobre deputado que se cinja 
ã. mataria. 

O Sr. F. ~ta:- O nobre depu-
tado, repito, oo segundo discurso que 
prnrerio nesta assemblea, procurou 
ofTeoder om cio.ladãu dtstincto com uma 
calomnia, que corria pelos joroaes. 

Um Sr. depntado:-0 nobre depu-
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u.do ~.D pode ebamar um seu collega 
de calamoiador. 

O Sr. Barroso Junior: -Eu terei 
ouuião de' razer a defella desse' ci-
dadill, a quem se attribuio um facto 
8fJDOS digno. e garanto que ha de ser 
cabal. 

OSr F. Costa: -Tenbo documentos 
jmportantissimos,qoe hão de esmag~r a 
-aeeonçlo qoe lhe roi feita. 

O Sr. C. Seoa :-Dent!:OCtei perante 
4ll&& assemblea um ra~.t" gravíssimo, 
qae foi patente paios jornaes mais 
publieos. 
~que tinha esse di,eito. 
O Sr. BarrosoJunior : -Ninguem lhe 

Aega o direito. 
lias danço á V. Exc. que hei de 

ruer a defesa cabal. 
O Sr. Presidente : - Atteoçào! 
Peço ao nobre deputado qne conclua 

n &en di~~Curso. por11ue a hora está 
.fiada. 

O Sr. F. Cost~ : - Obedecendo à 
V. Exc., Sr. presidente, passo a ler os 
meus projectos. 

São lidos e v;o a imprimir osseguictes 
projectos: 

A usenttM~ t•Nistntiv3 provincoat ole Mo-
. 11» Garaet th•o·re~a : 

ArL unico. fir3 •• Jtre;lol~nto d~ pro' in-
ria ~utori§aolo ~ oh·•tiCUder dn vo•rba - nllr:>• 
J10hlicas-~s SPifUlute; quantiM : t :0006000 
11ar:a r.,; rot•ar·J~ d:~ ouatrl1 do Snni'Ann:o do 
At6é, domuuiclplo ria t ~Ahíra; 1:0006000 p:.ra 

. Justlilio i recon,;truc•;ão tia pon18 que ed>~ll• 
•en&ro dn uraiat.Jn llamiJ~ de MA!tt>-olen-
11'0, do município olro Conçoiç<\u. u l :t olll,'iO(Wl 
para canall~•·.1o tl'agua tln~wcl uo nrr:linl 
~ N. S. do Porto •I•Gnanhàes, do m4'Sill" mu-
Bicipío da Conceic;àl•; rcvogad:IS 35 di;.IKISI-
~Çbes em eontrario. 

Sala d:!.i! ~il\e..;. 5 1h• julho de 188J>.-I'n-
..llre Firmiano. - Jiloc Theodoro.-J. ~lurt.a. 
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A asaemblea legoslativa JII'O' 'mc<:ot otu li •-
.-Gerall:l do:ereta: 

ArL unleo. fica o presidenw dn l•rnvln-
.:ia autorlsado a 1tespcndcr pera vcrba-()hm< 
pablicas-ou pelas sobrns_dti1J1J!lesquerootrn,; 
aueguio~ qu~·1ti~~: I :OOO.WOO c;omo ~uxil!o 
á canalisaçào de .1gua potavel na rro~ruezoa 
da Veutnula . município de Passos; I :000/íOOO 
,ara a caualb.,(àO tl'agua potavel na !n.'-
pezia do Espirit~ S.1 nto dos Coquci rn~. mu-
Gielpio de Dores da Boa Esperança; I:ISOOcjOOO 
.,ara o tn~mo 11111 1111 !t·eguezla do Cry~~Acs 
.e &:11001000 na !r••guezia de Ca.ude.u, ambas 
oo mur. iclpio •te C:lmpo Bello; ! :0006000 
para IIm ldentlw na rrcguezia do Desterro, 
1Danicipío do IIAJll'ceri~a; sondo revngadasas 
. •l•posícões em contrariO. 

Sala da3 5&5Õe:,. li de j1dbo de i888.-Padre 
-t'eíseira.-Anl"r•o.-1. l!nrta.- A ''elino Cor-
rea.- Augusto CaldPirn. 

A a.'!.<omhl~a tcf(l~lati va tlnvino·ial de Ml· 
n~ Guracs dccrot.a: 

Art. unlco f'ica " guvemo autorísado a 
dtSpdndcr pela Vfrha -obras JlUbtir:.s- a , 
quan tlns >"-KUÍnl~~: ! :0006000 eom a reparo-
~~n ola noatrit ti ~ S. J n~t ti'EI-1\~h 1:000.500\l 
t·nm ~ matri~ do l:lpi11. munícitoln <b lll i-
vei ra. P, llnatmenll', I:OOO.lOOO com a malrit 
de S. Jnãn Bartl<ta. INIII II rln ll·•m Sucrcs_<n: 
revnl(.\lla~ a.< lfiKpnsiç.l~s mn •·.ontruln. 

Sala das SJ>~~õe.;. S de Julho de 18!!8.-0r. 
Cuelh•l de ~nura.- J~ Theodoro.- Dr. M. 
da lincha.. - Padre Finulanu. 
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A "'<emhle.1 legtslath•a JlfOIVIIICral de Mo-
ua~ (Ocr:.e:~ d~r•t:1: 

Art. unio:n. E' o gov.rno a n luri,;adol .o 
dtsJll'lld er Jl"la verh~ -<lhras Jlnhlica,;- n< 
quantia< seguinte;: '=00060011 com u obra-
do thoatro da cidade da Olivetra; '1:0006000 
r.om n< do th entrro da cldaolc d<1 Unmfim; rr-
•ol{ad:t.• u di~l~l5ÍÇ1\es em ruutruin. 

Sala das sessr:Oe:;.. 5 do Julho dr 1888. - 0 r. 
r.oelh•l do lllnura.- Jo:!li Theodoro. - llr. M. 
•la lincha . -P3dre Firculnno . 
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A nssurubtna lo~islnliva Prtl''ÍIII'L11 d~ M•-
oa.< liuraes o.tocrPI:t: 

,\ ri. uu kn. f kàn rr<L1l~l~rnl a< :ts anto -
gas dh·is.H entr~ a lrcgurzia lia VenL1nia o· 
t:armu do t\lo C I :oro. llo:andn a JIMiencor" 
a<ru••lla !r<lguozla a lavuub dn Quílomloo. 
pert.•IICPII~ " l oa.quiut IINI IIl oh' 1.:3rvAiho. 
lbnnrl de Oliveira c uutr..<: revng:.•la3 ~
disposiço)e.o; ~m cnntrario . 

S.1ln oi.•~ s~s;;t)e;-; , 5 dr Julho •lo i888.-Ju-
rumenha.- Joslno .-\ranjo.- O r. Si h· a ~·,,r. 
tas.- Padre f'orm iauo.- f' . Ví:.1111:>. 

O 8r. A.nt,ero rC<j'ICr urgeo ci~ 
para apresentar um proj<!cto . 

Nihl havendo n. jl:tra se vntar. fiq 
prejudicada a urgencia. 
Demissão do pt·o(esS01' do I tapecen<:l& 

O 8r. A.nt.ero : -Sr. pr~SI · 
dent.e, V. Exc. c a casa compreheodem 
quão graotle deve ser o :l&anhamento 
com que lu lo para apresentar um re-
qoerlruonto a esta assemblea. 

Es!\8 acanhamento, Sr. presidente • 
sobe de ponto quando a materia que 
ello envolve r daquellas que tém provo-
cado muitos odios, maila encan-
desceocia e tumultos no recinto desta 
assemblea. 

Procurarei. entretanto, Sr. presidente. 
cercar esse requerimento de palavras 
convenientes p:.ra nào provocar os pro-
testos, qne ~empre apparecem. quando 
se trata da fiscalisação do aetos do g~>
verno, do poder executivo, e precedel-o 
de consideraçoos isentas de qualquer 
vislumbre de paisào partidaria . 

A. materia do meo requerimento, Sr. 
prestdente, si não 6 da import.ancia 
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de di•ersos outros, que têm sido apre-
sentados, tambem oão é de somenos 
'falor, porque ella joga com interesses 

·m~ilo serios de orna cluse que não 
ttm merecido· bastante attenção e que 
õào'tem aureridt~ as vanta11eos coose~ 
guidas por outras mai!' fehzes. 

Sr. presidente, a primeira p:~rte do 
meu requerimento versa sobre materia 
de instrucção publica, um dos ramos 
mais importantes do publico serviço. 

E' certo, Sr. presiaente, que o pro~ 
ressorado, essa primeira cellula de 
nossa sociedade, acha-se como que aca~ 
brunbtdo, abatido, porque aqueltes 
que ainda se d.edicão á nobre o ele· 
nda missio de preceptor eào qoasi 
sempre TicUmas de inconfessaveis pai-
xc:les parUdarias. 

O Sr. Juromenba : - O nobre de-
putado dne discutir com calma e im~ 
.parcialidadP. 

O Sr. Aristides Maia : - E' o que 
está fazendo . 

O Sr. Antero : - Ainda oão perdi a 
calma precisa para semelhante dis-
cuSIIào; porem diviso oa bancada con-
senad'lra 011 prodromos de grande ba-
rulho. 

Continuando o meu pensambnto, 
accresceotarei mesmo que a instrucção 
publica entre nós poucos progressos 
tem feito, isso devido á estulta pre-
teoção de noasu administrações, qoe 
querem eseravisar a consciencia dos 
professores (apoiadot e n4o apoiados). 

Contra o profess'lrt~do, Sr. prosi-
dente, tem-se desencadeado todos O'~ 
golpes. todas as vinganças na presente 
situação . (apoiado• e fl4o apoiados); 
t6m-se arrançado professores até Tita-
licios de soas cadeiras contra disposição 
expressa do rrgolamento o. • t OO 
(opoiadOI e IWo opoi4Jd01). 

O Sr. Jurumenha : - Isto deu-~ em 
maior escala oa situaçài> liberal 
(apo iados e n4o apo1ados). 

o· Sr. AolefO : - Tem-sesuspeodido 
o ensino em diTenu escolas da pro-
víncia, aptzar de couta•em uma fre-
qnPnri!\. rrgutar, JH!IO menos. a exigida 
pelo. regulamento o. • 100 (ar10iados e 
não apoiados). 

O Sr. A. Maia : - A situação coa-
sen adora caminha de roi na em rnioa, 
('. .um descalabro ( apoiados e ncfo 
apoiado$). 

O Sr. S. Peixoto : - Descalabro ba 
quando o rarlido liberal sobe. 

(Aparta). 
O Sr .. Antero : - Srs., eu apenas 

~toa reelamaodo contra a P8f886Uiçào 
ho~ de que tem sido Yicttma o 
pror8SIOrado na proYiocia. 

• 

E a pron eu a darei, asJH!rem f!8 
no:>rs:! d~pol3dos; apresentarei ucp 
facto contra o 1ual os meus proprioe 
companheiros de districto oio podecãp 
oppor nma só justillca ti~a. 

Eu peço informações ao governo ,a 
respeito da !!emissão do profpssor ~ 
't . • cadeira de Jl.apecPrica . 

O anuo passado, Sr. presidentn, uma 
voz eloqueute levaoltlii·Se oeste re-
cinto p.ara reclamar wutra a poster-
gação dos tlireitos desse diatiocto pro.-
resso i n illustrado Sr. Orumcod ne11a 
oecasião aprcal!otoo um requerimento. 
pedindo informações ac. governo sobre 
quaes. os .motivos d~ demissão desse 
fuocctonano. 

O Sr. M. Caldeira : - Esse professor 
n~o foi demittido; foi removido apenas. 
"O Sr. Antero: -Não houve tal re-
moção; eu vou explicar o facto para 
quo a assemblea o 6qu1> conheceullo. 

O Sr. M. Caldeira : - Não havia 
frequencia legal; ~ó si queria que 
fOS3em de enc~<•lro ao regolamento 
n. • t O'· 

O Sr. Antero : - O que deu-se foi o 
stguiote : 

Approximaodo-se uma eleição se-
natorial (apartes) e não podendo as in .. 
n uencias locaes de ltapeceríca cousegoir 
o voto desse distinct·' professor par~ o 
seu candidato, porqoe el!e é om liberal 
convencido, o que fizeram 1 

Procuraram arrancar, arredar os me-
ninos da escola, propositalmente, aftm 
de dar-se a cadeira a um •:onservador 
energumeno, pertencente i famitia 
Correa. 

( .4parús). 
Não houve remoção; o goveroo. sob 

esse pretexto, adrede io,eulado, de fal ta 
de frequencia, sospendeu o ensino na 
e..oeola. 

Ora, isto é cousa muito differeote de 
remoção. 

Assim, posto em disponibilidade o 
prof'll>sor Otympio do~ Santos, foi dada 
a soa cadeira á pe5soa a qoem alludi. 
(Apar tes). 

Sr. presidente, o art. 4:S do regula-
mento o. tOO estabelece que será eus-
.,eoso o eollioo da escola que n1o ti Ter 
sido frequentada etfeativamente por 
to alnmo.os. 

Si o go•eroo se inspirasae nos vtrda-
deiros . .en.Umeotos de patriotismo, esses 
seDtímeolOil o teriào levado i conser-
vação da el'COia. pois qoe ella tinha 
sede em uma cidade bastante impor-
tante, a qual uào .daria 18111elbante 
pron de d~sprezo pela i~~t~tru~o. olo 
podendo sottteotar uma !. • cadeira. 
coosa que hoje em toda e qualquer 



chla.de oJa provmcta se ''" ,·om racili-
rlal!e, porque e sabiolo Q ne :t ll!'l'ltÍ$liCl 
da meninos na idade eseolo~r 111:1 nO;;:sas 
cidades a.bunlla e a rrequ.,wu exigida 
pelo regulamento o. tOO n;t., u olllge-
rada, oão é impossível . 

O governo precisava, p•m•tn, tio um 
preler.IQ. para esbulhar C3W distiocto 
11rofes.;or do lugat· que ello tinha con-
•lnistado em coocot'SO para O.'\Se fim ,·eri-
llc.'ldo. ( ti partes). 

A. pedido, !lluttos paes, tutores. etc., 
rctirariio meoi:los dessa t•scola (llp•ar-
les ). procurando-se crear antipathia 
contra ,, professor. 

O Sr. T. Dur. rte : -V. Ex~. mesmo 
disse que l)ll.o era aotipathico. 

O Sr, Aotero :-.\ntipatbia política : 
porque é um liberal .distincto. convicto, 
o os conservadores não ,gos~o desses 
homens • porque é facto ioconlesta Tel 
que, quando VV. EEr.o:s. pleiteão elei-
ções,ameaçli> com demissão até a profes · 
:<ares aposen~<:dos; VV. EEr.cs. são 
anssos ás posjçõos definidas. (tlpartes). 

O Sr. Drumond: - São venlarteira-
mente violentos; no t 4. • dlstricto a 
perseguição li infrene. (H a o161ro3 apa>·-
tes : oS>·. Presidente reclama allen-
!'llo). 

O Sr. Antero : - Sr. presidente. eu 
não venho mais do t]Ue pedir informa-
çOes no goTerno 8 não se• porque se le-
nnta esta. celeuma, esta gri ta ! 

O Sr. S. Peix.oto: - E' pela in.ustiça 
11e V. E1c. 

O Sr. Antero : - A primeira parto 
do meu requerimento e assim conce-
bida Né). 

O·S~. Alvaro ~achado : - Eu me en-
carrego de res!J<)oder ; 6 porque é libe-
ral 

O Sr. Antero:- Eu d6SOjo simples-
mente ter estas ioformaçOes. porqus os 
factos que se derào cou.,titoom uma 
•lolação cablll do regulamento o. t OO. 

Ora, é p.»s1vet que ~ deem e.'ltas 
YiolaçOOs das leis e regulamentos, sem 
'lue a assemblea ftsealise as cau$;u que 
11erio lugar a esLOS actos para, por seu 
turno, poder Lambem iocrepar os auto-
rfs de taes resoluçOes 1 

:-iào, certamente. 
t<:Mn~tanto. uào pode de modo algum. 

pola simples apresentação de um reque-
r imento peUindo ioformaçóes,ser Laudo 
o ~eu autor de energomeno polltico ou 
de protecLor ilaqoelles que commun-
gam as soas ideas. ( 4,arlu). 

O Sr. Drumood:- Nós aqot escutamos 
somente os ~temidos das Yictimas. 

O Sr. A. Teiuira: - Por Isso 6 que 
V. Es;c. anda sempre auento . 

O Sr. Dromond : -Ao contrario. 
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11 Sr. Aolero:- O H . • dislncto ~ 
onde r~pecialmeme campra a prepu-
tencta mats iufreue 8 por iS!!o é um 
1los tpae so adtào em coa•liçue:< mais 
precanns. 

UCJ Sr. uop11tado : - E são os litoo•-
r<~ es os •1ue se vtim oro coudiçlles :~oo
mal~. precaria~ . 

O Sr A. Teixeira : - Porque est5rJ 
em mmoria. 

O Sr. OrumiJn•l - l) pe~o do Sr. co-
nego Uly~se• 0 5 •·ssuaga. 

O Sr. C. t:erquetra : -os conserva-
dores do 14. • districto lêm a inoocen-
cia da cobra fechada em uma catnça. 

o Sr. Jurumenha : -No a.• distrio:IO 
ha freguezias qno tóm sois e sele cadei · 
ras. 

O Sr. Orumuod : - Supprunão-n a~. 
O Sr. Antero : -O art. 159 do regu-

lemeoto o. i OO especifica as condições 
em que o prores~cr perde a cadeira. 

Assim se expressa (lê). 
SâO 38 UOIC3~ bypotheSAS ... 
O Sr. Uarroso Junior : - Isto nada 

tem c\lm a e.~pecie. 
O Sr. Antero ... esLabrleclolas pelo 

re11ulamento n. 100, em que o profes-
sor vilalicio perde a sua cadeira. 

O Sr. Drumond : - Tem toda appli-
cação. 

O Sr. Barroso Junior : - Nao tem. 
(Ha ot•lr·os apa· tes). 

O Sr. A nte:o : - Eu ja cilei o art. 
45, mas V V. EExcs. não me dei xão 
fazer o confronto entre as suas disposi-
ções. 

O Sr. A. Martins : -O proposi;o e 
esse. 

O Sr. Antero: - Eu ja li o art. 4tl, 
que 6 o que se refere à suspensão . ac-
crescenlo a isto que a C<\dei ra foi sus-
pensa, sem que dentro de um trimestre 
ella tivesse mostrado falta de freqoeo-
cta. 

O Sr. Barroso Junior: - Não se sus-
pende a cadeira. 

O Sr. Aotero : - Mas os nobres de-
putado)s me contrari.ào,dizendo que. si o 
pro)fessor era vitalicio, não se podia 
suspendtr a cadeira. 

O Sr. 1Jrut0llnd:-PÕ6-SC o tl!'ofus~M 
rora e dà-so a cadeira a outro. 

O Sr. Anlero:- Pouco depois tia sus-
pensão da cadeira, ella foi pro,·ida In-
terinamente pelo {ictus achatü du 
I ugar. para o q o ai e:; ta v a reservada . 

O professor reclamou pelo ~eu rti-
rcito, pelo respeito á lei, mas nunc~ 
pOde obter cousa alguma; tudo foi bal-

• dado! 
O Sr. A. Teixeira dá um aparle. 
O Sr. Antero:-~as nomearão oulro 

logo depois. 
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O Sr. A. Teixeira:-Passado muito 

tempo. 
O Sr. Anter~':-LOiO depois. 
O Sr. A. Teixeira:-A. falta de rre-

•tnencia ora de muito tempn. ( H a ou--
ll·os apartes ). 

O Sr. AnU!ro:-Conll·a a assers.'l.o do 
nobre •leplitado, que me honra com o 
~o aparhl, proteslio os mappas. 

0 Sr. A. Teixoiro~ :-~ão tinha fre-
.quencia. 

O .,r. Aotero:- ~as a frequencia 
appareceu logo depots para se nomear 
IIUtJ'O. 

O Sr. Presidenle:-Pcço aos nnbres 
•lcputados que tomem as suas notas 
para responder e não interrompão o 
urador. 

O Sr. Antero:- E' ravorqne V. Exc. 
me raz, porque, sem habito da tribuna 
JUtrlamontar, Tcjo-me em Ambaraços 
r;,~a falar debaixo de tantas interru-
pçóts. 

O .Sr. Orumond:- V. Exc. n e indo 
mt• i to b6m; os homens estão se incom-
tr.odando. 

O Sr. Antero:- 0 professor da ci•lade 
Je ltapecerica regeu a cadeira detde 
Ag~to de t880 a tê t887, epoca em 
!{Ue a camara municipal, em sua tota-
lidade, reconhecendo o grande apro-
vei tamento que esse professor dava a 
mocidade, depois da suspensão do en-
,;ino da cadeira deu-lhí' um attestado 
de bom cumprimento de deveres, que 
lhe devo servir de conforto ás arbitra-
riedades que o governo actual desfechou 
:;obre sua cabeça e a ,fura provança a 
•Jue Ocou e:tposto. 

Sr. presidente, a assemblea sabe que 
á camam municipal assiste a attrihui-
ção de conhecer da moralidade dos pro-
fessores o da fre<juencin tle su~~.:< aulas. 

Sendo :wim, eu acho inteira contra-
•licção entre o govemo tia provincia,que 
~ust>en•lcu o ensino !la cadeira, ll a ca-
mara municipal, quo attestou que a ca-
11eira tinha frequencia legal. 

O Sr. Presidente:-Prevmo ao nobre 
deputado que a hora esli. dada. 

O Sr. ,\ntero:- Sr. presidente, tlou 
porfondarnentada a l. • p~rte do meu 
requ61imento, visto que V. E, r. me 
obsen-~ ~toe a hora est.i dada, 

A 2 "\rtedo meu requertmento nrsa 
sobra .:uiote materia, ainda de in-
strucçà•• tlnt>lica (li). 

Sr. r.rcsideote, examinando todo o 
regulamento o. t OO e fazendo um es-
tudo ~b;e a! soas di! posições, eu não 
encontrei ama só que habilitasse, quer. 
a iospectoria geral de instrocçAo pu-
blica. quer a presidencia da nrovincia. 
a exigir a porcentagem de ! IS d" a pro-

Teitamento de alumuos sobre o numero 
da ana frequencia. 

Sr. preatdeote, .isto me parece ·Uma 
exigeneia insidiosa, atlm de collocar 
eru psrigo o direito de muitos cidadios, 
o direito de muito! profeasores ; porqua 
nós não prinmos com a adiDinis-
traçlo, não nos dirigimos às repar-
tiçOes para Terificar si algum prof8550!', 
não obstante deixar de apresentar esta 
prova, tem ou não obtido vitaliciedade ; 
entretanto, do grande numero de profes-
sores eu tenho OQvido amargas queis u 
a respeito dei'S& exigeccla. 

Esta exigencia, Sr. presideo~'l.na by-
pothese de partir da inspectoria geral da 
mslracçào publica ou da administraçlo 
da proTincia, esta exisencia em todo e 
qualqaer caso é absurda e no de eo-
contro aos preceitos do regulamento 
o. tOO. 

E tão absurda, Sr. presidente, que 
basta citar o seguinte facto : om pr~ 
ressor, por exemplo, qoe tem 11ma fre-
qoencia de G3alumn<'S em um trimestre, 
de 46 em outro, de 47 aintla em outro. 
não pode obU!r a sua f italiciedade, por-
que é iJDposaiTel aprese o .ar om a pro>· 
"'itamento equivalente a !lS X! 

E' nm facto muito commum que 3e 
dA entre nós : sabemos perfei tamente 
o que s11ja a instrucçAo oo centro. 

Si aqui na capital, si na!! graodes ;,. 
dades, os paes de1xão seus filhos na e---
cola até aprenderem pelo me no• os ra-
di:nentos das materias mais importan-
te:., no centro não se dá esse racto. 

O l.llenioo, desde qae sabe as qoatroJ 
operações arubmeticu, desde que sahe 
liOietrar, o pae tétira-o da escola, P'Jr-
que entende quo elln ja esta bastaoL.: 
b:.bilitado para os diversos mistere:! .ja 
f ida. 

E, por esse motivo, os professore5 
lambem do centro acarretão com mai•l r 
responsabilidade, porque têm sempre 
uma frequencia m lito maior. porem 
muito menor •·65nltado, visto como o 
alumoo qnasi sempre retira-se da ?"-
cola antes do professor dal-o P•)l' 
prompto, d'oode resulta a impoMihlh-
dade li ~ ~atisfazerem a essa e.~:igen··õa. 

Eu respetw e U!nllo mesmo raz..,es 
soOicientes para admirar a intelligen-
cia e illostraçào do actuat iospector \la 
instrucção publica; mas, acima desses 
seotimeotos eo colloco o comprimento 
do dever, tanto mais importante quwdo 
elle se exerce a respeito de oma cta~se 
pouco considerada pelot po leres pu-
blicas. 

Eo não sei, Sr . presídeote, como a 
iospectori.a, de Mo motu..,roprio. poot. 
legi$lar, porqne aqnillo não é m'\ís :1o 
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qoe uma al&eraçio feita ao regola-
IMII&o o. tOO, que para o caso de •ila-
lioiellade •peau nige o lempo de cinco 

r Cll de !Bigii!Wio, bom aprovei!&-
~ ... alomnos e moralidade, at-
taltdol pelas autoridades e camara 
... lcipal. 

'e.do uelm,Sr. pm~ideote eu p•Jsso 
JPraOtir a e~ta assemblea que tenho 
illl&o mais de uma pretenção nesse 
tiiD&ido, eolleilaodo vir.alicietla.Ue. sem 
.er at&endtda, por toro'·•·•e impos~i vel 
ao 11tofta0r apresentar u:n oonrero de 
alomoos cujo aproveitamento esteja 
11a razlo de ll:SX. 

Sr. presidente, como co~ollario desse 
nquMimeoto, eu peo;o lambem a se-
gntnte tnforma~o (lé). 

A ultima parte do meu requerimeo to 
é relati•a a ractos ultimamente occor-
ridos na pacifica cidade de Piumhy. 

Sr. presidente, o mtlit o deste meu 
.fieJido de ioforma\Ge5 ba,~ea-se uo 
IIO{!Uinte: depois da orgaulsação do mi· 
nisterio do Sr. con6elheiro João A lrredo 
e, consegulotemeute, depois da queda 
do Sr. Joaquim Delflno, o juiz mnnici· 
pai de Piumhy, como que de~nortl!aJo, 
porque elle 8ó tinha como amparo de 
seus desmandos, como sosteotacnlo ole 
~~eus desvarios, o mesmo Srr Joaqttim 
Delflno .. ,. 

O Sr. Pre~iden te: - Previno ~o nohre 
deputado que a hura est.á dada. 

O Sr. Aotero:-Eu fOU te rminar a 
jastiftcac.ão do meu ul timo re1Jueri-
ml'nto. 

Sr presidente, esta ju1z municipal 
tomou-se um homet:il descommnnal om 
assumpto de cumprilllllnto de Jeçeres. 

1'em continuado no prolongamento 
da sua seri ll oào ioinlerrupta de ill~ga
lidadus o ralta de exacçào no cumpri-
meu to de seus devere.~. 

(Apartes e reclamações da '•/ll~·tda 
D>nser oodo,·a). 

O Sr. Orumood : -Contiou~;, •111" ~ai 
mnilo bem. 

O Sr. Jurumenha:-Asse;.:urn , \'. 
Exc. que t:S!\8 euagistrado ê U!a "t l!l 
mullo distiocto. 
r O Sr. Aotero :- Esle juiz, Sr. presi-

dente, ainda ha bem pouco3 dias,eo·:ar-
feROit-se de oml saturoal com o nome 
de ronda para pt>gar ex-escra\'iSaJos 
qoe estivessem passe•aodo à noite pela 
cidade. 

Um Sr. clepulado: -Hoje ja oà•) ba 
mais esc r a visados. 

Outro Sr. depotado:-~tas,quem en-
trou na ronda l 

O Sr. Ao\ero:-0 juiz municipal. que 
estava como capitão do matto 

E. Sr. prestdeole, eocootraoo.l v ao-

tes de dez horas um ex-escrno ·do 
Sr. Thomaz Barbosa, appreheoaeu esse 
pobre crioulo, espancou-o bubara-
mente,a ponto de o collocar em risro de 
vida, ainda rracto:-ando-lhe as pernas. 

Entretanto, o que aconteceut 
Fez-se um an to de corpo de delicto, 

pro formula, e nada ma1sr 
K eu sei de ruute limpa quo se pro· 

teoJe encampar este crime pela conni-
vencia do juiz municipal. 

Nào comprebendo, Sr. presiJeote, 
absolutamente. como os nobres depu -
tados repwentantes daquello d i ~
tric to deixarão pas~ar este racto ~eru 
prutesto. 

Eu é que não posso deiur ele r37.0I·"· 
E. to moço, Sr. presidente, ê um 

juiz atrnbiliario, qne tende a anarchi~a r 
aqnelle roro com seus repetitlos dP.su-
rius e rancor poli!ico. 

E:lle juiz, Sr. presidentr, ti ob~ A 
petulancia tio dizer que todrs os So·ll~ 
ar to~ ha vil! o tle merecer o plactl .la 
SitUAção, porque linha a felicidade • .. 

O Sr A. ~la i:, : -De ser sobrinho do 
titio. 

O Sr. Antero. . 1le ser sobrinho J,, 
tili •, como diz " nobre deput:~du. 

Uma voz :- •Juem ê o lítio r 
O Sr. :\nteru:-E' o Sr. Joaqnun 

O~! li no.. . (apal'/es) , bem coohec•·ln 
pdo mal que I em fcli to a esta provinrí ... 

Sr. prcsidPnte. eov.o á me:;;, " 
meo requerirnPuto e dou por tenoina 1..• 
~s minhas ob!'erfaç()OJ;. (.\fuilo ,,.. ,,,: 
m ulto be;,a). 

E' titio e apooaJo o segulotu 

Requeiro qr1e ::e pe~:'to ao go1r~ru • • ~~ 
seguintes infonnarf,e.•: 

t • Porque foi demittitlo o ci J a•l ~~· 
Antonio Olympio dos Santos d • ra•·.:., 
de professor po blico da :!r • cadt>ira ,Jt> 
instrucção primaria da cidade de lla-
pccerica. 
~ . • Copia d<• a.:to pelo qual se e~r..:<l 

do~ proressores publicos para ~nces~ão 
de vitaliciedatlt: 2:i ; ~ de alumno~ 
proruptos sobre o numero frequente. 

3. • Relação d03 profOl>SOres aos quaes 
se concedeu vit:.liórdade depois d& re-
ferida exigeocla. acompa nhada de o rn 
rnappa estatístico relativo a cada um 
prore~sorr 

.\,• Copia do auto de corpo de tiP· 
licto feito na cidade de Piomby em a 
pessoa de Aot.ooio. ex-escravo de Th,•-
maz José Barbosa. 

Sala das aessões, ;; de julho de 18 s . 
-Ao&ero Florencio Rodr gues. 



• 

sos 
PosiO em discussão, Oca esta adiada, 

por ter pedido a palana o Sr. A. Cal· 
de ira. 

E' lido e sem debate :lpproYado o 
sego lote. 

i\' commis.~ão d11 cst:ltistica rorão pre· 
senttl:l dons officios da camara munici-
pal ele Campo Bello, um dirigtdll a esta 
assemblea o outro á camara dos depu-
tados, petlindo a creação e proYimeoto 
rlo lugar de juiz municipl l rormado 
para aquelle termo. 

E' a commissão de parecer que sejão 
r~mettídos os mesmos officios á augusta 
a·semblea geral legislativa para atten-
der ao pediito como melhor entender, 
,·is&o não ser da aUribuição desta as· 
~emblea proYincial legislar sobre o as-
SUD.o;'to. 
~la 'ias commissões. IS de julho de 

t S88.- loséllaria Brandão.-José Tbeo-
.Joro - !4narro Sales. 

Slo iidos e Yão a imprimir os se-
lfD i o :.es : 

N. !it 

A' commias.io de e:natlslica foi proaente um 
olllcio da camara mwlicipa! do Pomba, re-
pres4ntando contra a pretentào de lrans-
rerencla da freguC~ia do Porto do Santo Au-
•?nlo do rn83:no lermo (do Pomba para o de 
t:alagOU83). 

E, considerando que é 11111:1 :1Spirllçào •tue 
se funda nos mais solidPs ttrinciJ11ns de jus-
tiçA a dos habitantes da freguezta do Porto 
tle Santo Antonio, que :1 est.1 assombtca t~m. 
p~r mal ~ do uma vez, rettrt~nL,do ~obro a 
t:ouvenlcncia da transfcrenci:t da rororida 
rreguar.ia do termo tlu Po:nbn IIAI'n o de Ca-
taguuos; 

E' de par~r que~ ~·I opte o segui111o pro-
jeeto: bl I • I • . . I d M' A assom ea eg1s a ttv~ t•rovmcta t t-
uas Geraes decreta; 

Arl t. • Ftca des.tnnox.ada do termo do 
Pomba a tregueJia do Porto de Santo Antonio 
e transferida pua o termo de Cataguazes. 

Art. t .• Picão rol\'Ogadas as dls110sições 
l)tn contrario. 

Sala das commlssões, !i de Julho do t888.-
Jos6 M. Brandão. - José Th•otloro.- Na-
•arro Sales. 

N. i7t 

A commlaão de estaUsllca rol preselllo llm 
nnlclo da camara municipal da Bagagem, 
pedindo a criiJI;ào de um diJtrlcto de pu em 
S. Sebastião •la Ponte l'iova. 

E' de 11 • ··ur que se ai tenda o pedido, 
~doptando- seguinte projecto: 

A assembl•ln legislativa provincial do Mi-
na& Geraes decreta: . 

Art. unico. Pica creado um dlstrleto pll-
•iciale de 11." em S. Seb3sUào da Ponte Nov.a, 
•lo termo da IJ&gagem, ctl)as divisas serão 
•lemarcadas pela 1'8Sll001iva cantara uumlcl-
tlál; rnogadas as dtsposi~ em contrario. 

Sala da.•commb.<ões, 5 de Julho de t888.-
Jo$6 111. Brandão.- Jo!'é Theodoro.- l'la-
•arro S.tes. 

N. t 73 

A :!. • commiiSào do propostas & rep..-... 
taçói'S d01 c.:lmaras munietpaea. a q11o foi 
pr~cmte 11 da camara de Quotuz. ereando 
tmpo~tos; salvo o direito de emendas, 6 ü 
parucPr IJ III' ~o adopto o teguinte proJooto: 

A a-<omblon legisi:Uiva provincial do11i-
nas t.Jr•·~e~. subre profnsta da ca::talra muoí-
citJal alt· Ouolu" re§o ve: 

Art. nnlco. E' avprovada a prO(tlSla da 
cantara municipal de Qutllut, rtuo a Citare-
$Oiu•:3o acomp~nha ; re•·ogad:b as disposi-
ções ~"' contrario. 

Snln das com missões, !' de Julho do t888.-
l. Outt·a.- L. dn Godoy.- Fr:an t.a Viann;a. 

N. !7\ 

A 1.• •'O ilHnlssiio do rlrOp:o.;las 11 rcprus:.n-
lat;o"tr• •lc r:amarns munlcipaes. a quo foi pro-
s~nl~ n tH·opo,;ta da c:1m1r3 mu nlc:i pa) d" 
~hri~nna. contendo artigo; additlvos :h suas 
t•O~tura' (crMçill de lmputos);restrvarut~ 
o direito tlr orrerecer as emendai 11ue Julgar 
necess:tria~ nn corrtir d~ diseu;;si o, é do tJa.-
rc~·r •t n~ .• e atlopte o se;uin~ p•njoclo: • 

A n>•••tnhloa togislatira prn,·inci:al do Mi-
nas f. a•r.w.;. ~obro tlropasta da camar:a lllllni-
cittnl tlu Mariannn, re:;otve: 

Art. uni co. t · approvarla :1 lli'UjlOJil doa 
camarn rtl nnlcipal do Muianna, crctludo 
i~:t>lo>s. rtno a osta rosolnç'lo 'lcompanha; 
rewtgnal:to a~ di.iiJOilc;tia> em cnntr:.rlo. 

Saf• da.,; cnmmiss9es, 5 til Julh11 do 1898.-
J. Hom. - Nav&m~ Sa!eõ. - José M. Bra.~~- . 
dãu. 

ORO&ll D3 DIA 

2. • leitura de projectos. 
Teem 'l .• leitura e são jnlgarlo:; ohje-

ctos t.l '! deliberação os de os. HS a tiJG 
! f.Ot;I\,\ ÇÃO DAS I'ROVISCtAS 

Entra u•o discussão o parecer o . 
.~3 sollrr a indicação n. t , pedindo que 
esta assemblea represente ao corpo 
legislat ivo e ao goYeroo Mbre a neces-
sidade urgente da adopção da federação 
das províncias. 

O 8r. Pre&ldeot.ez- Tem a 
palavra o Sr. Farreara Alvai. 

O 8r. Marllo• de ~n
drade (pela ot·Jem): -Sr. presi-
dente, como relator do parecer que 
constitue objecto do presente debate, 
entendo qoe milita a meu ruor o 
art. t 67 ,. ) reeimeoiO, que di:t (hi). 

Eu aio soa, ü verdade, o aa&or da 
indicação; mas, por exteollào, sendo eo 
o 1·elator da commissão de poderes. 
julgo que defe me caber a palavra eiD 
primeiro lugar para ea sasleotar o pa-
recer, explicando-o. 

O Sr. Teixeira Duarte : -Depois de 
ser dtscatido. 

O Sr. Martius de Andrade : -0 que 
eo in fOCII é am direiiO, que tem su 

I base no art. t67 do regimeoiO, ja ci-
tado. 

• 
, J 
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O Sr. Presidente : - Altendendo á 

roclamatlo do nobre depul:& lo, dou- lhe 
a palavra. 

O 8r. Hartlnt!J ele An-
tlrad.., (•tllenç4o): -Sr. prcshloote, Oi 
que desejam a eternidadu para as con-
stitulçOes e o progresso t~oto para os 
pc,vos, os que sào indulgentes, mode-
ndos,concihadores, escusam OOfir· me. 

\"enllo expor, commenta1·, rPcordar. 
e :1à0 trazer ensinamentos. 

E~ tas palanas são do grlnde e im-
wortal Ta vares Duto~. de sauJosa me-
luoria. 

~~o preciso dizer pllrque s?u repu-
hltcano; admira-me, porem, que ainda 
haja ((Uem o não aAja n \ America. 

treutre os meus distinctos compa-
ur.eiros de bancada, sou. uão ba du-
vtJa. o maisob~curo (n«o apoiados), 
Mias, alenta-me, anima-me a convicção 
•la:; minhas ideas políticas, aquecidas 
ao sol da liberdade, e, como quer que 
:1uja, na luta travada entre 0:1 partidos 
monarchicos pela posse do poder, sem 
plano, sem tino, sem itleas politicas, 
asser.tarei o meu pt:.no de campaoba. 

(Apartes). 
· llei de mostrar que 8.ita 6 a ver.tade. 

Não se incommodem os nobre~ de-
putados. 

O Sr. Ferrei ra Alves: - ,Tera res-
posta. 

U Sr. Martins de Andrade : -Desejo 
~ria monto que V. Exc. tenha á tribuna 
A mo r.onveoça do contrario: ficarei 
muito contente, si o conseguir. 

Mas, dn•ido, apezar do grande ta-
leeto de V. Kxc. 

:)enbores, para melhor rundamentar 
o meu discurso, eu devia remontar ã 
epoca aoter1or á nossa lndepeodencia, 
verdadeiro arranjo de ramilias e de 
creGores, para chegar a uma cone! usão 
logica, para concatenar as minhas 
ideas po ilicas, o meu peosameuto; e, 
entrêtanto. como não coo•em rte modo 
algum canaar a attenção da casa (não 
apoiados) ... 

O Sr. Jnrnmenha ; - Nús onvimos 
V Ex c. com mnito prazer (ap 1iados). 

O Sr. Nav?rro : - l'rincipalmc:::le 
qnaodo, como agora. &rata de um as-
sumpto que consulta perfeitamente as 
mais palpitantes necessidades da nosn 
patrla. 

O Sr. Martins de Andrade: - Eu direi 
apenas algumas palaHas relativa:nente 
aos acontecimentos que precederam e 
dlrectamente concorreram para a nossa 
lndependent;ia, cooqnistada pelo pa-
trioUsmo dos brasilearos e nunca a elles 
outorgada pelo Sr. O. Pedro I , como 

ralsamente propalão e queram razer 
acred1tar os (IJ:»a vaotes 11 ara uto~ da 
monarcbia 

F.u ' ou demonstrar. 
Em IOU . na provin.:ia •In S. l'auto. 

Ama•lor Uunno. •l ir.crn. recnsun a w roa 
quo lha h)r:• ull'•rec1tla, pretcxtantlo li-
delidõtde a 11 J.rão I V. 

Este facto. senhores. quo os bisto-
riadoru da m·•w•···:tia •leram CO lou re-
sultado 1la ll':tl 1 •h· de Am~dor Uueno, 
nada ma i~ fu1 dv que o tum•)r quo tev11 
esse pauhst;. tle caher-lhe a mesma 
sorte que mais tarde (17111) teve o in-
rellz e mlllogrado protomartyr da h-
bordado da patria. 

O Sr. Na varro : -Quo atú hoje 
oega-tbe. como mii desoatur da. um 
monumento ! 

O Sr. Martins de Antlradn: -Em 
1710 agita-se de novo. não Ja em 
S. Paulo, mas. em Pernambuco. a idea 
de lndopendencia. onde o ~nado de 
Ollnda p esta inteira adhesào á pro-
pllsta de Bsroardo Vieira de Mello para 
que a capitania se constituísse sob a 
forma republicana. 

Em t 789 appareceu a lur.oufidencia 
mineira. que t! o resumo .ta alma ua-
cional, cunsnbstaociada em vultos proe-
minentes, entre os qnaes salienla-se a 
homerica e immaculada figura do im-
morlal - Tiradenles- , aiiDa ameri-
cana, propbeLa da redemp{~o. 

E, senhores, tempos depois, tio al to 
dll cadar:.tso, no largo do S. Do-
mingos, elle anstou e olhou a praça, 
onde !Dais tarde. para maior Igno-
mínia e insulto ati rado á face da patria , 
erigiu-se a Olltatua da mentira! !(muito 
bem). 

Depois do a~ssinato dos patriotas e 
do~ heroes da lnconlidoncia mineira. 
a cõrte portugueza, atterrada tJCia in-
vasão f1·anc~za fuçi u para o Jl io tle 
Janeiro, onde luJmlsiou-se, plantando 
por esto modo rergonhoso o illegt~l o 
regimen mooardtico nesta terra. 'I uu 
outra sorte merecia, por certo, attcnta 
a sua grandeza c fertilidade. 

A' fn!nte cressa cõrte. composta de 
I titlalgos ar rui 1wl1M, acha v a-se O. João 

VI, perito no.( mvsterios elo canlocMo 
e digno tni de ~eu filho, fidedigno avu 
de seu neto. " Sr. D. Pedro 11. 
Ness<~ occasião, dardejavão no mundo 

duas grandes revoluções. cujO$ IJoou-
licos etfeltos se tizeram senti r no llrasil, 
que movia-se no elevado intuito de 
saeudir o rcrrunllo jugo Ja metropole. 

O nullo. egoísta e medroso O. João 
VI acha\·a-se no Bras.il quando rebento11 
a revolução de 1817. em Pernambuco. 
para prodamar a lodependencia, :1bolir 



a esera vi dão e estabelecer a republica 
fed'lra&iva; ma.-., trahida na hora su-
prema pela Bahia, cahiu vencida a 
bandeira republicana ! 

A fl'lrca e o fusil oào S6 fizeram es-
perar. 

O sangue dos patriotas jorrou clm 
borbutõtlll ! 

Outros passaram por todos os hor-
rores da prisão, da fome e da miseria ! 
(Apoiados). 

Mas, Sr. presidente, a despeito de 
tantos e t.io prolongados hanquetO:I de 
sanguu e de ouro, em que se fartaram 
as aves de rapina da cOrte portu~Cla, 
a &lma nacional, lon11e do entib1ar-se, 
avigoron-se nas culminat.Oos do seu 
ideal-independeucia da patria e esta-
belecimento da republica federal. 

lf que uma idea grande e generosa 
nunra morre. 

• Um susto trouxe O. João VI para 
u t:•asil: a invasão franecza; outro 
sustr o levou para Portugal: a revolta 
da :,:.raia do commercio ... 

Aqui chegando, o poltrão> LJ. João VI, 
t.omo o qualificou T1mandro (viswnde 
.te luhomerim), C'lmeçou a preparar os 
aoimos no sentido de conservar o Brasíl 
sujeito ao domínio portuguez. 

Mas, corria o tempo e a., tendencias 
para a separação e indepcndencia do 
So asi l accentuavam-se catla vez mais. 

~.:omt>rehendeu entào o rei de Por-
tugal quo a nos.~a indepondencia era 
inevi tavel. 

Nestas difficeis ci•·cumstancias, cha-
mou seu filhll e disst'-!he: 

• Meu filho. o Brasil vae separar-se 
de Portugal; si isto se der, antes seja 
para ti, que me has dot rospeitar, 
do que para algum l!e.ss.~s a ventu• 

• re~ros • . 
Em taes ooudições, IJ. Pedro I , filho 

do poltrã.~ 1>. João VI, r1ue foi amaldi-
çoado para a hi~toria, duu tratos ã sua 
i Ilimitada ambição; emprogou o ardil 
c foi bem succeolido. 

Jlromctten a seu pai, sollando com 
sau sangue o seu juramento, de eMor-
çar-se por conservar o Ora! i I sem prr 
umdo a Portugal; e, cntl'o'tanto, não 
tardou a queb1-ar o se11 juramento, 
trahindt• !eu proprio pai ! 
M í!!~ , ..;r, presidente. O. l'edro I , am-

bicioso r exccllencia, que siJ visava 
apoder.. 'll da corOa- seu unico objt!-
ctivo- " comprehendendo que não 
J)Odla oppor-:~e à inrlependencia do 
IJrasil, tendo tamsomeute em vista ga-
rantir-se no futuro; 1>. Pellro I, digo, 
procurando cimentar terreno para a 
sua ramilia, não trepidou em partir os 
laços que prendião este inreliz 11ai7. a 

Portugal; este homem, quesô tinha em 
vista a sati~fa~ l!e suas sordidas e 
perlldas ambições, contra:iado por um 
despacho de Portugal e, desalentado, 
agArrou-se A ultima taboa do saiv~o. 

Á l't 'IUICOU, d"peilado, O lb('.O por-
lugwn, que lht ornatm o chapeo, ati-
r•ou"' ao cll4tl "11 bradot.: 

l'lldepentk~ia ou 'fMI·~! 
• t•isou as armas portuguezas e qu,•-

brou o juramento qun havia cscripto 
com o seu sangue I • 

Ahi está, Sr. presitle.ute, como lC\'Il 
começo, nas margens tio Ypirang:l, 
essa comedia, que se o•hama tndepcn-
dencilt do Brasil. 

Como u tardi o o juizo da historia. 1 
Eu não quero, Srs .• fazer nma larg;o 

digressão historica; mas, pe~o- ;os li-
cença para continuar. 

Veio a lndependencia; forr,a era r• -
tabelecer as bases da nossa organis.o.ç.ln 
politica I' de assentar tamhem :1'1 baso•., 
de nossas garuntias. 

Foi cónvo".ida uma COudlltu i~ote. 
As bases para a constituição da nossa 

nacionalidade falavão intimamente ao 
espírito dos le$isladores con&titulntes 
e. como no prOJectll de cousti tnição não 
ura admittido o poder moderador, O. 
Pedro I, sentindo por esse factl' o ter-
reno ful(ir-lhe det.tilO dos p~ . mau-
dou o de1natnrado Vil leia Barbosa in-
sult:.r o~ deputados e ameaçai-os! 

Mas, elles não cederão diante das 
ameaças do arrogante instrumento de 
O. i'edro I, a quem Villela Barbosa fez 
O (a\'Cr de •er O ultimo <loa homens ! 

E rlisserão: • nàosa:amos daqui : si 
morrermos, have;nos d~ acabar em o 
nosso posto d11 honra • • 

E a coostitointe foi dissolvida f\ o,; 
patriotas que della faziào parte. forão 
insultados. 111allratados, sendo presos 
ons e expatr1ados outros 1 

Para esse'!lespr•tismo. Pedro I serv•o· 
se do el8rcito portuguez. 

Disst'IYida a tJn~LiLniote, O. PdJro I, 
o falso heroo t!o YpiraoKa, IH'Omulgou 
e fez publicar a no~sa carta eoostilu-
cional, daotlo-a como acei ta pela naç.Lo, 
quando :J iias para a orgaoisaÇ[.o dclla 
sô con .. o>rreu • vontade do despota! 

E tanto e verdade, que a ,;amara OIU-
oiclpal de Purnambuco dou pa1·ecer cou-
tra u te acto, emnuado unica e elr.lusi-
vamente da rontade do:tmbicios' e des-
pot.\ D. t>edro I. 

l'ortaoto, semei!Jaolll ~;arLa Jamais 
será a expressão da vootarle oa·:iooal : 
é o r~Mult:ulo bybrido do de:Jpotismo e 
da infacnia. (Apoiados e nifo apo.ad •s). 

Um Sr. deputado :- Carta que no• 
foi outorgada. 
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O ~r. Martios de Andrade:- Esta 

oeogaoado;carta que nos foi imposta pela 
'VOntade absoluta do r•rlmeiro rei, como 
2eabo de demonstrar. 

O Sr. Aristides Maia:- E" um papel 
tojo. 

O Sr. Martins de A ndralle: - · O!> pois 
dos factos occorridos em 18~:1-1 8'-H. o 
primeiro rei, encarando : s circnruslan-
dias do paiz, por elle uiltallo. lançou 
mlo de todos os mPic.. par;. per-
petuar a coroa bragat.!ina no Brasil. 
(Apa• tes). 

E' este um Jacto bistonco lle grande 
alcance e que não pode escapar its uos· 
Bas jus laS apreciaçOes. 

Q.,rriào us aooos e com elles o~ actos 
de despotismo do traidor. 

!\las, :·r. presidente, tudo neste mundo 
J.ólm sua compeosa{àO. 

O. !'edro I. que a bistoria Ja julgou 
com o stigma de aventureiro vulgar, 
pagou bem caro todos os males que .:ao-
sou a este paiz e todas a~ tropelias que 
pr&tieoo ; este pa1z, que etle qnena 
ver sempre unido a l'ortu,;:al, elUpre-
gaodo para isto todos os ocre~~arios 
esforços. emquanto o oilo niTagava a 
esperança de pl.otar oelle a ~ua dyoas-
t ia. 

Vendo, pois, que tslava ccrcallo de 
difficoldad• s e que não podia dar e~
paosào ãs suas ambições menos ju:.ti-
Jica,eis, a seus actos atrabiliarios; 
-vendo-:~ ab&odouado e traludo, na. o 1-
1ima hora. 110r aqualles mesmus que 
<0 IH\Yião susteotallo, IJ. !'edro I viu-se 
na dura cootiogenr.ia do ceoer. abdi-
cando oo dia 7 de Abril de I 31, 
iltlndo a isto forçado! 

Um Sr. deputado:- V. Ex c. queria 
porventura que Pedro I estabele1:~ •e a 
federação das pro,iocia.sf 

O Sr. Martins de Andrade: -Oh' 1) 
JJObre deputado quer precipitar a ques-
üo; por emquanto, estou P.poutando 
factos lustoricos. 

V Exc. tenha a bondade t.le ou ~i r-me 
e lleiur de interromper-mo •'11w 
.apartes intempestivos. 

Olmo dizia, Sr. presidente, l'e<11u t. 
que.nuoca teve por este pait boo~ <lo-
Mjoa, pois q •. e,alem de ser estrangeiro, 
era um ambiciOSO ' ulgar, abdicou a 
coroa em (nor de eeu Hlho, O l'edro 
11. não por sua propria 'ootade, por 
J>atriotismo, mas porque a isto fo i ror· 
cado, razeodo por este modo perdurar, 
!leste paiz laJbado para grandes 1Jes-
tin01, a sua dyoaslia usorpadora. 

Ja nesse tempo existião aolicos e 
liberaes dislinclos. 

Nesse tempo, repito, ja estn a em 
elaboraçi.o o partido conser, ador, agre-

miaçJ.o anhca. qn•! levanta barreira a' 
expausOO:! hboraPs da activitb .• Je social 
e p•ltt•ca, resist1odo a tc1las as reforma..~ 
adianLadaG o realisaudo-as fjuan lo ,, 
opio•ão oactonal ex•ge quo ollas ,e 
tran~rurmom em facto. 

Um Sr. deputado:-Ca111pos ~ai~, 
jJ r11~se que o maior auuco ..Je~tt'l PJ''-
tul J o~é Uoni raciu. 

O Sr. ~lutio!l de .-\odra•le -Ue ae-
.:ordo; mas, isto não quer d1zer que 
nes~e tem(>O não ex•slissem os ractores 
do parl1~0 conservador, que ~ppan.>cen 
nn ~cenario político em 11!:17 c dHsrl•J· 
hm11 n~ lào a haodeira ela VHJleiiCJa . 

Alll então. o partido couserva,Jor e•-
la va-~o furmandll (njlarlet p·~{O,l[Jml•H 
de u ... (JoJ.~ os banca I!U). 

Nilo vtjo 1001ivo para tan.aoha I'OO· 
te..-ução por pule do~ uubr~ lleputa-
llus, quando estou referiudu r~c tos lus-
toricos,que uflo podem Sfr Cllu tesi:~IIO> . 
le1ao a hiiloria polillca ..Jo nosso pair e 
VfrfiO quo não tstou inventando. 

Mas. Sr. presí1leote , ~·etlro I, depu1s 
de cxpul~o Jo tb.rontJ. que usurpar~, 
impolluJo por in•Jua!l ficavol amlJ•~~áo. 
ainlla tentou rehaver a coroa. qu<1 fu1. 
pouco~ annos <ltpois. collocalla n:t ra-
be(a de seu lilho. o r. O. Pell ro 11. 1a 
ma•orisado. 

Eu quero mostrar:. ;,.s~emblca quem 
era l'cdro I. até que pt'nto chega~:~ ·' 
sua cubiça. e, para fazel-o, peço ll re•u:a 
para lc~ uma carta qua elto tlinglu ·" ' 
marque1. de Caravellas (lú). 

:)r. pres11:cntc. com a 1 lei tu ra .lt••tll 
documento não deu:ei.r,stou cílrtn cli>W, 
de • ansar a allençào da ca,., (wln 
opo1ados); mas, .:o mo v rcp111u ''" •U-
b1do valor, dei-me a t...se eofadouhn tra-
balho, porque elle dá :. mellida (\3<"ta 
da estatura mora I óe O. Pedro 1. 

Depois da reti rada llesse homem pH.t 
Portugal, cuja queda fui determiua1la 
por seu~ actos de prepotoncia e desp">· 
ti smo. os acoo t~cimeotos operados no 
mnndo polilico rorão progressivameute 
tomando enormes proporções. 

to:m IS31 . os liberaes llzorão nma 
ollra magestosa 1le progresso e de eu-
graudeclmento; mas, como eempre. 
elles se de1xarão. oaquella epoca me-
moruol, 'eocer pelo coração e nào 
pela intelligencia, corno hoje se delxão 
vencer pelos acenos do poder; sacrifi-
carão eo~o as aspiraçOes democn.ticas 
as ominosas ambiçOes dos aulicos, que 
procoravio a todo transe eoraigar a 
mooarcbia no Brasil. 

llludidos os exaltõdos, que eocaroa-
' ào as tendeoeias liberaes e demoerau-
cas de então, enTOI ~erão-ae na onda 
da corrupção. 
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Em t 83t, ol!o ha duvida a bandeira 

liberal roi gloriosa e elevada á altura 
da sua missh 

Veio em t834 o ato addicáonal, que 
deu alguns leves tons de tlescentralisa-
ção administrativa; mas, iofelizmente,as 
boas intenções dos legisladores de 1834 
forào muliladas pel3s retrogrados inter-
pretaotes de 18~0. 

O Sr. Na nrro:-Porq ue,allerrados,em 
t8a8, entenderão quo o acto adl.liccio-
oal e outras deliberaeoes proviociaes 
ameaçavão a integridade do imperio, 
nullillcaodo a centralisação. 

OS r .Martins de Andrade: -Esta vão as 
co usas oeste pé a os aoimos preparados 
para o advento das ideas democralicas; 
e, no periodo regeneial, o~ aulicos ur-
dirão Laes i.ntrigas que Feijó resignou o 
lugar de regente e a reacçlo manifes-
tou-se francamente. 

o 

€m seguida, veio a revolução de t83ti, 
qu~ ,durante tO aooos, visando &empre 
o ruesmo lim-a t·eprdllica-,troute em 
9o.lbresalto a coroa e seus defensores. 

O. Pedro ll, declrado maio1· em 
t8~0.assu11Ún a direcção do Estado. 

Então, a hydra ilo despotismo àlç.::o 
o collo, campeando ousada e· animada 
pelos aulicoa. 

E, como corollario immediato dessa 
reacção audaciosa contra as aspiraçOes 
democraticas, promulgou-se a lei de 3 
de dezembro do 1841, que,mulilaodo o 
r.odigo do processo criminal, produziu 
a revolução de 18&2, que eu chamarei 
·ve1'ClaMil'll briga de comadres. 

E, Srs., o partido liberal, que $e 
havia conspirado contra o imperador, 
vlctlmaodo assim imprudentemente 
Lautas vidas em uma revolução iojusti-
J!catel e insensata, rasgando a soa ban 
dei ra e perdendo a sua feição caracte-
rística. foi levado de vencida pelos es-
birros do poder; a cujas ordens submet-
ten-se humilde e conrdemeola, acei· 
taoclo o papel de maodatario do Sr. D. 
Pedro ll, eoi t841S! 

E a lei de 3 de dezembro se conser·-
tou iot1cta! 

CootiOJlado· no poder O'l liberaes e 
a coroa, com a ma•aoha· que lhe é pe-
culiar,proeuran corromper os homens 
que C•• 1lra Alia escreYião(n4o apoiados). 
· O , ue é o Cl8\ebre Tlmandro, que 
tantos horrores esere•én contra : dy-
11,18\ia ~Jragaatina, sio~ um daquelles 
~ruteres · corrompidos pela monarcbia, 
de q11em recebeo o titulo de visconde 
de lohomerim, cuja commeoda era o 
pr&mio do ·eoohecido Libello do povo t 
(CI'UA'4 0·SjJ aparl~s e conled!lÇ{I/18). 

E' uma verdadf,lincontestavel e incoo· 

testada: é 1'1 fruc!o de uma instituição 
prejudicial. 

D'abi, Sr. presideote, ll desmoraU-
saçao dos nossos hom.ens políticos, tor-
nando a nação incapaz para qualq uer 
rcsistenc•a 

Succcdem-se os homens no poder e 
daquilh> que irrisoriamente clnmão o 
llQUilibrio aos partitlos resulta o des-
equilíbrio tia nação 

A demonstração é raeil. 
Crearàll na mais vasta impuoil.lade e 

sem o menor resultado a pasmnsa di-
vida publica,que attinge hoje á a!evada 
c irra de mais do uin milhao e fi uzentos 
mi I contos de reis, cujos juros annuaas 
e sempre crescente.> cbegão a sessenta 
mil contos ! 

l'ortauto, da pe.ssima distribuição da 
riqueza nacional, o que ó uma prova 
da falta de patriotismo dos putidos 
monarehicos, nasceo a discussão dn& 
factos, com vantagem para o pai~. des-
cobrindo-se os sopbysmRII coosti tll-
cionaes; ócsacreditarào-se as iodivi· 
dualidades e, desmascarados os par-
tidos do rei, virão-se reciprocamente 
como doa$ rivaes, qu11, não se im-
;Jortando com os meios, tendião ao 
mesmo fim- as ambições~. 

O Sr. S. Peixoto;-lsto é !'efeito d~ 
todos os partidos éooslituidos. . 

O S1'. Martins de Andrade:- MeoOt; 
daquelles •tuo lut.ã.o por uma idea COIII. 
abnegação e coragem. 

Oa luta inglona dos partidos mo-
uarchicos, que se trucidão em busca. 
do poder pelo poder. nasceo a idu 
deillocratica, ua qual o pai:.. encoo-
trará as condlçôe.> do vitdidade. 

O partido repulllicano, que, como 
teobo demonstrado, tem soa orige;n em 
epocas remotas, oeste paiz conta j~ 
e para felicidade da patria uma pha-
lange de bravos e denodados patriotas. 
apezar da má ventada de alguns lí-
berae.~ e conservadores. 

O Sr. Fe.rreira Alves:- Vai-se aag • 
montando por despeito. 

O Sr. Martins de Andrade:- Não é 
por despeito, mas, porque a dea .a~ 
faze·.Jo proselytos na razáo direcC.'l 
do descalabro dos partidos monar-
cbicos. 

Eu ja fiz ver que o partido republi-
cano nasceo ria aoarcbia, do esptJa-
celam'lato e da fatta· de patriotismo dos 
partidos constituciooaes. e que é n.-
parlido republicano que estão co o · 
sobstanclados o futuro e a grandeza 
da nossa palria. 

A idea republicana é uma aspiraçã(J 
geral. 

E, Srs. (facto ootavel), na dda ID-
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lima o peo.samento republicano domina 
todas as consc:ieuc:ias; a idea republi-
e<~na é a putilha LI e todos u to loJ voem 
no seo advento a salvaç.io deste paiz; 
é, entretanto, se diz~m lihoraes, so di-
zew conservadores aquclles mesmoi 
em cujos peitos pulsa corn cnthusiasmo 
a idea da democracin, a illea repu- · 
blicaoa l 

Na vida publica a mutação da scena 
6 completa; cedem dianll> Jos interes-
ses e das conveoiene;as poSSilaes. 

Porque nã.o são republicanos na 
\'itla pratica e u são na região da 
n bitracção f 

O Sr. Ferreira Alves:- Porque não 
con·1em. 

O Sr. Martins de Audrade:-Não con-
vem mesmo, é verdade, por.,ue ba o 
interesse, que sutroca os gritos da 
cooscieocia do homem, tornando-o i o-
capaz de sosteutar as proprias crenças. 

Sr. presideute, tenho-me demorado 
neste terreno. por ter de alleoder aos 
apartes com que me tém honrado us 
moos nobres collegas. 

Vozes: -V. Exc. esteve on altura 
do assumpto (·1poiados) 

O Sr. Martius de Aodrado: -Passarei 
agora a tratar do parecer quo dei, .:omo 
relator da commissão de poderes. 
sohre rederação das províncias e re-
visão da carta coostitucional. 

Procurarei, em primeiro Ioga r, deseo-
vol ver a segunda pu te do parecer no 
tocante à revisão da nossa carta 
con tituciooal. 

Ao lavrar o parecer, tive o pensa-
mento de espec:illcar quae~ os arts. da 
nossa carta constitucional cnj\ re-
visão 01ige prompta e im nediala so · 
loção; e Pedia que rossem riscados os 
arts. 3, 4, 11 e toJos aquelles que são 
corollarios uec:essarios dolles e que com 
elles se t~ngranzão como os elos de 
uma cadea. rormando essa engrena-
gem polí tica, que nos• tem abatido e 
alrophiado. 
O~ princípios Cundameotaes do par-

lido republicano olo podem tolerar a 
e1isteneia de semelhantes monstren-
gos; en.tretaoto, para não crear dim-

' . . , cultlades, v:sto que na indicação os Srs. 
lib3raes pedom a reoiSIJO d4 to tos os 
a1·is. da c .nttiluiç4o inco fiCitiaoeis 
com 01 pri11eipios lib4raes • chm'JCra,-
ticos, entendi que não era preciso de-
terminar oo parecer específicadameoto 
os arts. da nossa carta poo tlica cuja 
elimioaçAo importa a expansão da 
nossa acli,idade e homenagem à so-
berania popular. 

.~ DOSS& missão é collaborar para a 
realisação de todas as medid~s que, por 

Yentura. ra~guem o caminho para o 
nosl>U idral-a consti tu ição dl repu-
I.Jtica: a presente indicação está no.,te 
nnmero u ó por isso que lho prrstamns 
adhesio, 

O CJIIO desojo ó rptc a assom1Jio1 tome 
a iotoira rospon~abilio.lado o.lo SAOS actos 
o vote uma tuoJhla que traduza a asj:i · 
ração nacional. 

Um Sr. dcput, tln: -Então, seria uma 
:wemblea revolu ~ .... oaria. 

O Sr. M 11 tons •ld AuJrade: - Na 
opinião o.lú nobre deputa·lo, cuja ti-
midez contri~ta-me. 

Mas, Srs., para que estes receios, 
q uano.lo os nobres depoil.ndos estão con-
vencidos do contrario 1 

E' preciso que tenhamo! coragem e 
maoirestemos as nossas opiniões com 
a Craoqueza característica dos homeos 
independentes: por quanto a bypocrisia 
õ a mais reia manifestação do nosso 
ser moral. 

Sr. presidente, a pltrtolica o illus--
lratla assemblea pruvincial do S. Pauto 
approvon uma representação ao par-
lamooto, pedindo a revisão do art. 4.• 
da nossa carl.a constitucional. 

Poi$ bem; en desejava tambom qne, 
a exemplo daquella palriotica .:orp •ra-
ção, que tantos exemplo)S tio civi$mo 
nos ba dado, esta a:~semblea espe-
cificasse na indicação a urgente necessi-
dade da eliminação do ci tado art. 4. •; 
mas, como ja disse, não qnero de modo 
algum crear dimculdades à roallatção 
dos desojos dos meos dignos collegas 
da bancada liberal. 

Elimioar o art. ~ .· é cortar pela 
raiz o mal que nos affiige, ha mais 
de 60 anoos (aparte<). 

Seja como ror, a presente iodicaçào, 
na parte concernente â revisão da oo;sa 
cal'ta politica. ainda quo generica, não 
deixa, c:omtudo, de corresponder ao 
pen~amento nacional. e nós a acei-
tamos como meio: o~ liboracs rorãn 
alem da nossa espectaliva •... 

Pdssareí agora, Sr. presidente, a 
occupar-me do ponto mais importante 
da iodicação, o1ual o qae trata da fe-
deração das províncias . 

Os nobres deputados da bancada li-
beral, a atores da inaicação que c:oosti-
tne objecto do presente debate, lambrão 
ao parlamento e ao governo geral 
a urgente neoessidade da (edcraçã? 
deu pro11inclaf com todas as suas con-
S~qu~mCiar logums e natu1·au. 

Bem; mas, eu me dirijo á i!lustre 
bancada liberal e pergnoto: 

Aeba COIDpalivel o systema rederat 
e desceotralisador com o regimeo mo-
narebico que nos rege 1 
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O que en tt~nde a i Ilustre bancada por 
federação das províncias e confederação 
do poteocias monarchicM 1 

A federação. disse Py Y Margal, é 
um systema pelo qual diversos grup~s 
humanos, sem perderem a autooomaa 
naquillo que Lh&~ é peculiar e proprio, 
sea~!IOCião esubordinão aocoojuocto dos 
da sua especie para o~ fios quo lhes 
são communs 

Ora, si assim ó c si os nobres de-
putados aceitào este principio, eu 
penso c1ue com a anooarchia a federação 
não terá absolutamente razão de ser. 

Os nobres del>utados sahem perfei-
tamente que a indepoodenda dos F.sta-
dos traz como conscquencia logica o 
enfraquecimento do centro e. portanto. 
a morte da monarchia. 

Depois, Sr. presidente, eu en tendo 
que-federaçãoecoofcdel"3ção- são co••-
sas completamente distinctas; uma es-
tabelece certas e determanadas re.:alia~ 
para os Estados, sem lhes dar autono-
mia; a onlra une entre si diversos Es-
tados i nclependentcs e soberanos uo 
duplo Interesse tia polltica i utern11 o 
externa. 

Aqnella 6 a confederação. e~ta a fe-
deração. 

Assim. pois, é certo <toe a mooard aia 
nunca poderá medrar á sombra d., fede-
ração. porque com ella ficaremos S<lmpro 
sob a tutela do centro, que tem sado 
malefico. 

Eu pergunto aos nobres rleputai.los e 
desejo mesmo que SS. Excs me apon-
tem qual a monarchia rederati\"a •111e 
tx isto no mundo. 

O Sr. C. Pratos: - ~l as, i ·so não ~ 
razão pam que niio so possa estaiJAio-
cer uma. 

(T,·ocão-se 011tros apa,.tes). 
O Sr. M3rtíns de Andrade: - ' i •In e-

remos a autouomia dos muuicipios e 
das províncias; si desejamos estes 
Elltados federativos, Leremos, desde 
que haja o poder central, 11ma verda-
deira anomalia. 

Na confederação é admissivPl o poder 
central; mas na federação, r.ujos Esta-
dos tendem forçosamente pard ~ sua 
propria autonomia. não t aa.5oluta· 
mente admissi,el esse poder, 'Jlle é a 
expressão do despotismo. 

Ptrgunlo de novo aos nobres Jepu-
tados : qual :. monarchia l'euerativa 
que SS. Excs. conhecem l 

O Sr. T. Ouarte: -A A.llemaoba, por 
exemplo. 

O Sr. Martins de Ao!lrade:-~áo; a 
Allemaoha ~ uma confederação e eu ja 
estabeleci a difforença : no governo fe-
tlurativn os Estados se reunem para um 

fim commum, no duplo in teresse da 
política in terna r. externa; ao passo que 
na confederação os Estados se unem com 
índependeocia em relação á politica ex-
terna somente. 

E' esta a d ifferença. 
O"ahi que, no segundo caso, oa~a 

coosegt.Jt romos. sendo o mal sempre 
crescente, em virtude da acç;io coerci-
tiva do centro. 

Srs; perguntara eu á illustre ban-
cada liberal si queria a federação eoru 
lOJas as suas consequeocias natura-l~ 
e qu!tl a extensão e limites que dã a 
este systema. e :.gora torno a razel-o 

O Sr. R. da Sil\·a:-Federaçào adml-
nistratiça. 

O Sr. Urumood:-Em tempo,havean.)S 
de responder. 

O Sr. Darroso Junior: - Federaçi.il 
que ou entendo ê como tlísse o nohre 
orador, isto é, autonomia política e a-1-
mioi~trativa. 

O Sr. " ariins de Andrade:- Si é essa 
a feduraçiio que querem os nobre~ de-
putados, dir-lltcs-hei com toda n frao-
queza, em nome do partido republi-
cano, que. si conseguirem organisal-a 
tal como a deSl'JO, arei abrigar-me :t 
sombra da baolleira liberal, porqu~. 
antes de tu1lo, sou pau·iota e por i :>~'.l 
mesmo dolSCJO a lt.b~:rdade e real :uat ,. 
nomia dos meus conchladilos. 

Mas, Srs., cu !.lu rido que essa id':l.t 
se realise, apela a da conliança que me 
inspira o brio."'<• e sincero partido 1,. 
beral mineiro, •1ue t;•ntas VI!Z!lS tern 
Jado provas de ~ua pujante ener$ia. 

s:m; duvido que o partido ltber;;l 
consiga lt~var a effei to a idea da red~
raçào, porque, parece-mo, sobre ser 
uma arma de combate eleitoral. 
encontrarà teoa.z resi.stencill por p:m~ 
da coroa, que ollo lta de qnerer coa-
correr para a ~ua queda. compromet-
tendo seriamente o seu futuro. 

O Sr. França \"ianna:- Mas,niio po. le 
resistir ti vontade nacional, manifesta l: 
COOIU teiUO~ visto. 

O Sr. Maa·tios do Andrade: - Pode re-
sistir,como tem sempre resistido e c•lo-
segu.ido a re..lisatão de seus teoeLr,)-
so~ plaoos. (Apoiados e n4o apoiad •l). 

E o partido liberal tem-se mostra·lo 
fraco diante da [atai resisteucia ·LI 
coroa, submottendo-se ã ~ua vontade. 
(Apoi.Jdos e J14o apo iacÚls). 

O Sr. Josioo:-A le1 Je t 3 de maio i: 
uma prova em contra 1 i o. 

(Outros apartes). 
O Sr. Martins de .\udrade: --~ão ba 

tal; é a mais riva expressao da o;>•-
oião publica e. ante~. o resultado ~ e-
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goro da vaidade da ::ir. · Prioceza l\e-
genl6 tiO que um acto de patriot•~mo. 

O parlldo conservador não reahsarã 
P.SSa reforma, porque semelhante 1dea 
não está am sua bandeira, em sua m-
dolo, não coaduna com a sua m•ssão, 
que ,1 sempre resi~tir ;,~ reforma• adlao-
t.tdas e só as realisa 1111ando a res•~ten 
cia torna-se impos~1vel, quando são 
-impostas pela von ta do nacional. 

Mas. Sr. presidente. si o partldr con-
ser·: .. dor não pode realisal-a. não podo 
awnldaressa idea adiantada e de wandes 
vantagens pratica;; :i sua índole. re-
speitando as suas tmd icMs his toricas, 
certo, o partido liberal não n fart1.ainda 
que reahuente o que1ra. porque a re-
1\ÍStencla por parte da coroa ser:• in-
fallivel e esmagadora. 

(Apa1·tes). 
::lrs . • eu ~e i que a rui sr.ão •lo partido 

liberal ó • eformar. ,·. progredir, ó rami-
Jthar, mas (tolerem os nobres dejtuta-
dos que eu o diga).o partido hhoral não 
.tem até hoje dado 111u p3sso na •onda 
do progresso da noss:\ ci vilisaçilo, fal-
tando completamenlll ás suas 110m posas 
promessas. 

O Sr. França Vianna:-~ão apoiatlo;a 
quem SP. devem as r~forrnas adiantadas 
que temos lido r 

O Sr. Martios do Andrade: -Na O!l-
po!iil:àO o partido liberal desfralda a 

.bandeira •lo progresso e da liberdade: 
mas, quandonscende iul ameias do po-
ooder,ra~g:. o seu programma e, humilde, 
~ubmello-se á vontada do rei. (t!poia-
dus e tlOO apoiados). 

E' a apostasia da idea pela conquista 
-do poder. 

O Sr. Alvaro ~bchado:-Como o Sr. 
J oão Alfredo fez 3gora, nós tamllem 
T.lmos raz~r 

O Sr. :Uartins do A odrade : -~sta à 
a eterna canção do partido liberal ! 
Vamo~> fazer e nada faz ; não v ao alem 

das promessas. 
Os partidos constitucionaes, !J ne lu tão 

em couluio de interesses, estão •lesacre-
ditad1lS e ja não podem mais illu.J•r o 
povo; pois que toda a luta entro os 
4JUO se dizem liberaes o os que se tlizem 
conservadores tem por fim unico a posse 
do poder. (Apoladcs " não apoia€Ws). 

O Sr. Aristides Maia:-lloje nOs que-
remo~ o pod&r pela federação (lia outros 
s pa,.tcs). 

O Sr. Martins do Audrade:-Esperem 
e verão oue a minha propbecia serâ uma 
u-iste reahdade. 

Creio p•ameote na sinceridade dos 
metts nobres collega~ da bancada li-
beral, bem como na de (lleus nobres 
.amigos da· parcialidade conservadora. 

Ma.~. 11uaodo o partido que gn1.a as 
bema l'eULuranças e as clelictas du 110der 
incorre no desagrado da opiuião pu-
bl'ca, o que faz o <tono do ,·dJanllo l 

Vcrdadem1 llCJnihbrista,enxota aquelle 
que 1;\ so acha e. esphncclaclo, retim-se 
luumll•ado. triste e abatido; cntrelant•l 
fJU O o outro entra liiUIDJihante, mu-
dando apenas o:. pape1s. mus a"'P"-
''ando-se ''et:tp,·ocanJCille 11•1 poder . 

1:: no valltO thoa tro do palz repotorn-~s 
:lS mesmas scenas. ac:.:i.Joutadas apena~ 
por grandes escandalos. 

E' que a corrupção do< povos '18m 
.Jo cima. 

Tal tem !Ih lo o proJcedunento dos par-
tidos monarchl r.os 11:1 li~Mventurada 
patrta hrasi1C1ra. 

E, Sr. pres1tlllnt2. quanolo acfusadCis 
•lo falta õle patnotismn, 11110ram as pra-
t•cas parlamentares .1:1 l n~li.\terra e a 
monarchia li aq uello poLioroso pai z .:orno 
uorma •lo seu 1dPal, cumo typo da ga• 
ranua Mc•:.l e pnhuca de um povo . 

Entretanto, procurare• desfazer uma 
confus:in; as r.o usas. naqu lia poderosa 
monarchia. ~ào in teirameute diversas 
dal\ que se dão ue ·te• 11317 .. 

t:m choro lilo•ral na Inglaterra, ob-
sena um nota vel 11nblicista. perlilha 
uma idea, fn1. d••lla o seu cavallo de 
lJ~tal h a; propagao de-~ r.tor.:icamonto, 
sacrifica-se por ella. som nunca ahnn-
do•tal-a, c na sua queria arrasta 1) ~ec 
partido. 

O que tr m feito os chefes libera.,,; 
nostn p~ izl 

Têm ahncgação 7 
Lutão at6 ao sacnficio por uma 

ideal 
Não; os factos falam bem all11 ~ ! 
Lil, disputãn o poder pela real •~a~f•O 

de ideas que consultão as uecess •d aol e~ 
sociaes: qui lutâ'l em busca do potler 
pelo poder. 

O mesmo, som receio de errar, pnssn 
dizer. corn relação r.o partido conser-
vador deste ,,ni7. e o da lngl.\l.:rra; um 
abysmo os separa. 

E' o palriutismo diante do egoísmo 
o do delírio ... 

Senhore~. longe de meu peosamenl!, 
a mai~ pequenina otreosa aos meus no-
bres collegas: tenho por todos muito 
respeito e muita veneração. 

Não vejào, portanto, nas minhas pa-
lavras sinão o desejo de dizer a verdade 
a.os meus concidadãos. 

Como disse, Sr. presidente, o partido 
liberal tem denirtuado completamente 
a sua elevada mis~o pelo repudio de 
seu glorioso passado, fal tando ás suas 
promessas, ras~aodo o seu programma. 

O Sr. Amenco de Mattos: -Porque 
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o senado era uma barreira e, quando o 
partido líberal 18fe alli maioria, não 
houve temp!' para fazer tudo, mas fez 
mui UI. 

U Sr. Martins de Andrade: -Oh ! o 
senado; outro re(ugium peccatortm~ do 
partido liberal, 1Jue oa•la tem feito, 
porque arrojou ao mar do desengano 
seu programma I 

Onde estão, pergunto eu aos nobres 
deputadoR da bancada liberal, onde es· 
t:lo os programmas de t831, de '181•2 e 
tle i81JO, que se resumiào nestas pala-
vras: , . .,(o•·ma ou .. eooluçdo l 

Hlljo, que, para honra nossa, eMá ex-
tiocta a nefasta insti tuição secular que 
em tres seculos de agonia maculou a 
nossa reputação de povo livre e inde-
pendente; hoje, que os borisontes da 
patria vão se acclarando, o partido li-
bet•al , que conta tantos vultos proemi-
.•entes o tantas notabilidades, ssntindo 
o ierrono fugi r-lhe debaixo dos pés, 
te• e vergonha de sua profunda apathia, 
<leu um sa lto para diante e has teou 
a bandeira da federação, verdadeira 
arma de combate eleitoral (apot•1d s e 
não apoiados). 

O período politico de t878 a i 88:5 
.foi dtrigido pelo p::rtidn liberal e. áo 
fechar o seu cyclo, o paiz só roi dotado 
com uma reforma -1 eleitoral-, que 
~poliou o povo de seus direitos poli-
ticos, creando o censo alto. 

Mas, osta reforma, para ser levada a 
e!Teito, força lbo foi ter a collaboração 
do Sr. barão de Cotegipe e. por isso, 
sahi u· torta e coxa. 

Sr. presidente, não posso deixar de 
censurar o partido liberal, tornando-o 
respoosavel perllnte a naçã.o por todos 
esses malas, por todos esses erros; a 
mesma censura, porem, não posso 
fazer ao par lido conservador, cuja 
raissào é resistir. 

tia oeste paíz duas forças que emba-
ração a expansão rta nossa acti v idade 
intellectual, moral e material: de nm 
lado es tá a burocracia, de outro o par-
lamentarismo. 

A lmrocracil, qne à o sustentaculo 
da mooarchia. é esta rede de '3m pre-
gados pnblicos, presa e sujeita ao 
centro. isto é. ao m.inislro. o· .h i a dependencia e o poder dc-
S:t.Str o que leva o ministro a avas-
salla• a .. , ção a seus pós; d'ahi a cor-
rupção e ~ rebailt:\meoto da conscioncia 
nacional. 

O empregado publíco não existe para 
.servir a monarcbia, mas para servir o 
pail: e, no entanto, si qoizer ter íod&-
pendencia, obedecendo aos dictames de 
sua consciencia, ver-se-ba privado do 

~eu emprego e reduzido á miseria, i 
fome e ao desesl)ero. 

Semelb.ante hierarcbia administra-
tiva, resultado necessario do governo 
monarcbico, não tem razão de ser oa 
republ ica federal. 

Qunrois a federação 1! :1.9 provinchs 
com o rugimen monarchico 1 

Extirple Gm primearo lugar a buro-
cracia. o que não e facil. porque l•rocu.-
rareis a ru ína da instituição wonar• 
chica e vó~ sois monarchistas. 

Si coosoguirJ~» a e!T ~cti vid~do da fe-
deração com todos O.:' seus o!Td tos n:l-
turaes, acei tarei o regimen m•lDarchioo 
transitoriamente p •ra coosogui1 o me11 
fim, que 6 a coosti tuio;ào da republíca 
federal. 

~Ju, baltlados seraão os vo:~:10<1 es-
forços. 

Vamos ao parlamentarismo. 
Neste paiz o ministro, salvas as ex.-

cepções, na•la mais é do que um car-
rog.•dor de pastas. 

(Apoiarlus e não opvú.u;to ,; p,·oleslos). 
O Sr. Amerlco de Mauos : - Car-

regador de pasta.s h a de ser lambem na. 
reptlblica, porque o defeito não estf1 na. 
luslituição, mas, na falta de murali-
dado dos homens. 

O Sr. Josioo: - O mesmo lta do sor 
V. Ex c. quando f,tr ministro aa rapu-
blica. 

O Sr. ltartio.s dtl Andrade : - g 
V. Ele. serà a minba ordenança. 

O ministro, em o nosso parlameot.a-
nsmo. tal il qual existe, ou é depu tado 
ou :;enador, tem as.~eoto nas camaras. 
vota, delibera e esl.i sujeito ao par-
lalne.oto, cobrindo deste mf)tlo a re::r-
ponsabilidade do cbefe do poder execu-
fivo, quo ó inviolavel o sa~rado. 

Nestas condições. o mmistro. que 
encampa todos os actos do poder sa-
g>·ado e inoio'avel, vti-se cercado diJ 
innumoras di fficuldades: anouuctam-se 
interpelações sobre wdus os assumptos 
e até sobre GUestOes do campanario, ás 
quaes é obrigado a atteoder, resul-
tando dabi moitas vezes e improllcua-
meote a queda do gabinete. 

(Aflllrles). 
" "o se t:Ul!perem os meus nobres 

collegas, pots, preciso chegar ao mem 
ftm; deixem-me pros~gui r para que e11 
po:!!a tirar as m1nbas consequeucias. 

Tenhào um pouco de paoieocta, qus 
ô cari lade evangelica. 

O Sr. Moora:-Vá V. E~c.aos Ks
tados-Uoidos falar contra a republica 
e ferá. 

(T1·octJm-se outros apa1·tes). 
O Sr. Mar•.ius de Andrade : - Ecr 

disse, e continuo a sustentar, que pei<J 
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nosso actual systoma de gcverno. qu.• 
os nobres deputado~ di1.cm ser o do 
parlamentarismo, tudo ~st:i suj•ito iL 
aeçào da coroa. 

O mioisterio vive sob a frn•no.Jia ta lle-
pcndencía do parlamonto •l .Jo chrrd dn 
poder executivo, que polle nomeai-o ,. 
demitt!l-o 11 vrcmentu. 

o·ondo seoonclue que ambos não ttim 
a mirtima garantia, 1sto é, parlamento 
e ministen o. 

Para provai-o, b~ ~<.1-mc lembrar ;, 
casa a quo!la do minl~t:Jrin Dantas. 

O Sr. Francisco Sã : - :o mini$-
terio não pode manter-se sem o apoiu 
rio parlamento, 

C) Sr. ~hrtins dol Anrlra•lo : - ll 
aparta de V. Exc. nalla mais ê !lo qu e 
a repetição de uma das minhas nltinus 
considerações. 

Na rep11blica federal-parlamento , 
poder executivo e minísterio-tém vida 
propria e independente e deixào som-
pre d e la•lo questiunculas, CUJ~S di~
cnssOes 551) ordinariamente prejutli-
ciaes à publica administração, com•1 
temos observado entro uús. nnde c lias 
occupão de prerercucia a allencão dos 
legisladora.~ . 

:\a repuhlic.'l fideml, calla E~t:ultl te na 
Mllt pod1:r lcgislatil'll e o chcro rio pn-
dí'r cxccnll vo ú u pmJwio pr~~i1l0nte 
do~ Estados fedcr:Hlos, ,·omu ~tJ vt"• nos 
Eslallus-llnidos, ondu u minislcrio nãu 
.! sujeito á l'llnlaflo do pr~sidcn lt•. 

~a ~uissa o svstema ú u mesmo. com 
a •liiTercnÇII tio" ser u puder oxcr utivu 
fu•·ma1l0 por um conselho, cuJO presi-
dente c eleito annaalrueule. srndu a du-
rJção do conselho quatro annns, de 
modo que o povn elege o conselho 
,. uslc u sou presitloulc. E' "'"itlonte, 
:.cja·mc rorÇ('SO confessai-h, tlllt' neste 
ponto :11:ho mais varfeito o ~y:;tema 
•f"aquelle paiz. 

Um Sr. deputado:-~las, na frauça 
u;w se d<l o mesmo racto. 

O Sr. ~lartins •lo Autlt':ult•:-:'la 
~·rança o systema parlamentar i· S••me-
lbaotn ao nosso, podendo. cnlrt•tanlo, 
ser modificado, sem trazer abalos ao 
11:tiz, e melhorar a sua forma tio go-
vt:rno; ao passo que ua monarch l:• o 
l"l'gi men p:11·lameotar é a condição 
si•~e qua no•~ de sua exitcncia t•, mo-
•lilicado, pode desorgooisal-a. 

Tirae á monarchia essas duas J>ulle-
rl)sas rorça.s- burocracia e parlameo-
tarismo--e vereis a que ~'Stado ella 
lic.. reduxida; acarretareis o svn aui-
•tuilamento e, por conseguinte. a sua 
morle. (T••,,cdo-se mui/os e , ,·olonga-
dos apu·tes) .. 

Vozes:- Ouçamos o o•·ado•·· 

li S1·. :l.ltu"ltl l'< •l•! .\nll r:uic:-.\':t .\llt•-
ma•lha. f'lllllt ja pttlltftol"t'l :w .. < IHthrc~ 
•lrpntadu.;. ,.,,~t1• a rnnft••l••r.u;:iu mu-
n:m·hit".l ,. J.t cslalJ~:t••·l .1 •h~línr(."u• 
t•ap ital lfll l" h,t Pllt rr l"llllli•lt•I".H;flll I' re-
rhll":tÇ:If'). 

DOJIIIi~. tl.t-<t• •"~•' fal'tu 11.1 Al h•m.l· 
uft.1. Su t'.t~ll ,,,. C•Jn lf i,·tu t•ntn.: " Jtar-
l~m••nlu c 11 uuni~h·ri•l .. 1 •JIIi'St:"tu r••-
Ml l ve-sl' t.!lll f:11 •li' "'' nlini,ll·riu, tli~so l
vmulo-so "I c,,,u ,, '· u t"• pr•r isso fJn r• 
n•h Ycmos Ut:< m:ork "'' IIIJll"l' il r,·mtlc 1ln 
gnl"rroo tlrss;t polcnria •nonarclu.:a. 

\l as, Sr. Jln'sldenlt•. crrio ha1·rr tff'-
llluns tratln tfUC o centro tl' nl concorrido 
•lii·N·t:unenHl '' em gra111IP csrala pam 
totlrt< os males t~om flUO acltull t nt~ntn 
arha-sn :t llr:açus: :tnM~a Jl:ttria_ 

Tndo l":ti para I;·,, lntlo '"~'111 de lâ. 
Si qnr remos, para c' r mttlo, nn111rar 

11111 c:m:croiro, ,, nccess:1rio ,, pl•crt tio 
ministl'tlt la justiça, pur lnlt-rmrdio tiP. 
sons agente,; na,; provitll'i a~; si tlcsrja-
mM pagar a outro carccr1•i rn nas mais 
remotas paral(uns do l: t•yat.. aintla a! 
nccessari~ ~ llttl!n·cnçiw •lo mini ~trrt 
tfa JUStiça, •(liC rar. IJaixar 11111 :l l"iSO, 
tlcclarando •!tiO tal ca re~• rciro nào lf' lll 
direi to a 't008. mais sim a 100:$000. 

r. outro~ fa•·tu:; lle 1gnal naturcT.~ . 

~,·,s ,·emo;;, m:ll :tl" ilhndns, t(lll' em um 
:tnntt , durante 11111 pcriollo t:"10 curLH, 
sào nomc:ulos cinco ou ;;ds presidente~ 
para a llle311la J>rovi u~ ia-venladei ro~ 
to••rlstes, diyspcptico. , e .:.il,ls clci-
tom~s . 

O'ahi cs~a grat~~l e criM• sot:ial, poli-
lira c economic;1, que nos :tssoller!Ja 
no momento actual, e a causa de tudo 
tSlQ ti a cenlralisação - es)JCt:IC dr 
pu! vu, quo l"ai a pouco e pouco sn-
g:ttulo este infdiz pal1.. cujo Ctll"lt(:ào ó 
demasiado llCttnr.no p:tra fa1.er o san-
gue circular em toda a ; na economia. 

Os rninislerios succctlern-se nu p(l-
dor, apó3 a mtuor esteri lid:ule e tor-
nam!" mais :tssuslatlor u d.e/icil , vois 
que a is~u ust.'1 rmluzill:a a scicncia 1las 
llnalll;:ki entre nús; a descrenr;1 lavra 
em todas as da.-<Ses sociae-~ c politicas. 

Não temos acth·idallc. uâo temos Ini-
ciativa, nào lemos cstimnlu sci<Jnlifico, 
lillcrario e arli~Li co. não temos patrio· 
tismo; vivemos mergulhatlos ua mai~ 
prorunda apalhia mentnl. moral e 111:1-
tecial. 

O egoísmo, nn sua ma i~ ruaa mn111 rus-
taçào, é a nossa dh·isa. 

E, senhores, a cau:~a llc tollus usses 
males reside oo lhrono. sàó :ulhercn-
lcs ás instillliçOos qoe llc~gracadamtHllo 
nos regem. 

Portanto, não aecusomos contra :• 
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verdade dos ractos os hom1.1ns; mas, 
as uossas institu iÇ()os .(Apoic~áos; Op<!l'-
tes). 

Agora, Sr. presidente, o reverso da 
med;dba: entabolarei curt:1 conversação 
com os nobres deputados qne corn-
poem tão dignamente a bancada con-
servadora. 

O partido :cooservatlor, que rep•·e-
senta o [}assado, que ti o partido dos 
ractos consummados, tlue sempre procu-
•·ou crear diffic nldadc~ a toda a idea 
grande e geuerosa (ap 1iados da ban-
.:a •a l ibe,·al; ndo apoiados da bancada 
.:onservacto•a), j:1 uào pode, nas <tcluacs 
.:ircumst.aucias do p:1i1., •1 ue são e:otcep-
.:ionae:;, oiTerecer o seu peito á onda 
do progrc;;so, insistindo em suas idea.'i 
relrogradas, sob pena de llcar esma-
~ado sob as roJas vertiginosas da P.Vo-
lllçào lu1mana. 

() Sr. Teixeira Duartc:- Nós não so-
mJs incompatíveis com o progresso. 

O Sr. Martins de Andrade: - S• al-
gumas rerormas o IJartido conservado•· 
tem realisado, não é porque sej:lo do 
seu progratnm~., du sua iudole, de sua 
bandeira, mas por imposição da von-
t.ade nacional ; aranhando as ideas 
aventadas pelo partido liberal... 

O Sr. França Vianna:- Como fez 
com a lei de i 3 de Maio, verdadeiro 
estellionato político, na phrase do Sr. 
Caodido de Oliveira. (A purtes). 

O Sr. Martins de Andrade. .. as 
traduz em lei. 

E nesta parte I ou v o o partido con . 
sen·ador por seo tino e sagacidade, 
visto como, simulando acompanhar a 
opinião nacional, pratica todas as vio-
lencias para conquistar o poder (apoia-
do.s e não apoiados); eu mesmo ja roi 
Ticllma das violencias deste partido; 
falo, port.anto, com conhecimento de 
cau~a. 

O partido liberal arroja aos ventos da 
publicidade uma idea, desbrava o ter-
reno, tornando-o accessivel â vraticabi-
lídade do cultivo, e, quando ella 
lança raizes rundas na consciencia na-
cional, o partido conservador (e nisto 
está a soa vantag6m) apodera-se della 
e l'•e da a formula pratica. 

• • ..;r. ·sarroso Junior :- E porque o 
ouh·o. qnando esta no p oder.não o faz 7 
porque deixa-o aos conse"aJore.s f 

O Sr. Martins de Andrade: - Porque 
falta âs riDás promessas, mente âs soas 
ideas, repu~ia o 300 passado (<~poiados 
6 1l4o apotados); quando nas ameias 
do poder ,enrola a sua bandeira, atira-a 
para um canto e sobmette-se. resignado, 

â vontade prepotente da r.oroa, á cuja 
acção não pode t CSí~Lir. (APOiados e flào 
apoiados). 

Sr. presidente, para aueoder a05 
apartes do~ meos distinctos collogas. 
alonguei-me mais do que preten<lia; 
vou, portanto. concluir. 

Vozes:- V. Ex. teu-. falado perfei-
tamente. 

O Sr. Martins de Andrade:- Obri-
gado; tenho abusado da benevolencia 
aos meos honrados collegas. (Não apoia-
d{)s ge~·"es). 

O Sr. França Vianna:- r~~lamo~ ou-
vindo a V. Ex. com muita auençàu 
(Apoiados) . 

O Sr. l\lartins de Andrade:-Sr. pre-
sidente, e.~tamos aqui , neste recinto, 
como vós bem sabei:;, em nome do par-
tido republicano, do qual somos Lam-
bem legilímos repre.'lentantes, eu e meos 
dignos companbeiros de bancada. 

Srs.. na republica rederal o poder 
executivo é confiado a um presidente, 
que é o magistrad.o ~upremo do Est.ado 
e ó temporario; ··e•ponae di>·ectamente 
por seos aclos e, po1· consegumte, não 
tem necessi·la Ir: de m inistros par<J co-
br i1·em sua inv iolabilidade. 
trTerminando, Sr. presidente, di rei 
que o partido republicano, 'JUe tanto 
tem-se avançado na senda luminosa do 
progr.a.sso, ba de um dia, com titu.los 
verdadeiros, reaes e incontestado~. tra-
zer beneficios para o mundo inteiro; t.al 
óo fim aquese propoe esse generoso par-
tido, que acaba de se fa~er ouvir 
neste recioto por um dos mais bumil-
das dos seos representantes.. mas, no 
pouco que ba dito, oingoem o rari com 
melhor boa vontade e convicção, per-
miltàcrm.e esta vaidade. 

Sim; a repnblica federal, que ba de 
um dia, que não vem longe, ser a rorma 
de governo legal da nossa patr .a, trará 
o eograndecimPnto a que 4tlla tem di-
reito, collocando-a ao lado dos Estados-
Unidos da America do Norte e da11 re-
publicas da Amertca do Sul, tornando-a 
digna do respeito e da admiração das 
nações civilisadas. (Muito bem! muito 
be--. l () orador é cump,·ilt~eutaào p1r· 
seos co-r eligaooorios e por reos • · Cle-
gas de ambas ar bancadas). 

Os ... Fe .. .-ell"ft..4.Jve•:-5r. 
presidente, bào de permittir V. Exc. 
tl eata assemblea que, pela primeira vez 
que tenho a honra de vir à tribuna, 
apro~ette a opportunidade para ex · 
primir os meus agrade~imentos ao 
digo.o eleitorado do 10. • districto. que, 
bem contra a minha vontade, tirou-me 
d.a vida ob~ura de clinico da roça (nno 
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opoiMios) par'! connar-rne o honroso 
mandato de seu rPJWesen tanto oe.<la 
a.ssembloa: e, roconhrcendo-mo incom-
petente (w7o «poiaclos) para cumprir 
esse honroso manda to. eu serln o pri-
meirO a furtar· mo a Psta incurnboncia , 
si não fOra a ncco:t!'i l:ule tio cnrrM-
ponder ã espontaoc1dada e gcm·rosi-
dade com quo f111 acolhiolo o mru nome 
naquelle tllstncto. 

O Sr. Tolentlal : -Com tutln. a jus-
tiça (apoi«dos). 

O ~r. ~·erreira Alvos:- Comprehnnde 
V. Ex c. que eu não putlerni tamhem 
deisa r cl (l pedI r n bcne,·olenro él ti e!' ta 
august;a assemhlca rara u m:d< hu-
mi{de dos seus membros (111i11 (tf)Oiatlo• 
geraes). tan to mais IIU:tu to, ilOr 1nolule 
e me~mo 11ela pron~são quo rxor1;n. 
me acho afastado das lntls dn 1 ri -
buna ... 

O Sr. A. Maia : - \'. E~··· ja tem 
revAiado muitos dotes 11ra tuno~. 

O Sr Ferreira Ah·c~ ... tan to mai~ 
quando uào pertenço ao o11mor11 d. • 
privilogí:ulns da p:ll:.1vra, •JI LC s~ bem 
dizer em phrase corrccla c eiPJpll te u 
seu pensamento. 

Eu conto que est:~ heoe,·olencla niin 
me scril negada, porque está díngoot.lo 
os Ms~u~ trabalho~ lllll 1llgno cnllega, 
cuja lntclligencl~. \' ll j:l illn:;ll'açàu I' 
cujo c.uacter nohrP e el··,·arlo (npoitllli•S 
ge•·oes) ou me a1·o~tumei a rc~pei ta r 
desde Ps b~ocas da ac:Hiemia: in telli-
gcncia, i Ilustração o c.1racter quo llarcco 
IJLliS so rebostecerilo nas lutas da viola 
Jlublica: e é motivo para esta prO\·incia 
.congratular-se ver ns trabalhos 110 sna 
assemblca dirigillos por um dos seus 
mais t' leotosos e ill ustrados filhos 
(muito bem). 

\' . Exc. .:omprehco•le fJue o meu 
acanhamento sobe de ponto quaodu 
eu tenho de contrariar, em primeiro 
lugar, om nome da bancada conserva-
dora . o parecer da lllu strad:~ r,orn-
JDissão de podere.~ s11brc a lndiraç:in 
apre.~eutada por muitos tleput:uJ,,• •la 
bancada liberal , quando desta hln-
c .da outros talvez doi'CI'iam ter llrt!-
terencia (nao apoiados) na contra-
riedade qt:3, 'lm nome do partido coo-
11er\'ador, Jevemos oppor ã indicação 
quAse disco te (mui/o bem). 

Sr. presidente, ouvi com toda aucnção 
.()discurso tio illustre relator ola rom-
tnissão, distíocto membro do partido re-
p ublicano ( apoiados ) e ,.tareceu-me 
11ão ter S. Exc. in trepretado bem os 
sentimentos dos sigoatarios da indi-

cação. 
Era n:~ tnral que assim fO$-~C. 
Nós vimos com que contrariedade o 

nohre cleputado procurou sustentar o 
parecer, qtoe, na (1ualidade ole relator da 
commis~àu, 11oha lavrado. 

1·:· IJ Ur S. Exc .• repuhlkano CMI'i~to 
nfto p1ulla •1!! 1110do algum dorcmlo;. 
i1 lca~ 'lllC 11111 tl~rlldo, como o 11art lllo1 
lihrral, llnha in.o;rri11to na loantleira rom 
•1ne pretende assum1r as redea$ •lo 
gnverno ou CJIHl apresenta como pro-
gram m~ para n sua 11sconsflo ao poder. 

O uuhre 1lcputado 1loslocou-se o esta 
a•snmhlea tambeUJ llcnu completa. 
mente desnortra1la, pororue o nobre de-
pnlaolo. rern bllca no como c. serviu-se 
1ll\ palavra par<~ •eu~nrar ncremento os 
parlldO.i IIIU II:IfciiiCO~ ('GUStllUÍdOS. 

\'. E\l'. v10, Sr. pres11lcute, que o 
uub1 tJ tlujlut.ldo fo1 o pruneiro a es ti-
~;matí;ar o proce<limont•• do partido 
ll lll' ral pctlinllo a fcller .• 1;:\11 com a mo-
na rchi .1 

V. Exc. I' lo " motlu flOI'IIIIe elle, con-
rnrolarulo o·um nJnllo~ tios membros da 
hanca la const•n·atlora, 11issu quo tra-
tav.t dll du:lS illo•as coruplotamente an· 
tngo ni1::a~. ' I li C n:io so pud!!lll conciliar-
a 1110113rchoa I' :t ro!olcrao;âO das llfi)-
Vinrias. 

E1~ o res111t:aolo do procedimento do 
parllliO llbnral q .:u1do ~e constituiu 
r~ la ussemhlca. ropudianolo, rcjei tando 
11 concurso dos cuo;er\'adures para as 
d1versas commissóes qn•• deviam pro-
mover a elabora•:ão da~ le1s, tan to l.jllt! 
nàu nomeou um so'o con•ervador r am 
11ualquor das commi~~·'• 'S c foi n mo•.1r 
momllros do partido republh;ano ' 

(Apartes ditwso~). 
Sr. presidentP, o parlillO hbct;,J, )lar 

titio constituído, cou1 .. rll!!JIIIII•.lblll-
dade dos acontecímentos, com n n·•rHiu-
sabilidade da marcha política, tuntJ,, 
ele zelar os interesses da província. 
devia por foro;a , e assim é de prax•J 
rolitica, nomeai· alguns membros lla 
bancada conservadora para fazorro1n 
parte das commissiles. ropresontanolo :1 
ITIIIIOI'Ía . 

~las. assun o não fez. 
.\ consequcnc1a natural qual fui t 
f'u i 'JUO O illustro' relator da COill -

llliSs;IO do poderes, o s.·. Martins de 
Andrade, republicano convencido. teve 
de dar parecer ~ollre programma do 
partido liberal. 

O Sr. M. de Andra.te: -~hs , dei pa-
recer republicano e assignado por mo-
narchistas. 

O Sr. Ferreira .\lves : - E11 che-
garei là. 

(A pa..tes simultaHeos). 
Logo, parece que trahiu o pensa · 

meoto da indicaç~o e aceitou com11 
meio a federação. 
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V. E:tc. trnbio a conflaoça concedida 
pelo partido liberal. (apoiados e nclo 
apqiados). 

llàu de permlttir esta ceosu r :I : 
\'V. EExcs. qn'lrom chegar aos 

fln$, não se importando com os meios; 
llStos meios nào podem ser couco-
tlidos por ambo~ os partidos monar-
chicos representados nesta asscmiJiea. 

V. Exc. faz muito bem, uu sou u 
primeiro a applaudir :1 sua rrau'!uoza 

O partido liberal sabe que V. Ex c. 
tem um objectivo o qner se aproveitar 
do rupllacelaroeoto das nossas insli-
lUiçõa$ para conseguir o seu fim . 

E' conlr<dslo que ou quero protestar, 
em nome da bancada conservadora e 
em nome da assemhlea. 

O Sr. A. Mala: - Eu nome da as-
serublea, contesto. 

O Sr. FllrreiraAives:-Em uomodosta 
a~.;emblea, de quo eu sou um dos mais 
humildes mem• ros(nào..,poiados) , eom 
11Jmodo districto que eu aqui veuho re-
presentar, eu não 110sso deixar de pro-
teslar. 

Sr. presidente. eu não posso acom-
panhar o nobre deputado na defesa , 
não digo bem, no modo porque expli-
cou o seo voto, o seo parecer no re-
la.Lorio que apresentou. 

Essa tarefa deve, sem duvida, 
compelir a qualquer membro da bao-
wda liberal e lá os ha mullo mais 
di~ tin ctos, que poderão incumbir-se da 
tarefa de acompanhar o nobre depu-
tado relator da commiss;io. 

Eu coosidenl, Sr. presidente, quo a 
idea da federação das provia~ias, le· 
vantada pelo partido liberal, que e 
um partido monarchico, é o primeiro 
pa~so dado para a republ ica neste 
p:uz. 

Um Sr. deputado:- Sem duvida. 
O Sr. Silva Fortes dá um aparte. 
O Sr. Ferreira ;\lves:-V. f.xu . não 

tlode dar esse aparte, porque\' . Exc. li 
monarcbista. 

O Sr. Silva F••rtes: - i'luuca fui 
monarcbista. 

O Sr. Ferr,•ira Alves:-Pec;o ao Sr. ta-
tbygrapho que não ~e e>'queça de 
tomar esse aparte do nobre deputado. 

O Sr. Silva Fortes: - Pode tomar. 
r- nca fui monarchista; nunca. 
1.) ::.r. Ferr.eira Alves: ~Mas, disse, Sr. 

pre~tdento, q11e a idca da fçdora-
çôio d.as províncias era o primeiro 
passo .dado para o estabelecimento da 
republica em nosso paiz o vou sustentar 
esta minha asserção. 

Sr. presid11nte, quere~:~qo"se consi· 
detar o .ap.recjar . impil,rciéllmeQte a 
evolução polith:a que se dá em nosso 

paiz, ~oremos IJU~ o partido liberai 
llesta assemblea, enviando a indicação 
de qne se trata ao parlamento, não 
pensa bem no passo que vai dar 
(•r partes d • bancada lilm·al). 

Si nú; observdrmos a divisão admi-
nistrati,·a do paiz, 1·eremos rp111 elln 6 
completamente opposta á r,•Jeração 
das tlrol·inclas (apa•' l t's). 

Si assim u. ~r. prcshlénto, confesso 
com toda franqueza quo não posso 
comprehender o procedimento do par-
Lido I i ber·a I. 

Eu pergunto aos 110bros Jeputados: 
ccmo ú qne as província< do Ria 
Grande do Norte, Sergi pe, IO:S piritG 
Santo, poderão 1·iver com autonomia 
propria r 

Um Sr. deputado: -Podem. 
O Sr. Ferreira Alves:-Po•lem7 como, 

si ellas sr10 justamente ai províncias 
que mais ,·i vem do poder central? .•• 
(apm·l~M). 

O Sr. Francisco Sá: - Prcsuppõe-se 
nova divisão das províncias. 

O Sr. ferreira Alves:- Na indicação 
não se fala n i~so n nom isso so podo 
presuppur. 

A iudicaçào claramente deixa ver 
que se trata das províncias a.ctu.aes. 

Sr. presidente. entre as ra1ões apre-
sentatlas no parecer da commissão. 
encontrão-se as seguintes (lti): 

c Consiúe•·a•l-do qt,e o p1·incipal 
objectivo da indicação e libcl'lar Q$ 
p•·ovincias da tutela do gomwno ceta.-
l•·at, que as tem all·ophiado e asso;;, 
to•·n<.IJldo-as dig 11as de si mesmas 
pela escolha elos seus ,·especlivos pre-
side•nes e dando aos mu11icipios com-
plt tu auto1lOmia adminisl!·ativ '· • 

Sr. pro.~idento, nllo vejo razão :!e ser 
no clamor coostaol9 da$ pmviocias 
contra essa tutela do governo geral •.• 

V . O' I b I I I ozes.- n . o . o 1 • 
O Sr. Ferreira Alves:-Poço ao3 DO-

bros daputados que me rteixem chegar 
á ::ooclusâo. 

Esse clamor, levantado pelas pr<r 
vinci;.s contra a tutela do governo ge-
ral. tem fuodameuto no segaiol9: 
é '· <Je a lei que lbes dco vida e con-
cedeo-lhes rendas, a de 1 83~. era sulli--
ciente para a occasiào; pororn, á medida 
que se desenvolverão, á medida qua 
veem crescer a soa pop~lação ra-· 
pldameote, come~ó'a sentir Clii'ficnlila-
des pela falla dà s'uàs repdas. · 
D~de que o partido liberal e o par-

Lido conservador de.em a éssas provi nelas 
lÍU!ios de vida e renda sufficieol9 para 
ell"s se su~tentarem, desenvolvili:ltlo 
assim a sua industria, o seo comlillir-
cio, , a tal idea federativa cahirá' por 



terra, por rue "'; clamor•'' terioo cc~· 
s~do. 

Sr. prusuleute, as fralii(UCZa~ pro-
viuciaes portem ser perfeitamente com-
patii·P.is com o estado acLU al •lo cousal', 
pod1m ~cr perfei tamente ··onq1a11 re1s 
1~1m o llfls:iO rr~imon a~tual ol e ho-
vcrno (t•IJ~illdos). 

E. Sr. presil.lentr. para sustentar 
c.•ta minha opin1à0, ou citarei em 
sro :LIJOio a l'eguioto comp~ração elo 
uota \'OI esrnptor Lcrl•\·, e. tratando 
1la .:eutra lisação c t:!><<:entralisação. 
entro o u~taúo e o orgauismu humano. 

Oi7. cllc: 
• O cor~ção ê n m nrgào central. 

d'nndo emana u vitalidade para todo 
o orgauismo: à tlelle q uo sahe •I liquido 
Vlvificador para todas as partes l.lo 
organismo . .. 

t)'ontle so ve quo o coração. orgão 
r~>ntral, ractor not:\\'ol tio urgaui~mo, 
não couccnlra fa tuamente em si toda 
a vi talid:ulc: ao contrario, ello dâ tudo 
quanto rccobc (apal'ies) . 

Eu sun uovo na trihuna. não tenho 
pratica nenhuma, posso me ncanh:u 
(>lflo aJ>O•ados). 

[)izia eu: o coração dá JUStamente a 
todo orgao1smo, vae a ~eus ultimos 
extremns.leraodo aquilloqno ello recelie 
do propno urgan1smo, apen~s purifi-
cado. 

Mas, s1 qualquer orgão adoce ou se 
aiTec111, ci te immediatamcnle so re-
scotc. 

Eis o quo so dá no estarlo nctual de 
uossas ci rcu mMa ncias. 

O Sr. M. de Acdradc:- Não apoiado. 
O Sr. Ferrei ra Alves: - E' ' IUO forão 

juslamente.as província$. rorão jnsta-
lll~n te vd mumcipios, sobretndo. que 
deixarào·se aba ter. 

O Sr. M. de Andrade: -Pela centra-
lisaçào. 

O Sr. FerreiraAives:-N:ir. ha lal,oão 
fo1 pela cent ralisaçiio; ô qnestào de 
educação social e po liti~a. ~ falta de 
instrucçào popular ( ap?ia·tos; u1uito 
b t'lit }. 

O Sr. M. de Andrade d;i um apar1e. 
O Sr . Ferrei ra Alves:- Não forão as 

lei~. rorào nossos bomens, a nossa orga-
o isação p.,litica. 

O Sr. M. l.le Andrade:- Foi a orgaui-
saçào monarchica. 

O Sr. F~rreira Alves:- V. Exc. parte 
de um ponto muito diverso do meu: eu 
rllscnto com a bancada liberal, com 
quem 106 entendo melhor neste ponto 
( r isadas). 

V. Ex c. está o o extremo oppocto; 
considera como causa de todos os males 
a mooarcbia; mas a bancada liberal 

n;iu """':~ ~,,1 111 ( .p~~l'/,•.q, acho que 
I'SI:t COIDillll(tt, o( !I C 3S artuae< lO~ h lu j. 
t;I)C$, tJII O f1 fllll"~u !")'Slr' tua tlr ~u,·crno , 
pod0111 11u:-- 1••\'ar :au p1·h~ f'tlS,u , ;, per .. 
fo'f'lllll lllhlllt•. t'tllll ~I I !I S 1' hll' IIHIS ser 
llllltl 11 . 1 ~:111 I'W'(l~Íl:l l'o•l U ll'•lll'i latla 
(fl/)ltl'lt•.l). 

A fc!l,•rat;.hl &la~ prvVIUWIS i• qual 
outra fi 11111•'•'"· 1'>1 111 111111 "~ l•hcrars 
preto•nol~m cnr;or "' uo~sos 1nal ••. lll3$ 
ou niitl no·,,•. "'' na tht'l'a pcutu:a 
(apllw1lo• }. 

E' \11!1 ''"a rat.:lll opu• tanhu mllolo 
lia fco t•r:u;fHI, pur•lll''• CIJII1 a (,tlla oll: 
cd ucaçno >llrial c política, cun1 ;~ f<~ lta 
olo IIIStru rçào popnlnr, a fOtlflrnÇfiO 
~cr;l tomrula C0 1l111 S\'lhlnimo 11 0 mpu-
bl tca: c:1tl;~ (11'0\' IIICÍõl ' tr3la rà 110 domi-
nar do melhor lll 01lo que cntcnd~r. 

A prov u1~1a de .\hnas. pnr l'xcmplo, 
não so cOIHeril c (lrocur:~ rá tl1ng&r suas 
vistas f'OiliJnistallora..• para o pequeno 
Eo;pirito Santn uu para o pi'<IIIPIIO ler-
ritorio da 11:1 h ia para (lOtll'r ter sen 
porto do mar. 

Vnanilo su •lá o pouco. qucr-so IOHol 
o muito. 

N:io c.;t.{, acp1i, por exemplo, es ta as-
scmhlea, Srs. l 

Pois 1111~n·is le1s lilwrnmns mais tio 
qur as t(U<l temo~? 

:"i;iO ~La 3 prO\'ÍIICia do )llllliS COUI 
seu o:o rpo leg1slativo? 

~ào ti d'a•ln i 11110 olevem-so tnrar os 
m:1le:; da provi uci~? 

Po:·que a assemiJica vro,·iuciál, [JOr 
ventura. sr a ba t~u. s~g u c-sc 'luc scjão 
as nossas leis 11rimit1 vas "cJusa do 
desarranJO do paiz1! 

O Sr. t:. l'rates: - São. 
C) .3r. Ferreira .\ h·es:- :'\ão ha tal. 

nossas leis são mu1 t0 sabias e liberrimas 
(01p tt'ICS). 

O Sr. C. l'rates:- 0 polir r oxccntívo 
ah~orvuu lotlns as nossas nttrihuiçOes. 

O Sr. Fen·oira. Ah·e•:- N:io ó o:wcto, 
nf1o allrn ltto 11ue o pol.lt:re~ecutivo tonha, 
porventura, usurpado attrihuiçOes 
desta assem blea: pelo contrario. quando 
aceitei o mandato de rl!prcseutaule 
da prov1ncia na assemhea provincial. 
/lU faz1a o melhor jmzo a respeito desta 
instituição e aioda continuo a razer. 

Saibamos cumprir o nosso dever, 
não tran~rormomos r.sla instituição 
administrativa P.m corporaçilo polí tica 
(apoiatlos) e tudo caminhará bem. 

O Sr. C. l'ra tes:-~law ó poll tica. 
U'Sr. Ferrei ra A l v~s:-SI ó, nào deve 

ser; a creaçào dos an tigo~ cnnselbos 
l(eraes nào roi para isto: ó uma cor-
poração administrativa (apar·tes) 

Sr. presideo te, eu vejo sempre se 
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clamar contra a falta do autonomia 
quo tt1r.. as r.amaras municipaes. 

Mas, Srs., eu t:rmbem, antes de 
oxercor o lugar de vereador, as,im sup-
pu nha ... 

O Sr.M. de:\ndrade:--Ascamaras mu-
niciplles não têm au tonomia nenhuma. 

O Sr. f erreira Alves ..• pensei que 
es ta assemblea cerCt'asse as camaras mu-
niciraes no deseo,•olvimento de seus 
municípios; devois que exerci o car~to, 
durante \ annos, depois quo crce• a 
camara municipal (não mo exprimo 
bem), depois que fui membro de uina 
mmara munioipal nova. e11 vi justa-
mente o contrario. vi justamente quo 
a lei de 1.• de Outubro do 1828 era 
uma lei sabia o que só a camara mu-
nicipal não faria aquillo quo ella não 
quizesso em beneficio do verdadei ro 
progresso o melhoramento de seu mu-
nicípio (11poiados). 

Foi disto qne a pratica mo convenceu. 
O Sr C. PraLes : - Mas não tem 

renda~. 
O Sr. Ferreira t\lves:-Dcm: vamos a 

essa questão, que ja é outra 
O Sr. A. Maia dã um aparte. 
O Sr. Ferreira Alves:-Certamente: a 

lei me impedio; sinão, estaria lã coo· 
tinuando a desen,·ol\'er o município nos 
limites da lei de i . • de Outubro de 1888. 

A este respet to, Sr. presidente, a 
bancada liberal sabe, eu posso citar a 
opinião do illustre mineiro. o Sr. con-
selheiro ~fa rtinho Campos, quando, 
falando das reformas necossarias às 
camaras munícip~es, disse quA elle 
nunca tinha gozado de tanta Jndepeo-
óencia como quando foi vereador ou 
presidente da camara municipal da ci-
dade da sua resideocia (npoiados da 
bancnda const>·oadora). 

Eotão, disse ello quo as camaras 
munici11aes não precisavfto de refor 
ml~. mas sim de rendas. 

Esta é a grande questão. 
O Sr. A. \faia : -Mas a IPI n~n per 

mille que ellas tenhão rend:t 
O Sr. Ferreira Alves : -Não permille, 

como 1 Eu vou provar o contrario. 
A. camara municipal, por exemplo. 

do S. Jofto :'lepomuceno, o primeiro 
impecilho qoe encontrou na soa vida 
fo! justamente nesta assembloa, que 
nao ó o·tal poder central que tanto se 
accusa I 

O Sr. M. de Andrade: -E' o parla-
mentarismo eivado de vi cios; é a mesma 
co usa. 

O Sr. Ferreira Alves:-Não, senhor; 
a ca1nara municipal d~ S. João Nepo-
muceno, querendo cuidar seriamente 
ela •nstrucç;io primaria, do que havia 

necessidadu uo município o especial-
mente agora, com a libertação decnl-
tada na ~lei de t3 de maio, veio propor 
a e~ta assemblea a creação de esr.ola_q 
primarias espalhadas pelo município; 
e apresentou juntamente com seu co-
digo ·de posltlras um regulamAnto nesse 
sentidr.. 

Mas, comprehende-se perfditameote 
quo a camara municipal. dispondo 1le 
poucos mnios. de poucas rondas. uão 
podia conceder este beneficio si nfto 
tamhcm lançando mão Jc Impostos 
para quo potlesse levar a eiToilo a sua 
tdoa (apal'les) . 

Pvis bem: o qne à certo ó qtte onde 
esta camara municipal veio 1•ncontror 
difficnldades fui no parecer da com-
missão t. • de poderes, desta casa, que 
Ja foi apresentado, mandando soparar 
a instrucção primaria daqnella camara 
municipal! . . 

O Sr. A. Maia riA um aparte. 
O Sr. Forre1ra Alves -Não são os 

povos: V. Ex c. sabe como ~e arranjam 
esses abui:v • nssh1nados, que mui t~s 
\'Czes nem são lir10s pelos quo os as-
si&nam. 

V. Ex c. não pode ne~ar quo a ca-
m~ra municipal ó a legi.ima ropresen-
Jante das necessidades daquel lo muni-
cipio e que to.n merecido elt~gios ele 
toda parto. 

Entretanto, V. Exc .. liberal, como é, 
muito di~ ti n cto. por causa de uma rc-
presentaçin, pennilla-se-me dizer, qua'i 
que partitlari:l (não apoi•.dos), vem 
cortar as azas da caruara,que quer cami-
nhar e progredir, que quer dar instruc-
ção a 3 mil e tantos libertos.qne acabão 
do entrar no ~ozo da liberdade pela 
lei de 13 de ma•o e que não têm prin-
cipio nenhum de educação, nem de so-
ciedade, nem de família I (Muito bem). 

E' a camara municipal quo quer 
razer i$tO o ó a asseml.lea provincial 
que quer cortar-lhe as nas! 

u defeito. pois. â dos homens e n~o 
das instituições (apoiados; apartes). 

O município deve ter um correcuvo, 
bem comprehendo, e este corretJu v o 
deve ser a assomblea provincial. 

Uma \'OZ: -Então, não pode ce.u-
surar. 

O Sr. Ferreira Alves:-Ceosuro ror 
causa da· iJeas; em tempo discutire e 
provarei como Mia autonomia munici-
pal, tão reclamada,oão é tão necessaria, 
como dizem; as camaras municipaes 
podem perCeitemeote fazer a lleUS mu-
nicípios todos os beneficios, podem 
fazel-os chegar ao progresso e desen-
volvimento a que se acham destina'los, 
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110~ limites da sabia lei tio L • de on-
luhro do 182!'1. 

llesde que as propostas da.~ camaras 
mnnicipaes em nada affcclam as rl·n(las 
provincices o cumprehentlem medidas 
tão So lulares, come s1•ja a iostrurçiJO 
primaria , quo razão Linh:t a comrnbsào 
para dar 1·arecer coolmrirr? 

'' Sr . Josino:- Os im(IOslo> IW~a
tlissimos. 

O Sr. Ferreira i\lve$: - l'~sadissimo~. 
não. 

l'orque V. E:~oc .. reclamando contra 
esle írnposto, não tTecle a diminnu,:ito 
do imposto do cam? 

Algum tl ia o pov" de S. Joito rl'damou 
COntra eSIC impO>tO 1 

Não. 
Eutrr lanlo, hc·je ú o povo 'I"'' vem 

reclam~ r contra o imposto de t O:'IOOO 
com applicaçào para a inslrn t(iiO pu-
blica o é a bancacln liberal fl UO UPgrt 
esse recurso, de que prrr.isa :t t;acnarn 
municipal? (Apartes). 

Eu uào es tou uPganrln fJll O o c.1r-
reclivo das ca maras muo icT pacs sPjào 
l!S assembleas provioclaes: a qnestãu é 
de homens o de uleas, quu eslão w u-
lusa~. 

O Sr. C. Prales:-0 nobre deputa•ln 
está derrndeudo a iml1cação; eu peço-lhu 
que a impugne. 

O Sr. S. Peixoto:- Na l•piniàn de 
V. EltC. (li n outros apol'lt>s). 

O Sr. Ferre1ra ,\lvrs: - ~l a.s, s i cu 
ne~o quo as camaras teohào nece..<Si-
datle de mais autonomia! teem de ~obra ; 
ató :tll(umas, am vez do lral:~rem dos 
mel horamentos do município, reu-
uem-so para tratarem da revi~flo da 
consti lo içãu ... 

O :'r. ;\. Maia : - Isso ê no seu 
d.islriclo. 

O Sr. Ferreira Alves: - Lã ainda não 
houve isso e quocl Deus avertat. 

Um Sr. deputado: -Lã estão lodos 
republicanos. 

O Sr. França Vianna : - No Pnlantn. 
Pedro I envolveu as camara· muni-
cipaes na sua constituição. 

O Sr. Ferreira Alves:-8r. pre~l.h•ul~ , 
eu acho que oeste paiz tem-se injusta 
e covardemente accusado este poder 

• ~nlra •. 
O Sr. M. de Andrade : - Corarda-

mente l 
O Sr Ferreira Alves: - Sim . porque os 

nossos homens politicos ~ão os pri-
meiros que, não qne•·eodo tomar a rcs-
pon!!abilidade do programma que oa 
opposição susteotào, ''ém appellar na 
praça publica contra a propria coroa 
e . por Isso, digo que tem sirto accusada 

jojnsta e covardemente. 

V. F.xr. salto que a lei de 1:J de 
maio, que mniht:: chamfio nurea. ma,; 
qne eu ch;,marei aerio. trouxe o rno-
\'imeolo re(lnblicano, ttne tom cngros· 
satlo a~ fi:eirn!l desse )'aT·titlo. p"rfJ1te 
fJ unr-so aaribnir exclu~iv:unente ~ 
~n rn:t a reS(liHl~~bilidade dAssa toi 

O ·r. França VIanna:-:\ ~oroa Lere 
graurlc pule. 

O Sr. Ferrei ra Aires : - No OIIS$0 
~ystcma de gnvorno, com a monarcltia 
parlamentar que temos ..• 

(A pa1·tes). 
. . . uào ha tal. isto ê um:l covardia. 
Ll< nolJrPs 1lcpu ta dos 11 ucrnm accusar 

a Cflrna pcl" f01c1n tln lei 1ln 1:1 de mainl 
O Sr. A. ~l aia : - O Sr. Pau li no •le 

So11•:1 cledarun 110 s••na•lu. 
(I/ u nutrO!< npa•·tc~) . 
O Sr. Ferreira Alvr~ ·-ls to u cou5a 

muito tli iTcrenle Ll n IJII C •li1.or-seque a 
lt t•gnnte impoz a lei ri ~ 1:1 110 maio. 

:"<ão. roi n camnra rios d••rutados, roi 
o St'nnllo b1 asílciro •1110 decretarão a 
lei. 

l'm Sr. tl epnl·ulo: -Tr•ve influencia. 
I) Sr. f erreira Ah·es-l'ara mim.como 

couser\'ador 11 muuarchista. a coroa 
não le,·o a mioima pnrtc na queslào, 
forão o ministerio c n 11arlamento que 
lc··~ ràn avante es.~a 1dea. 

Não roi a l'l e!(~n te . 
O :ir. Prança Víanna:-Rntão. risque 

o qualificativo elo redcmplora. 
O Sr. Ferreira Alves;-Eu não • l~i 

es.•c qualificativo. 
(Aparl rs si->.nllam·o~) . 
Eu não estou habi11lado par:' d•.;-

cntir estas qucst:,es pol íticas. 
Si me dPclar~i pela inrlemn•-aç:i•J. 

roi respondendo ao aparto tlo uuluu tlc-
putado, o Sr. A. Mart ins. . 

Sou pela indemnisaçào e lcuho fé 
que ella ba de se realisar ... 

Vozes da baocad:1 liberal! - Nu!H·a. 
O Sr. Ferreira Alves ... e talvez pelo 

parlitlo liberal (•1tio apoiados d' bati-
cada liberal). 

Esperemos os acootechnenlos. 
Eu ja li algure5 que o Sr. conse-

lheiro l.arayene, chere muito distínclo 
do partido liheral mineiro, linha um 
projocto de indemnisação i:ts viu I ' as o 
aos orphãos . 

Mas. Sr. prcsi!lente. isto roi u1o pe-
queno incidente sobre a indemnisaçào. 
proYocada pelos apartes. 

Eu só digo que ella ha de se rea-
lisar; lenho mais fé oa indeniTJisação 
do que nos taes bancos, que vão sen•i r 
ap~oas meia dnzia de indivíduos e a 
lavoura licará no mesmo esla!lo 
(apoiados). 

O Sr. C Prates : -O que vale ti 1111•! 
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á esperança é a ultima cousa quo nos 
abandona. 

O Sr. Ferreira All•es:-Eo não leubo 
ueobum interesse, isto para miro é 
questão de princípios de justiça; nào 
discuto a legalidade ou illegalidade da 
llropriedado os~ r a v a 

lldCtliJO o facto corno elle so deo, ou-
tendo quo a lntlomnlsação ll justa o 
rtuo, mais collo ou mais tarde, ba ao ser 
a llomll tla a la vou r a. 

Vou continuar oos- consideraodos-
do parecer !!Obro a r·e,·isão da carta 
coo~Lr tucional. 

Não vejo necessidaJe de semelba.ule 
revi~~Ao. sioào oo ca!IO indicado pelo Sr. 
Martio~ de Andrade, de exlruguir a 
mooarchia. 

Fora disso, não. 
Si queremos mudar o syslema de go-

verno, então vamos pela revolução; cor-
temos a coostilu ição e colloquemos em 
s~u lugar a republica. 

Srs., nem lodos conhecem a coosti-
tuiçào do imperio o esse é o nosso 
grande mal. 

\'ou referir um facto. 
Um amigo meu, homem distiocto o 

in tellignole, recebia um jornal oa pro-
,·incia, creio 4ue o Ar·auto áe Minas, 
onde vioh'lo tran~:riptos arts. da con-
sti tuição. não sei si por falta de a~
sumpto, rnas,o que ê exacto ó que nesse 
toroal _se trancrevia a constituição do 
1mper1o. 

Então o meu amigo disse-me IJ06 ia 
deixar de assrguar o jornal, porque elle 
estava so occupando com essa trau-
~crlpçào. 

P•1rguotei-lhe si ja havia lido a con-
stituição e elle declarou-me com torla a 
frauque~ a. uão! ..• 

E, entretan:o, achava que a leitura 
era aborrecida e má ... 

Grande parte do povo brasileiro. Sr. 
presidente, estã nessas condições: não 
conhece a consti tuição do imperio! 

O partido liberal, conseguinlemeote, 
procede muito mal em querer propor a 
reform' lia r.'lnslituição. 

A cuu~titui'(àO, Srs., deveria ser .uu 
livro adoplado em todas as escolas de 
instrucçào primaria, mesmo porque, 
Sr. presidente, Y Exc. sabe, ba. ho-
mens que chegào a posições bem ele-
vadas e que não têm. entretanto, lid.n a 
r:oosti~\li~o do impetro. . 

EoJa d1s~ que uào pnd1a acompa-
nhar o nobre depu~ado, illnslre mem-
bro da bancada •·olpnblicaoa, em seu 
historico sobre o reinado de D. João 
VI; eu oãn posso acompanhar S. Exc. 
nesse terreno, remontando a datas anti-

quissimas. par·a mostrar as \'antagees: 
da re(lublica. 

Quanto a mim , todos os defei tos 
apontados pelo nobre deputado oio 
estão uas instituições, no systema de 
60\'0rno por que nos regemos, mas sim 
nos homens, nos homens Pxclusi•a-
JUento {ti poiados). 

Quanto á ultima p~rte da indicação, 
rclatl v a ao.;-considcraudos-solrre o ar-
bilrarnonto r.h paz cnlru todos os vaizos 
dn Aruorica, Isso, Sr·. presidente. IJO-
derá raz-r nascer a suspeita de que u():i 
oào estamos em rnurto bul harmonia 
com 0) nossos vbinhos. 

Eu ate, Sr. presidente. acho esta 
ultima parto da indicação desuccessaria, 
porquanto, como V. Exc. sabe. essa 
rdca não pode constituir programrua de 
nenhum partido, po1s ambos sempre 
maorfesJarão estas tendeucias o mesmo 
nos paizes ela ~uropa, quando parece 
quo a guerra se ,·ar declarar, vem fre-
qucntornon tc n arbitramento e a paz. 

l,;so ostit 110 e~pirito du secolo 
111. 

Sr. presidente, a commiss~o terminou 
o seu paret:er, dizendo o seguinto (/e): 

• E' a commrssào de parecer que 
cscja approvallaa indicação apresentada , 
cdrngindo-se ao rarlameolo e ao go-
c\•eroo geral no seutrdo da atlorçao nr-
•gonle e necessaria das medidas coo-
•stantes da mencionada in:i iC4ção,cujos 
cbeoeficos e!feitos darão á palria brasi-
cleira tanto engrandecimento e presti-
•gio quanto tem e goza a confederação 
• uort'amcricaoa .• 

Vd-s& que o parecer da illustre coro-
missão conclue, deiuodo bem saliente 
a uecossidade do estabelecimento da 
forma republicana e o tre oós. 

O oobre depntado, membro rela tor 
del!l!O parecer ,não podia deixar da con-
cluir pedindo a forma republicana, de 
1nodn que, em lugar de fazer um bem. 
ao,; autores tia iudicaçào, faz um mll. 

Eu notei, Sr. presideoLe, esse facto 
e, por isso,sem quertJr promover a in-
triga. entre liberaes e republicanos 011 
entre argentillOS e orieo\acs, sou, eo-
lretaoto, forçado a dizer que oão posso 
comprobeoder o procedimento da ban-
cada Ir b6ral. 

Sem querer descer á anatrse, sou, 
eotre\aoto, forçado a dizer '\IUda que 
oào po~so comprebender semelbanle 
anomalia. 

Sr. presidente, eu von terminar. 
nào sõ porque a hora acba-se adian-
tada, como lambem porque oão quero 
coolinuu a fatigar a a\leoçào desla 
wembtea. (~lfo apoiados geraes). 

E termi o c:>, agradecendo a bene•o-
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lcueia com quo esta assemt.l~a 1110 ou 1·iu 
c sentindo r1ue, da banc;tda con ;er•:a-
clora, outrl> 10ais babili latlo alo tptn cu 
11ãoviessecom a sua p:d.l\'1'.1 uuturi-
~ada oppor-su :ao parecer (utlt' " l'uiutl''·' 
!Je,·acs). 

Vou concluir. Sr. pro. ttl ~ ttlr. tlecla-
raudu quo vulo contra a uulu:acau da 
c!l mmis~:to de poderes o I'Olo cuutra , 
porque teuho fé,e fó ioabalavel. lle quo 
c:uiU as uussas iusll lUI\:<lcs. com o uosso 
systema ac:ual do guvuruo, oslo grando 
paiz ha de chegar ao futuro llsuuge~ro 
que lho está ucslinado, sem 11110 seja 
1101:essaria a sua transformação. 

1-:u 11uizera quo a minha vo?. fosse 
haslautu nu tunsada para 11110 IJOdcssll 
cltol!ar até ao Sr. pros1lleote do couse-
lh , do miuistroJ, porque eu thria f1 S. 
Exc. que o governo tem 11ecess1llade 
de tomar medidas euerg1cas, de ac-
cordo com as oecessillados do pa1r. , lle 
accon.lo com os justos reclamos da la-
voura, de accon.lo com as j uslas a:;pi-
ra\:õns das províncias (mu i to bc•1l); mc-
olhlas essas intlispcnsavei ri no momento 
:Lctual. porque sem ilu vtJa o l)artitlo 
ropublt Cii iiO vai lOIDando llrOJ!Orç<res 
u111 pouco assu:Hat!oras. 

1 n1 Sr. J~Jl Utallo :-\' . E'lc. nào está 
f«lanllO COII \'~IICitlaii\OIIlO; e~ lá f.1land0 
por honra !la linna. (.Vdo apooaclos). 

I) Sr. FerroJi ra Alves:- l'roteslo contra 
o aparto uo nobre deputado, quando diz 
tJUO 11 â0 eston falan do con\'eucida-
tnonte. 

Affirwo, sob a minha pai<Lvra du 
I10nra, juraria ilté si fosse prec1so, que 
tenho l'é nas actuaos los ti tu içOes poli-
ticas do Urasll. 

Tenho concluido. (.11 u i/o bem, tll uolo 
J,em. ú or aclo1· li f'o!llcitndo pt'los seus 
(l ul ig(IS) . 

A discussão fi ca adiaJa pela ltora. 
() Sr. Presidente rlesigna p1u·a ordem 

.Jo dia seguiote : 
I ' RIM t; IRA I 'A IITI 

.'-lé tI e 1/ :!:-Expcdieute. 
Até meio dia:-Apresenlatão lle pro-

Jectos e i od i caçOes. 
Ale 1 hora da tarde:-Apresontação 

•lo requerimentos e pareceres de com-
mt~soos. 

SIWU SDA PA 11'1'1; 

~.' leitura de jlrojoclos impressos. 
Discussão do parecer u. \3 sobre fe-

deraçào d;~.s províncias. 
1.• diseussio dos projecto:; us. ii , 

H , 75, 7 e 23. 
Cooliauação da discussão do parecer 

imlcf.:rindu a pretcnç.io olo' f >lU•lJules 
tle pl1armoria . 
. :~ ' oln projuclo 11 . 1fl0, (lO>lii i';Ls lllll· 

lliCqJncs. 
-t .• olu prr•j•·cto 11 . I. 
I. • ;1,~ prujor:ln< tia ns. '!! a 11111. l•éla 

o r •I um oi ~ ,;na :1 pre>.:rlla~ã o. 
Cunltuu.o(lll ol.o rlisru,,;,o do l'l'l lll l'· 

nmcnlo oJo :-;r, .\nstilles )laia ~•lllro 
lançaonenlu olu "" l~·~los na rullt• ·tuna 
do Sa11l:1 l.n1. r,, ·I. r: u·angola I' tio Sr. 
(.i 11 jlOI (lhfl (; IO'I .ollll ,,.,lJfl' III:C:flo'IU> 1l1• (;rã o 
,\J o~:ot. 

a. • diml ::>~<'to do projecro n. a:!tl tl~ 
I Hf!~ (Jl(l~tu ra:> ela Cun~CI\:~tl rlr1 ~·;rro) . 

Le van ta-~~~ a ses~à o. 

J .. . 
••• 

--·----- ..... .............. .. 
SESS.\IJ Uhlll~\111.\ , E\1 

Jl:LIIO n~; 18:48 
li OE 

S\l' )I \t .\ lt 11 ): - .\ 1'1:1, - r) h'•~r\ :, , . .-,..... ,J,,, ~ .· ... . l ' . . ~. c1 \fi,,,,. ,\ 11 tt• 1'11 .-l~ \: NJIII f:'-'1 1:- l •u f • 11-n-
f,' iltJ ili• tlt•hu t,,:-, Uh~OI' \'n t'w'" !In' :-\.1',,!-t l't•t • 
'!n lu ,, Pr•• .. if lt •Ht•-..- ll• • • ' l:uu;.~ .. l '· UI ... •' Ht'Mi 
•lu Sr. C. :o't•u:t. - .. ; t pllr:u;:w. t llt"t.'l \':u;m'' 
'"' Sr.t:.c:f•r.ru••u·:a.- l'r.•j•·teh. Ui<~-t'U I ""' •I"' 
:o;r, .. F. \'i:11111:t. IL .Y:u1tn ... . \ lll•·r.-. l:.uu-
l•••lm:t, C:l :uulwniJr t• JH .. IUtt. - p,., ... ;t.•t •I•• 
t: .. tt•\' ,ttl Ju••·•lu Ollvf'ir:.. U•.,..·nr .. •• •· a•••t•w-
riu•••n1•• •lu Sr. J. llu tr:t.- l*nn tllt••ul•• iu-
1••nn u ' ' " t·,ull'tr~t ... - Prof••, ... nrt"" $tbiii'II"H.l'. 
Ui ... ·ur ... " ,, r•••tu••rirHf'ut.• •lu .Sr.r :\ t.- l'a-
•• ,.,.,.ro:\.- IH'•I••m tlu tli :l.-'1.• l t•i iUt':t th• 
t•rojf•• · t~~~.-t:•·\l • • r-; .. :a" 1l:b prH\'1"' lfh. ttb .. 

t.•nr· .. , •.~ llu'< Sr:"t. V:l.C ti l• 1.1111 11 ,. '1'. Uunrl•'· 
Uh:\t 'l'\' tu;ú••~ tlu SI'. J•lSillt l. Ellt' l'l l'.'t lll!'lll•• 
,J:. • li~ru\;,:l• • · Oh!a•·n·:a.-.•'w:o- ,)t, .. ..;.....,, ~- 1'••1 -
~ulu. C. Pl.lltt<õl •• l~ru rlanutl . \ I•JH'•I\'il•;:l•; tlu 
p:u·t•,·or. lkc•laraç.•t•S •lt• vutu:e. l.u•t•u.;.:a :t•• 
1Jr•tff"3~0r tlt' s. Alllnnio tlr J;u'UIIIIS::•. ui ... -
C'IU'Sfh tlu\ Sr. Jurutul'uh:. •' Catutu•llu. tlh-
<t!r\':tÇú•• ... ,fn Sr. A. Ten:eir:.. - trt•tfll•'· Olt-
·u.•n ;u;u1•" •l•t Sr. Jurnmuuh3. 

.\o meio d1a , rei ta a chamada,achào-se 
presentes os Srs. Silveslre Ferraz, I'Or· 
fi rio ~lac hadu . J. iuúulpho Cactanu, Cam-
pello, Vnz do Lima, ~loraes Sales. l o-
sino do Araujo, Arlslttles Maia. fo' r:an-
eisco Sá, Orumood, Camillo Pralcs. Sa-
la thiei.Caodido Cerqucira, .\ nlonio ~ar
tios, Oras FortP.s, Aanerico de ~l auos, 
Silva forle, , S?usa Rabello, Lafayeue. 
Ah·aro ~lac:hado , José Thoutlllro, Ro-
drigues llorla, Chassim Orumond, Jo~il 
Urantlào, nu tra. Barbosa da Stlva, 
França Vianna, Antero, Costa Scoa. 
~larli ns de ,\ ndrade, Leonell•'ilho, Sa-
bioo Barroso. Nel~oo. Ciaudiono r Nnoes, 
Ramiro Man ins, Violli , Francisco Draz, 
Avelino Correa.Velloso,Firmiaoo Co>la . 
Jgoacio Murla, Pimenta, Antonio Tei-
xeira, Campolina, Juramenha, Teixeira 
Duarte, Luiz Vieira,A.ugu•lol Cesar. Coo-
lbo de Moul'a , Moreira da Rocha. Tei• 
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xeira tia Molla, Tolendal. Ferreira Al-
ves, So:HPs l'cixoto, Augusto Caldllira, 
GomP.s C1n<lillo e Nogueira; raltando 
ct m p~rtic1 pação o Sr. C:\rlos Nugueira 
e som ella o Sr. Soveri:\no de nosendc. 

'' bro-so a sessão. 
E' lida a acta dn antecedente. 
O 8r. 8 . P e lxot.o (não te:nos as 

suas observaçOe$). 
O 8r. Ant.ero (peln ordem):-

Sr. presidente, não me fni possível 
ou,ir bem a reclamação do nobre do-
putaJo. repre.~entante do 8.' districlo, 
mas estou mformad1t de quo S. Ex c. as-
severara que eu honlom ni\o requeri IIr· 
8~ncía pa"a apresontaçào !lo um pro· 
JOCtO. 

r .,rece que o illuslre collega não se 
achava na sala na occasião em que fiz 
esse requerimento. 

A acta est.i de conformidade com Oli 
;ocont cimentos que se darão hootem. 

Estando esgotad:l a hora para a pre-
senlação de projeclos. eu, suppoodo 
que ficaria prejudicado na apresenta-
ção du um, que linha oa past..L , pedi . 
urgon•:ía de a ou 4 minutos para apre-
sentai-i> o V. Exc., verillcando que não 
bavia na casa numero sufficiente para 
a votação, declarou que por esse mo-
tivo .ficava a urgeocia prejutlicada. 

E11 os factos que se derão, dos quaes 
a acta não ó mais do que o liel tran-
samplo e verdadeira narração do que 
honlem teve lugar (npoia~os). 

Nioguem mais fazendo reclamação 
sobre a acta, é esta ap11ronda. 

O Sr. t. • secretario tlâ conta do se-
guinte 

E .trtDIENTE 

0/flcios 

Um de diver:~os pharmaceuticos 
que concluirão o curso es te anno 
convidaõdo os Srs. deputados a assis~ 
r irem a uma missa na capella doCumo, 
ás H horas da manh3 ,e ao acto d:l col-
lação de grau que aos mesmo• ~erá 
conferida no paço da a-ssemblea, á uma 
hora da tarde do dia 7 do corrente. 

A assemblea fica in teirada. 
Reque>'imento 

m do professor, Jos6 dos Campos 
G1ii!O, pedindo a concessão do um aono 
de licença para tratar de soa saude. 

A· 2. • corumissão do fat.'lnda. 
PU OLICAÇÁO DE DEDATES 

O 8r. 8 . Pelxot.o (não temos o 
seu discurso). 

O 8r. Pre11ldent.e :-Das re-
clamações feiL'\S pelo nobre deputado. 
resiJlta uma censura dirigitla :\ mesa. 
quando S. Ex c. tlisse que o jornal , por 
es ta contratado para publicaç;io dos 
no~sos debates, não tem cumprido o seu 
contrato o, entrutanto, não lho ll\m sido 
impoMas as multas a flue está sujeito. 

Cumpre-me explicar o que ha. 
No dia 31) do junho foram remo· tidas 

as actas até 27, que estão publi-
cadas. 

Nos dias 28 e !lO não h ou v e sP.ss.in; 
mas a~ acta.s for:un pnblicatlns o hnn· 
tem foi remcttida tura a lypograiJhia a 
d:~ sessão do dia ~tio íulho. 

Quantn :i nào publicação do jurnal 
aos domingo~. o nobre doputatlo oão 
ignora quo tal tem sillo a praxe nesta 
capital, assim como em muitas outras, 
e as mesas anteriores á actual ncnlluma 
ob!~rv~ção. fizeram a este r'lspeito : 
ace1t:trao-n a. 

t\lem dis~o. o contrato estabelece 
que n publicação dn jornal se fará 
nos dtas uteis. 
Nesta~ coodiçõ~s. não tom runda-

lllento algn m a rfl{ilamaçào tio nobre 
, deputado (npoiados). 

O 8r. C o8t.o 8 e nn (pela OI' 
dem):-Sr. prllsillenle, peço á V. Exc. 
qut se digne consultar a ..asa si me 
conredc to minutos de urgencia para 
um:\ explicação pessoal. 

Espero que a assemblea n~o me ne-
gar;, este favor na pl'imeira occasião 
qne o solícito desde quo aqui lenho 
assento. • 

O Sr. Pres;deol:!:- 0 nobre deputado 
pode falar para dar uma ex~licação 
pessoal , independente de nrgcnc1a· tem 
pois, a palavra. ' ' 
. O Sr. Co,8~. 8enn :- Sr. pre-

Sidente, sou mrm1go das explicações e 
dos desabafos pessoaes. 

Eu dcs~java qu11, penetrando neste 
recin to, perd11ssemos completamente 
as noPsas indh·idualidades para só 
curarmos !lo bem commum. 

Desejava que. reveHidos do caracter 
de representantes da província, nOs 
,.esta ::asa só lra tasJ:emos de >uns 
i~ te ressll!' . e q u~ . elogiados ou oiT~n
dul o~. nd1culansados ou insultados 
seguíssemos impavidos o caminho qué 
nns ll traçado pelo juramento qu., 
prcslamos,o.em vez de sentirmos dentro 
em nO.• o la tejar manhoso e inuermi-
tente do pequenino e atropbiado mas-
cn~o da aldea, sentissemos em nossos 
pe1tos as pulsações fortes, calmas e 
compassadas do enorn.1e coraç.io da 
patria mineira. (M u1lo bem). 
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Ento (!tan to, outros tem sido os pre-

ceduote:~ aqui cstahelecidos e é em 
obediencia a elles ' l"e eu veobo á tri-
buna explicar sentimentos menns no-
br8JI a mim allribuido;, em relação a 
um collega, que até hootem eu esti-
man no triplico caracter tle compa-
obeoro de 6:!totllo. ole sacerdote c do 
advorsario (IOii tíco, e repell ir, si a as-
lO ublea consentisse 'I"B ono passasse 
acima da~ botinas, o1ma ~xpressâo a nti-
parlamemtar o grossoor~. CJUll me foi 
dirigida. 

O Sr. F. Costa: -:li à o t<>m razão. 
O Sr. Drumond:- Tem toda. 
O :'r C. Sena : -Em um tli~c urso 

pronunci~tln pelo representante oln par-
l ido conservador do meu tlistricl•• e CJ uu 
eu h depois de impre.~so. porqne, c:um· 
quanto estivesse pr.!sente,uào uu,·i bem 
a voz do S. Exc., rp1e ú um pouco 
-baixa ... 

O Sr. F. Costa ·-~ào li tão boa como 
a de V Exc. 

O Sr. c. Seoa .. . pareceu-me quo o 
nobre deputado. valoutiO·sc do protexto 
do apresentar um prnjP.cto . .. 

O Sr. F. Costa :-~al) mu ,·ali do pre-
texto algum. 

O Sr. Drnmond :-1·:· o que se ioferta 
das suas palavras. 

O Sr. F. Cust:o: - Fui o!Tentlido prt-
meiramente rnlo IJObre deputado. 

O Sr. C. Seua .• . pareceu-me, repoto. 
quo S. Exc., valendo·se do pretexto 
de fa!ar da hum idade da cadea de Santa 
Barl~v•~ e do estado ruinoso de uma 
das torriiS da igreja ... 

O Sr. F. Costa:-Pertencom ao roeu 
-districto o amigos meus me pedorão que 
aoli cita~se uma quota. 

O Sr. DrumCiod:- Podia fazel-o, sem 
as exprossOes de que se serYiu. 

O Sr. C. S~na ... rJuiz fazer uma iosi-
Duaçào pouco honrosa ao digno repre-
sentante do 3. • districto na :tssernblea 
s eral. 

O s~. F. Costa:-Jo. exphquri hon· 
tem q ue não tive a menor iotcnçfou •lo 
dirigir insinuação, nem ceosura,ao con· 
sei beiro Affonso Peooa; V. Exc. estâ 
luendo barretadas a elle. 

O Sr. Drumood :-~ão prt>~isa disso. 
O Sr. F. Costa: - Talvez parase apre-

Mo&ar ainda como liberal pelo 3. • di&-
lriclo. 

O Sr. C. Seoa: - Pareceu·me que 
lla'ia nas palavras do nobre r'eputado 
ama censora ao nosso dieoo represen-
taole na assemblea geral e eu apres-
••·me em defendei-o. 
· Fiz easa defesa nos termos os mais 

JIOiidOI e cortozes. 
O meu honrado companheiro de d!s-

triclo não ~e :.o h a ,.a presente: mal', eu 
appello para o ·r. Soares Peixoto, que 
prestou toda a attençào ás minha~ fHI 
lavra&, que dcrla re ~i hou'e ocll3~ a 
mrnor o!Ten•a a quem quer !IIIC r.,~,~ . 

O Sr. S I'Piloto:- Não lonn ve olfo n~a 
a oongucm 

O Sr. F. Col~la :-llnuve 11 rill lr uloo. 
O Sr. Druuoond :-~:iu apoiado· ruo 

mu lto del ic~ur•. ' 
O So·. F. C~ta :-Fni informado por 

llC~soas lhiPd•Hnas da minha hancada. 
O. Sr .. ~ nt r ro: - Parece quo ha pre-

~cnç~o. 

O Sr. Jnrumroha:- 0 orador não 
preco~.t M t:' n•neu. 

O Sr. F. Cu•ta :- Si ha prevenção, p 
tia fiao· te tio t•r~olor . que primeiro 108 
provt•rou. 

O Sr. C. Se a. -~iognrm mais dtgno 
de fé tio quo I) Sr. l'cixntD, co-rclo-
ginn;orio tlll \'. Ex c. . fiara quem afl-
pellci. 
~:io flrro,·aqnei a nlngucm: e si ti res~e 

tln dirigir uma t!ITcnsa a qualquer mero-
h o tfC> ta c:1s? ,nque Ue11s não permitia , 
não o~perarm •rue elle esti vesse au-
sento 

O Sr. F. Cos ta·- Não estaria na al-
tura de sua rno ~:;ão. 

O Sr. t:. :iroa:- ~~ ~~omiudo u te 
primeiro ponto de m111loa explicaçio. 
direo, Sr. pre~idt>nte, qt:e o meu •Jo<-
curso vae ser impresso no jnrual •la 
casa c eu apvllco á V. Exc., an ..;~, 
l'ctxoto ou ;, •rnalqurr outro mt>tu l•ru 
da bancada ron.en-adora toda~ 3~ , x-
pressões que oelle rsti verem, •. . ,, \' . 
Exc. uu 0111ro riepu t~tln ach~r ''''" ' •'" 
oiTcnsiv;u;, eu e~tou prumpto a d:11 t o• ! •~ 
as satisfaçoies. 

Não houve on·eosa a lliogot>JU. 
O nobre drpu tado, porem, na se~>;"' 

de hontrm . tomando a palavra, não •Po 
a que propo$ilo, entendeu quo potloa 
discutir a minba iodividu2 lidado e e~
tranhou ,·er-me sentado na bancada 
republican:: . 

O Sr. F. Costa: - V. Exc. está i ll!U!'-
uudn neste ponto somente para mostrar 
a soa eloqueocia. 

O Sr. C. Sooa:- Engaon do V. Kxc. 1 
Eu não tenho eloqoeocia; falo coro 
di ffi culdade (não 11poiudos). 

Estranhou o nobre deputado, Sr. pre-
sidente, ver-me scnlado entre os repo-
l,l icanos e, a proposilo de um requero -
mento, QUO apresentei numa das ses-
~Oes passadas. pedindo info maçOes arl 
governo sobre um crime denunciado 
pelo Libe· al Mineiro, S. Exc. ciJ:.-
mou-me do calomoiador ! 

O Sr. F Costa:-V. Exc. dA-me li-
cença para um aparte 1 
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O Sr. C. Sena: -Pilis não. 
O Sr. F. Costa:-0 que eu disse hoc-

tem foi o seguinte: que o nobre de-
putado tinha-se reito echo de uma ca-
lumnia levantada. contra o Sr. major 
Vicente, l•rada dos JOrnaes. fazendo·se 
assim procurador. 

O Sr. Martins tle And.rade: - l'eior 
a emenda do quo o soneto 

I) Sr. u. Sena:-Nào s<,u procurador 
1le V. Etc. .• nem de jornal oenbll!D. 

Sou procurador da província. o Sr. F. Costa -Não chamei, por-
tanto: o nobre deputado de calum-
niador. 

O Sr. C. Sena:-Peço il V. Ex.c. quo 
não me esteja roubando os pobre.s quinze 
minutos que me forão concedidos pela 
mllsa (dso). 

Estranhou o m u nobre companheiro 
de districto ver-me sentado entre os 
republicanos e eu, por minha Yez, peço 
ã S. E.tc. licença para estranhar vdl-o 
en tre os conservadores. 

Desta tribuna, em iR80, fiz a minha 
profissão de fé franca e decidida (apoill-
dos) e terminei um discurso que entào 
pronunciei e que aqui está nos annats 
da assemblea, com estas palavras (lé) : 

c Tambem si os liberaes entenderem, 
e com muita razão, que teom mesmo 
entre os seus quem melhor os repre-
sente, eu, sem despeitos e sem res&n-
tímentos e até talvez bem contente, 
voltarei a minha vida obscura, iogloria, 
trabalhosa, mas llooesta, de medico 
do sertão. • 

Penso. Srs., que não se pode ser 
mais franco Japoiados; muito bem) e 
que tenho to o o direito de sentar-me 
aqui. 

E, demais, eu não fui eleito somente 
com votos liberaes. 

O meu nobre companheiro d·~ dis-
tricto sabe pArfeitameute que cheftls 
conservadores, homens de toda a im-
portàocia e aos qnaes sou muito re· 
1:onhecido, suffragaram o meu nome, 
sem o menor pedido da minha parte 
(apoia!M~; muito bem). 

E, ~cuJo vurJadeira a theoria desco-
bertA pelo nobre deputado, com que 
lhreito S. Etc., que pedio votos a li-
•·•raes e a conservadores indisliocta-
l.ttlnte, vae sentar-se entre os cooser-
n.dorel\1 

S.· Et c. deYia sentar-se abi lll\ mesa, 
ao lado· de V. Exc. , Sr. presidente, 
para bem representar os dois partidos, 
de que é procurador. 

Si o nobre deputado acha que os 
nossos partidos estão por tal forma de-
Jiíni tados, que com os \'Otos liberaes 
eu não posso ser aqui republic.aoo, 

com que tlereito S. E:tc., com esses 
mesmos voto!, que pediu, pode se de-
clarar conservador? 

O Sr. F. C•Jsta: - M:ts V Ele. foi re-
commeodatlo p~lo centro liber.al. 

l) Sr. C. Sena:- 0 centro libtlral deve 
tur lido o meu dls~nr~o Je 1890; e o 
certo e •111e, me~m ·• republican •. aju-
dei-o cou• totla a ded t•:açio, esp.1raado 
que elle m1lisasse o program.n·, dt1 
1869. 

Oeseng:1nado disso,desliguei-me delle, 
porque nilo cnmprehentlo como se porle 
ajudar um homem a dormir, como se 
pOS:I.'\ ajudar 3 I(UOm quer Jl~ar quietO. 
a quem não quer trabalhar. 

Agora, Sr. presiJonte, vamos á outra 
ponta do dilemma. que o avarte do no-
bre deputado interrompeu. . 

Si S. E:tc. entende qna a blndeira 
liberal foi rasgada pelos soldados que 
aju•laram a derribar o ministerio 
Dan!as e que a conservadi>ra foi pisada 
pelos chefes, quauüo o Sr. João i\lfredo 
realisou uma rer.lflua radical io.com-
pativel com a índole do sou partido, 
com que lngica estrauba o meu colleg" 
ver-me c mo~ rcpublicaoos 7 

O Sr. f. Costa: - Dá lic.ença para um 
aparte ? 

() Sr. C. Seoa:-P.1ra diJlls e Ires . 
{I Sr. F. CO$ta :-O que eu disse 

foi que V. Exc. tínhil-se reito eleger 
pelo partido liberal. 

O Sr. C. Sena:-E V. Exc., mais se-
guro, pediu voto; a líberaas e a conser-
vadores. 

Mas, isso ja Mtâ explicado e o que 
passo agora a affirmar ao nobre depu-
tado é que de hoje em diante. mai:< do 
que nunca, pedirei aos elei tores que 
me renovem o mandato. 

Quero ter a honra de sentar-me nesta 
sala ao lati o do nobre deputado, a quem 
me dir~o; di~cutir e votar as leis ao-
nuas, mdagar do modo porque ê ad-
mioistraóa a pro-rlocia, procurar reme-
dia, menos com leis avulsas, para as 
necessidades do meu districto e. nas 
boras yagas, declarar-me republicano e 
•ar o amargo prazer de repetir aos Srs. 
libera& e consArvadores o lemma som-
brio e melancholico do Hamlet: 

- na alguma co usa de podre neste reioG 
da Dinamarca (m"ilo bem;muiliJ bem). 

Estranhou lAmbem o nobre depu-
tado, Sr. presidente, haver eu apresen-
tado um requerimento, perguntando ao 
governo si era Yerdade ter o Sr. major 
Vicente vendido uma pessoa livre. 

Sobre isso não podem bner duas opi-
nioes: o meu requerimento foi moi to cor-·· 
recto e eu o fiz usando de uma allriboi-
ção. que me é dada pclo.acto addiciooal .• · 
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() Sr. Drnmond : -Sem clu vida. 
O Sr. C. Sena:-l~u tonho. como 

lJUalqucr •lo uc't;, o dcrecl•• olu exc:;cr elo 
gOYOrDII informações, n "' ~11meu to :c 
respeito de um facto dcnnnci:lllu pPI.c 
impren.~a. mas aincla por ' '"l(•lcs :lUJI· 
posição minha. 

Fundamentando o meu rcc1nerimenlet, 
lil-o de um modo dubilalivn c sem of-
r~uder a pessoa dO cidadão QU41 3C· 
cusava. 

Não sou deputado municipal; nusla 
~a la represento a tlrovincia ... 

-o Sr. Jo'. Costa:- .\ssim como todos 
IIÜS. 

O Sr. C. Se na . . . a classe abas-
tada a que pertence o cidadão cuja de-
uuocia li. o lambem a da pniJre mulher, 
a da nosu patricia, cuja Hbcrtlade foi 
roubada. 

Si o I(D''erno affirmasso o f:1cto eri-
nunoso. cu lho perguntaria pela iodem-
nis:~ção da cscr:~l·is:~da c pelo art. 1í9 
tio codigo criminal. 

Si o facto fosso desmentido, o cida-
clâo accnsado leria a sua hnora repa-
racb, rlcdeita :1 ter ri vel accusação q ne 
~ohrc clln pesa. 

O Sr. D:~rroso Junior : -~luilo injus-
ta mt~ole . 

U Sr. C. Sena:-:'iicn clnvido e atô 
e~ ti mo 1nnito 11110 assim aconteça. 

O Sr. lhrroso Junior:-0~ docnmoo-
tos hão de trazer a prova. 

uSr. C. Seo:a:- Ja dis)e que estimo 
'1118 nssim aconteça. 

Não tenho a mais levo mà vontade 
au cidadão cujo nome trouxe a esta 
casa e a .:ujo respei to pedi informações, 
usando de um direito, quo uioguem me 
pode .:ontestar. 

E. Sr. presidente, si eu não pedi a 
V E~c. quo llzAsse o nobre represen-
tante do partído conservador do :1. • 
dislricto retirar o termo Injurioso que 
me atirou, não foi porque aào o sentisse. 
foi porque, pensando melhor ... 

O Sr. F. Costa:-Não disse que \' . 
Jo:xc. era calumniador; tlisse ctue tinha 
sido portador de uma calumnia de jor-
nal. 

E' cousa ditl'erente. 
O Sr. C Sena:- Dill'erenle ! 
E' ainda peior. 
Mas, como ia dizendo, pensando me-

lhor, entendi, Sr. presidente. quo 
aquella palavt·a não me podia orrender. 

Entendi que o meo collega, acostu-
mado com as celeslíaes immunidades 
da tribuna sagrada, tinha lançado so-
bre mim a primeira palavra que che 
occorreu ao pensamento, sem dar-lhe a 
necessaria importancia ou, então. que 
S. Et c. do comprebendia o alcance 

IJ~rlamentar tl mc.smo socinl 1lo seme-
h~nle palavra. 
~cn '"'~ou ca<n. S. E\c. c crrcspo•n-

~a rei u mc11 nl•l ofTcndou um ua•l:c. 
E, ro3nettcnt:o, Sr. flrt!,lolenlo. nsto 

'lllll U ll! lll Jltt 1111 0 lllC fut I!IIIICCtlttllii!CI'C) 
u~lar lit1•lo. ,,,,..,, •ledt~•·ar ntt uubrs de· 
Jl.llla•ltJ 1!~ :t. · ulstrit:lO •pao n:lu o qui7. 
rid1rular1$:tr, c.uno suu incapaz tln ri. 
dccularisar •1 c . 1 1 ' •r I:Ollcg.L 

O Sr. F 1;. ,.~, - \ cei tn a explccaç:io. o Sr. c ;-; .. ..... -IJd Ulll lom f..IC610 
ao cno11 llc$C Uroo. 1>nr IJUO estremo~ no 
nosso llircl tu oi~ falar orn tom tra,.íro 
ou poetico, como wclhor nos p:ue~~r. 
( .t Jl1iaá·•.t). 

O Sr. F. Costa: - Eu aceito a el pli-
caç[cfl e retiro qualopaer 1>ala vra, quo 
lhe fo:~so u!Tonsa va. ( .11 .. i to b ·m fi" ban-
Cilda corue>·vadora) 

O Sr. C. Sana: -Eu n:i.o preciso 'JUO 
\' . Ex c. retire a p~la vra; ja desse 
que oào me coo~idtrava olfondido. 

Julgo V. E\c. revestido da~ immu-
nid;ules ala tnbuna sagrncla. 

Entenrli, bern ou mnl, que o conse-
lheiro AITonsl) P~nna foi accu:iallo nesta 
casa e defeodi·o du melhor modo 'IUO 
pude. 

~..,meu re•luerimento não fui nnrla-
dor de calumnia; declarei 11Ue of10 li-
nha documento algum: ''illl porlir in-
ro rmaçõcs a rc~pec to do facto e saber s i 
a lei era executada uu não. 

~:<tava no meu direito. 
E declaro agora, Sr. preJidente. di-

t·igindo-mo ,n:io a V. Ex c , nem â as-
:>omhlea, ma~ ao elsi torado do :J. • tlis-
tricto: 

Si ser deputado é vir a esta casa 
escrever leis avulsas, que nunca hlm 
e1ecução; votar-se um orçamento, a 
que as presidencias qnasi nu oca obede-
cem; .l gastar o resto do tempo em re-
criminações pessoaes.em quo~tóes po-
líticas de partidos que não ll~m princí-
pios e nem IJandeiras .•. ; Ai ser depu-
tado é isso. olu peço instautemenle ao 
elei tor;ulo do a .• districto, liberaes e 
cooservadore;;, que mo honrarão com 
seus votos, que mandem quanto antes 
uma procuração oaslanle, com pode-
res especiaes e firmas reconhecidas por 
tabelliào, ao Sr. padre Firmiaoo para 
lançar-me fora desla cas;L e deixar-me 
ir apodrecor na minha Oll.~curidade e 
no meu esquecimento. ( .lfuit1 bl'm; 
tnuilo bem). 

08r.Candldo Cerqu e lra : 
- Sr. presidente, vejo que hoje o dia 
é de explicaçOes pessoae.~ (1·iso) e ao 
tambem, po1· minha vez, vim tirar o 
venlre da miseria (dsadas),como se diz 
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• olgarmonte; e sinto quando tenLo Jc 
encontrar-me com o meu collega de 
ordens, o Sr. padre Antonio Tei1eira. 
(Risadas) 

S. Exc., Sr. tlresidento, durante o 
tempo em que estive no município de 
minha resideo~ia, durante alguns di:.s , 
em que deixei de comparecer ás sessões, 
S. Exc. nessa occasiào aproveitou-se da 
minha ausencia ..• 

O Sr. A. Teiteira :-Não apoiado: 
da nusencia, r.~o; da hora do expe-
diente. 

O Sr. C. Cerqueira... pois bem: 
então, o aproveitamento foi duplo, da 
minha ausencia e da hora do expe-
diente. 

Assim, 1ica como V. Ex c. quer e 
como eu quero lambem. 

S. Exc .• como ia dizendo, apr.>vei-
tando-se da mioha auseocia, no expe-
diente do dia 26 d& junho, veio á tri-
buna dizer que, quando eu discutia a 
eleição do 2 • districto, não tomei em 
consider~ção um aparte do S. Ex c. 

Eu preciso explícar-mo. 
Sr. presidente, en nào ouvi o aparte 

do nobre deputado e lenho o costume 
de não corrigir as notas tachygrapbicas. 

Os meus discorsos são publicados 
conforme são tomados pelo, Srs. la· 
c:hygraphos ou conforme eu os vou 
pronunciando nesta casa. 

Posso chamar o testemunho dos Srs. 
tachygrapbos, que poderão dizer si, na 
mllsma bura em que m 'os entregào, eu 
não os devolvo revistos l!geirameute. 

Portanto, é muito facil do verificar 
si roe omissão de minha parte ou dos 
tachygraphos a ralta do apparecimeoto 
do aparte do nobre deputado. 

Não me ipcommodaria, Sr. prt>si-
deotfl, o aparte do nobre deputado, 
porque a questão do Caratioga 
era uma questão que eslava con-
venientemente discutida,eoem tampouco 
o aparte rio S. Exc. podia trazer gracde 
d&:\conchavo ao fio do minhas ldeas; 
estou corto que uào seria tambem 
\lo traosceadeate que :; minha curta io-
lelligencia (não apoiados) não podesse 
attingil-o e dar-lbe de proe .. pto o ~.om
petente troco. 

Sr. presidente, V. Ex c. sabe e esta 
illu~trada assemblta quo, durante o 
tempo que aqui tenho assento, eu pro-
curo sempre ser o mais leal pos•ivel 
para com os meus companheiros (apoia-
dos gerou); nunca prevaleci-me do 
silencio do meo gabinete• para dar um 
tom dift'erenle áqoellas toscas pala· 
"Yras que aqui proliro ... 

O Sr .. \ . Maia:- Toscas, não apoiado. 
O Sr. C. Cerqoeir .a . . • revPjo, como 

ja disse, ligeiramente as D'l tas tachy-
graphicas. 

Por outro lado, tique bem certo o no-
bre collega que não tenho a prt>tençAo 
do responder sempre cabal e satlsfaG-
Ioriamente a qualquer aparte quo me 
decm; mas, não o~ deixo do responder, 
porque, garanto o ma vez para sempre, 
quem vier cá para meu lado que i ma 
os dedos. (/Usadas; muito bem). 

A p1·eset~taçilo ele projcctos 

O 8 r . F rnuça Vlnnnn:-Sr. 
presidcnlol. procurarei rundamentar em 
breves con~iderações uru rios Ires pro-
jectos que vou apresentar á conside-
raç.'lo da casa e que é o seguinte (lê). 

Sr. presidente, em t 876 ou 1877, si 
me não ralha a memoria, um destiocto 
membro detta casa, o Sr. Benedicto 
Valladares. olforeceu um projeeto nes~e 
mesmo sentido. prooontlo a decretação 
da "Crba ele :J:OOOrSOOO para a coo-
strucç<io da ponte sobre o rio do Peixe, 
no lugar denominado Bairro-Alto. do 
dístricto do U •gro e município do Cur-
vell~>. 

E·!ta Yerha roi incloida o,, orçamento 
de entf1o, levantou-se a planta, rez-se o 
orç.1u enlt da obra e foi ordenadl) o 
respectivo pagamento. 

IJevendo, porem, este pagamemo ser 
reito pela collectoria do Curvello. 
aconteceu que naquella repartição oào 
havia fund os sofficieotes para dar-se 
cumprimento á ordem, e, ou por esque-
cimento da caroara uu por qualquer 
outra ci rcumstanci;. superveniente não 
roi pedido o pagamooto dessa quantia 
e dahi o ler elta cah.ido em exercício 
findo. 

noje venho eu novamente razer •e-
viver o pedido, quo é de incontes tavel 
uti lidarlo publ ica. 

Acompanha o projecto uma repre-
seotaçtLo dcs habitantes daquelle IU ~Jar, 
que 6 :1 Sel(uinLfl (lü). 

O rio du l'eixe é caudaloso; na es-
tação cbu vosa quasi que impossibtlita 
o traosit~' por mais de 15 ou :!0 dias 
e, estando elle em uma estrada que 
eommuoica alguns municípios impt•r-
tantcs, como os de Sete Lagoas, Oi.•-
manlina, Curvello, conr os de Patos, 
Abaetõ, Paracatli, Bagagem e P;uro-
cinio,ó de toda necessidade a decretação 
da verba, tant11 mais quanto esta as-
semblea não faz sinào restaurar uma 
qoaotia que ja roi •otada anteriormente, 
mas de que, por circum.~taocias super-
venientes. a camara municipal não pro-
mo•eu o recebimento. 

Dos ontros projectos, um se refere á 
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creacõo tio uma c~tlcira para o se'tO 
masculino no lugar denominzdo Corra-
linho, da frPguez•a de Trahira ~. muni-
cipio do Cu r vello, outro à decretação 
de uma quota para auxilio da~ nbras 
do lhealro de S. Aolonio do ~loole. 

S~o ascousideracOcs que linha a fazer. 
São lidos e vão a ím prirnir o~ ~e

guioles projeclos : 

A n>$rlllblen l~glsln llln 1•roviul"ial tio Ml-
oa& CcraCI dcrrttta: 

Arl . unh·o. Fit-a nr~dn '""" rndt•i rn 
d~ lll>lrur( ÍIO IJfliiiHin tiO SU O III>S~IIIillfJ 
no lug. r dt·llltlllhwd• -Cu r• alinho-.fl't·~ue
zla de Trahir••· munit'tJlon do t:nrvrllo; 
r evogada. u tli~J•o~l~i"'s •'UI co11trarlo. 

Sala da~ ot>S"I'>. 6 dP juJhu d~ 181$8.-
Fra ll~a \'lanna.- Cnmtltlo Crrqu•·ira .- C. 
Putrs.-lblltll't• Mnr1111~.-l.inrl• lt•hn t:•r-
L1 no.-llnbosa da Sot,·a. 

:> . 1iG 
A nssriUhlra tr~:l~lati<·a pro,·lnríal de Ml-

oa~ Gcracs derreta : 
Art. t.• f'irn n l•rr.idr nle oln r,rn>·lnrla 

.:antorls.-dn n tlr$flrll tl•·r ltt"la vt•r 13-ubras 
puhlira>-tott pt•ln$ sulorns de •ruallru co· nu-
Ira c dt•ntru du ~r··nmrnto tflll' t•·uoolo vi-
GOrar 1111 pro~ I""'. •-Xl•rcicln a •l'• nutln tl u 
! :00(1,5. fllll'n ~uxlliu das obr.1:< •lu llwntrn 
da tldadu du S:uolll Autonlo olo Mnutu ,. 
IU IIIIh.'lltlu dO lllh ltlfl IIOU}(t .. 

Art. 1.• 1\el'Ot:ân·s•• ~~ diSJH tSit:nPS tllt 
I:OIItnriu. 

Slll~ du sessões. ti ti• julho •'I\ ISAA.-
f'ran ~> \'oattlt3. - Joslnu Ar:noj".-Aros-
lido'> Alaon -llr Sol\'3 f'url,.~.-1- M lôo'lloy. 
-Uarwsn da Sol'"· 

• • Q•• 

~' · "' '' 
A us~mlllea lrgislat:vn l'rovindal ~c )lo-

Jl<lS ticraflll decreta : 
Art. 11nlcu Fie~ o prrsid~nte tln prc-

vinrin nu ton>ado :t dc~pcndcr ttcla \'orba-
obrn$ 11111Jitrns-uu IJd~s ~oloraf de •1nntqucr 
outrl\ t.u ort;antt1utu que tem t1c vigvrnr 
on pt oxlmo C~<·rclciu a ojuanlln ~ ij :J :uO· ·~. 
Clllll 3 rnn6trueç~Q dt• umn JIOttle solirc o rio 
do l'clx c, nu !usar dcnumluado-Dalrro 
.A ilo- ,dlstrkto do D~~;r•. rnunid 1•lo do 
<:urvell u; r• vo~adas •• dbpnsi•·õo~$ ~m eou-
lrarh•. 

Sala da ~ Sh$ÚtJ. G d• tnlho <Ir 1888.-
frauça Vonnna .-Candl~o de Ccr•juotf'.-1.. 
Gudoy.-J ... iuo Ara•jo.- .~~ostidç, )l;u~ .
B:Ir~usa dn Solva. 

•. ··s .... ·-
A assrn•blea ltglslotn a vrov:nnal M )li-

na• Gt•ruu drtrf la : 
Art. uulru. t'lrno Of di~trlrltls da t;oll-

cei~ilo da Uoa Vis•• c Tal•lru,sil, du nm-
blcoplo da Lr opold l11n. t't•m a> s~guiuws 
d lvt&a$: partludu ~n ~~rr;t da razendn de 
.Seba.uào Guma\'C> Uari'IJ$0, f t•gnindo oon ll7 
lthai recta ao rl~rh~u do Darrc•ro. dl'l'ccrn 
.por este at1 u rll•ch iio dos Monos na rs-
u çâo de S. Joaquim da estrada de r erro Lco-
JK~ldtna, e d'ahl teguiudo pela t s trada qu ~ 
"ai ao eogeuho da viu,·a do Sousa a ui a 
4ivisa da~ rue ndas de Joio Antonio 1~1r

J'OSO e Joaquim Anlllnifl MachaJo. aguu 
"~rtenttt, .ué o riu l 'tomlta. Ot·and" a fl!'T· 

teoeer a Couretdn da Ooa Vi::.t:e 3$ r:tlt'nd:ts 
de Anlllnlo Jo:ill lbr had n dó AhnPi•l~. 
Froneisc:n dt AS$Ít Rodriguet. ~l>norl 1~ 
nado do llorae>. Antonio Josô de )lcnelP> 
e t'eltcissimu llodrigues d~ Carvalhn. r~'·•
gndas as dlspo>u;o'oes em controrlo. 

Sala das >e!l:Wt'>. G dr julho d• IIISJ<-
l.u•~ Vlrlra .-1' . Toleout:li.-Dr. li. da fi,.. 
cltn.- t:laudloo• •r ~uues.-f'. Hr:tz. 

:'1 . ~ i9 

A asscm~loa lo1gislntiva t•rovlncial do loli-
nn ~ Gornl:ll tl..tcr .. tn . 

Ar. unlco. Fil'a a rreguozo,, do Sattt·-
Auna do Cnta~uar.es rom as srgnlntos th· 
' ' IM$: t•nrtlutl" nnoa linha tias callucclru 
do ~r~·:~ ''~'ltll'nlo de ribciriw-Doulto-n& 
11•rtu 'l"ft dh•i ' '' r mo distrlcl(o tia Cnchoclrn 
Al•gl't•, ~~·~ui r~ t•elt.o 1•ontu n.a i. cutrnlnamo• 
~lllre a:! rneud;os tle Jo:i .. AlltOIIiO de C•m-
pos n •tn ~1:1irmk!<>. prolollb.":\fldo·se JM•Ju 
~lltt ent~ as fnt.c111las doS t'o•rrcir~s e Juiu 
Ma rr ellinn \'Iam•~. TbCI'philu dos Santos 
S•h•a o Tlt.urdo lfekhior do• ~usa Gurrra, 
at6 11111 cu uo~ eh·, ado tjur:.ho existe, e jJela• 
vertente• de>t<· ,e~:nir.i Hé ã ll;un do dito 
l•ra~o do riheidt~-llullltu-eou n rue ncb ti•· 
.Anluulu tiume4r •l·1 Suutca. Partindo d ü~l~' 
pouto c111 linh:a rf'CL;t. ir:i Cflrrnin:tr na~
tll\•l~n~ dn rrt'l;ii''J.I,1 tlc• S·lllu Antonio •lu 
Mnrlahu; revottadn~ as olisrouskõ•Ol! om cu n-
trn t'io 

Snln da• >~S>"'''· G dr j nllt11 tlr lilSK.-
I.uit \'t~•lrn.-ltr. )1 . ot;1 1\ucltn.-Cinudlonur 
~nnt•s.-l'atlrf• To•o\t•h·a.-l~na clo Murtn. 

O 8 r - Cn napollna: - Sr. pre-
~íllen le, antes t.le tudo, declaro que 
u:tJ veoho apresentar l•rOJeCios para 
inglez ver. 

Os l'rOjf•clo, que aprel'enln con:-111-
lào perfeitamente iolrre:;ses ll')ltll· 
mos t.lu dislriciU que lctoho a honta ·lo: 
representar , até hoje eHJUecidos rur c·la 
assell\lllea. 

Não querenolo tomar· o prnrin"" '''"'l'u 
á casa. prejutlicantlo asstm :. 1111 11 ~~~ 
co llegas, que $R ach:io inscríptu:- : Cllll· 
slderantlo que hoje é o ullim(l 11 a ph r:~ 
a apreseolaç o de projettos; Jimito-wo 
a lel-os. remelleodo-os it V. EH. P•• r a 
que lhes th; o cooveoieole t.lesiJDtl tl 
aguardando o. casião opporluoa para 
foodameolai·OS (1~). 

O 8r. C la u dloo or: - \'coltú, 
Sr. presidente, apreseolar a esla illus· 
tralla assemblea dous prl'jectos: um 
que aulorisa o governo a despPn-
der pela ,·erba-obras pu blícas-
diversas quantias, que vão alleoder a 
oer.essidades urgentes e a melhora-
meu tos In dispensa v eis ao distríclo que 
lenho a haora LI e representar, e um 
outro, que crea a freguezia do Divino, 
do munícipio de S. Miguel de Guanhàes . 

Estu ultimo projecto ni acompanhado 
de uma representação, em que cerra 
de 400 cidadãos daquella localidade 
pedem a creaçào da fregoezia, e, nes-
sas c:rcumst.1ocia.~. espero que esta 
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assemblea, sempre inspirada nos senti· 
mentos de ju.stiça, adopte os projectos 
que vou ..,fferecer e o:~ convert.a em leis. 

llla~. Sr. presidente, sendo a primeira 
,·ez que tenho a honra de occupar a 
alleoção da casa, peço permissão á 
V. Ex c. para . an tes de fazer . a 
leitura dos projedn~. dirigir de~t.a .tr~
buna o~ voto~ de eterna grattdao 
e reronhecimento ao digno ele1 torado 
do i8. • di~tricto, que, esquecendo-se 
da m·inlta obscuridade, elegeo-me seo 
representante, devido isso apenas á sua 
generosidade e beoevolencia. 

Tendo assim manifestado os meos 
sentimentos de gratidão á aquelles 
amigos. " cujos esforços devo a posse 
de~ta cadeira, vou l>roceder â leitura 
dos prnj ecto~. quo se achào concebidos 
nos seguintes termos (lê). 

O 8r . .Jo•lno (não temos o seu 
discurgo). 

S5o lidos e vão a imprimir os se-
guintes projectos: 

N. ~Bt 
A a~emblea legislativa provincial de )li-

u~s Goraes docret3: 
Art. uuico. Fica creada uma cadeira de 

instruc.;áo primAria para o sexo masculino 
1111 diSiricto de Santa Quiterla, da rreguozin. 
do S. Brat d~ Sua;suahy, c destinada oxclu-
,;ivnmcutc ao sexo femi nino a eseol:~ miua 
jn existente. I) com grande rrequeoci3 de 
:1mbos os sexos,naquelle distrioto. 

S.tla da11 sessues, O de julho do 1888.-
0r. J. C. da S. C:~mpolin:•. - T. da Motta. 
-Ur. M. da Rocha.- Angusto Ccsar.-
J',•rreira Al•·cs. 

N, !B!t 
A nssombloa legislalí••n pro••h1cial do Mi-

nas Geraes 4ect'Oia: 
Art. unico. Fica o presidente da provín-

cia aulorísado :1 dcspcmlor pela verba 
-obras publica.s- do orçamento ruturo as 
seguintes quantias: 3:000.5000 para os ur-
,;entes reparos na matriz do S. Br.u doSuas-
~uhy, município de Entre Rios; !t:0006!100 
para coustruc.;áo do cemiterio na mesma rrc-
guezia; I :000,000 para au xilio à8 obras da 
mntriz da Soledade, districto de Cougonbas 
do Campo; t :OOO!WOO para reparos da ma-
triz do Entre Rios; soo,;ooo para auxilio do 
Jycno 11 " a rtes " omcios desta capital; rovo-
gadas as disposições em contrario. 

Sala das ~SeSsões, 6 de Julho de 1888.-Dr. 
J. C. da S. Campolina.- Jurumeoba.- Pa-
dre Firmiaoo.- Dr. Coelho de Moura.- Tei-
~eira Duarte. - Augusto Cesor . - Dr. M. da 
llocha. 

N. '!83 
A Wftmblea lrgislativa provincial de MI-

nas Geraes decreta: 
Ml. unico. Fica o presidente da pro-

vi ncia autorisado a suspender, deode :o data 
desla lei, a cobrança do imposto llloerarío 
sobre produetos Cabri• de lndustrla mineira 
n~s estradas d e rerro da província; revoga-
lias as disposiçõi'S em rontrnrio. 

Sala das sosslius, 6 do Julho d • 1888.- Dr~ 
J . c. da S. Camp, lina.- Jurum&nb~.- Pa-
dre Firmlaou.- Teixeira Dua rte.- Dr. Coe-
ho do Moura .- Augusto Cosar.- Or. M. da 
llocha. 

N. !84 

A membloa· legisl3tiva provincia l de !lli-
nu Gor~os decrota : • 

Art. 1•. ~·ica clovn lo :i categoria olo rre-
guezia, co:u n~ mesmas dlvl:!.ls, o lli;tricl'l 
do Divino, úo rnunicipin ti~ S. Mi~:rucl do 
Guauhãos. 

§unico. Ficará sendo dduominadu nova 
rrcguezia - .-.o;s~ Senh.ora da Gloria d!l 
tiuanhão;. 

Art. V Fic:io revogados as di31103ições 
em coutrar•o. 

Sala das sessõeo, G de Julho de 11188.-
CiaudionOI' Nu nos. - S. lbrroso Juniur. -
Frauciseo llrat- llr. M. da ll och:~.- lla
miro Martins. 

N. 28:i 

A assemhlca lcgisl:uiu 11roviocial de Mi-
nas Gome:~ decreta: 

Art. 1.• ~·;c., o llrcsidonto da Jlrovincia 
nutorisado a do!pcnder pela ve rba - obras 
publicas- as ~oguinte:~ •1uanLias: 

§ 1.• Du~:VO 1,)00/l COuto ~uxillo :is obras 
da matrít da rrel;llczia de S. Ped ro do Pe-
çanha. 

§ !.• De ! :0006000 como auxilio :i~ obras 
do cemilerío da rrcguczia d e S. Joi o Evan-
gelista, do rnuu•ci pw do l'cçanln. 

!! 3.• Du 1·000,$000 p~ra :1 a"na potaveL 
d.a mesma rreguczía do S. João l';;vangclista. 

Art. 2.• llcvogào-sc as •lisposições em 
I:Outrario. 

Sala das sessücs, 6 de Julho do 1888.- S. 
83rroso Junior.- Ciaudiouor Nuue;.- J. 11. 
Brandão.- José Uento Nogueira .- Frau-
ci;co Braz. - Or. &1. da Jloctla. 

N. 2ll6 
A assom~loa lcgi~l•tlva provincial du Mi-

nas Goraes decreta: 
Art. unico Fic.1 o presidente da provi o -

cio auturisado a desvendar peln vorba -io-
strucçào publica- a quan11.t de 3:0006000 
aouuaes, como subvenção au asylo do or-
plliiS de:~ validas na cidad~ du B1rbaccua. 

Sala das sessôll;! 6 de Julho d1d888.- Dr. 
Sil va Fortes.- Caudido de Cerq uoira. - L. 
do Godoy .- Padre Firrniaoo.- ConO!,'ll Pl-
meuta.- Pad.re Teixeira.- J03ino Araujo. 

N. ~7 

A ~embica legis lativa pr.vinoial do Mi-
nas Geraes deoreta : 

Art. unlco. Fic.1 o governo da província 
autorlsadll a despender pela verba - .•bra:o 
puhlicas- ou sobras do o~uaesquor outru 
a qua.11la de 5'J: 000,5000 para as obras neces-
sar las ao saneamento da rreguczia do N. S. 
da Saude das Aguas do Caldas, Iaos como: 
al• rro diiS ru:1s, praças e ponle.i sobre o 
ribeirão, os corregos e valias quo atravess.io 
a R«>voaçlo. 

SaiJ das sessões, 6 do Julho de tF88.- l o-
sino Araujo.- F. Navarro Sales.- Al varo 
Machado.- Jurumeoha.- Francisco Braz. 

N.!t88 
A assem bica legislativa provincial de Mi-

nas Gen es decreta : 
A.rl. u nico. Fica o governo da proviocia 
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autoriSAdo ~ tlupcnd~r r•i• ,·rrlo> - nbr.n 
('Ublícas- nu sohr:~s do qunr.,iurr outr•s :1 
•i•auti3 do ! :1'0"6'100 par~ o o·nt·on;omo•uto .I•• 
agua pot.avcl U:\ fr~J!n~zia <lo• S. Sd•Utl~o 
dr Jaguary, munocipio dol C>lolas. 
~b das sc~sô~s. h de Julh ~ olo• ~ ~~-- Jo-

siuo Ara uju.- 1'. :"avarr.o S o lo•<, - llr. Al-
•·aro Maehodo.- Jurumouha.- 1-'r:oucos.-o 
Braz. 

N. ~tl9 

. \ a~$o::otlolc:o lotglslati.-;o 111'0\'lll l'lal ' '" 
lhuns lOornt:~ dt•o·ro•tn : 

Art. 1.• E' 11 \(•••rmo :outorl;aolll n o·rou -
ro•tlur li comp:oulua oia •·.or.tll> olr I erro Miuns 
:uul 1\iu uu • lilll'lll •n ·llonro•< rnmll~iof•• 
ulfort!\:Cr ,,·h·llrgio ~xclusi<•o " introusf,.. 
rivcl p:~r:~ u prolougamrntn !I> one•rom <'.•-
lratl:~, u.o o• gn1.n por 50 auuos. mantcuolu n 
ouesma bitol>llr 11111 mctro. otut•. p>rlintlo !I•• 
IJOUIO tomnlroal da oliL' ""Irada )liuas auol 
lllo. vi ter a citlatlr oi~ 1'.\S<u> I' d'alol >u 
Attorr.1do, uo 110nto mais proximo tiO límitc 
•luSL1 pro• incia > cidade dn ~·ranc:., eon S. 
l'~uln. 
~ t.• t-:· ~inola ~utoris.1do 3 roncrdor yor 

:t4t nuno~:t ~:trantin tlr juro.s;l lé i P''r "'o .'lo 
•u11u 'ultro• u C~ltilnl ljliC eiTertovaourntol 
• 'lHllft1f:3r-gc~ Ul\ cuusu·urç.:tu t.l:a t.str:ula :1lé 
" 11 0:\XIIIIO oi~ ti,000:000o~000, lôlO olotr:~uto• :1 
• uu~trtll'r:ln. 

'I ~-· 'Çronçlu hi:o esta, ó o goverun ohri-
J;:Hio ~OIIll"llh• n ltlôltttcr ll/J jUI'U$ til• :1 Jlllr 11 o 
p.'lr:e t'UIIIph~ltar 7 pnr '.'ó tltlt':tU l•.• HS J0 UIHHlS. 

li :1.• O (ll'ivil~giu :obrau:.:cr:i um:t wua 
ol••:to kilomotro. joara C.1•1• 13tiuoluci~u tl:o 
ll11lo~ ront'!truitln. 

;:t \ .• ="•• rmnratn r1ue r~.r r~ .. lt·hr:t•lu 
··utro n gnt. ,•rli'l •• :\ rtlllllt:utlu:t nu t'OOC4...,· 
.. ,nunriu:t. $"râ'l gu3.rt.ladas.. alt•m tle to.l:~s 
a.a COthlu;ut•., flUI' fnr~m OC\"P>-"lri 3S. p:tr:l 
pí'rldu ~;aranlia. tnnlu olu ~"''rrow rnmn da 
t' •IIIIJ131th13 '!'~ do~ court-.s_.;itlll:trins í' do..; 
olr roolns atl•llllroolo<, n1nls 3S seguiu u;, ' 

l. • O gu,•cruu tt•rà juuhJ i t•:ttr:uta u111 
""~o•nilt'iruli<ral.noju nrtlcnado, fi~atiP. IJ!'iu 
uovcruo dt• ar4·urtlu com ~ t41111113tohin ••u 
''"fiCO:S-\iOnl\rio". f'í•rà pagt) por P.i"t('~. 
~-· Jscnçào llo im/Jnsto:J llrovindnessuhrc 

,., machinn~ " mMcr ncs uc~eos~riO> 11nn a 
o•om~Lrou;ç.iu da ··~trn<ln. 

Al't i ,,. 1\t.~ \'ng:un-so :ti\ •lispu:\if;•JI'S fllil 
n. •H trn riu. 

Sala rl:os S•·~sõcs, O dr Julltu oio: U18!1.-
Juruuoeu ha. -MII4lrO. - S. Barru~o Juuior.-
J•>sino Ar>lljo.- Or. Coelluo llr Muura.-t'. 
AI vos.- Soareo l'ei~Mtu.-Or. C3mpollna. -
Nulsou.-A11;;u<IO C~r.-Av•·lino t:orren. -
l ~nacio Murta.-T. da )lntt:l.-l':odre T•i-
~·ira.-Lniz Vieiu.-T. Tolcndai.- 0:. )1. 
oi~ 1\l)t'lta.-Cinmiinuor :-iune:~.-f. llr31. -
Augu.slu Vul\oso.-1\noniro !lbrtin>.-Au-
I;USIO C31deira.- Leonel fillto.-ll3rtini •h· 
A:od rade.-~nurro SaiAS. 

N. !OO 
A llSSOIIlhi•a icgisla llvn proo,·iurial o i~ 

)I f uns Gcraes olul!tllt3 : 
Arl. unlco. ~·;c, o proslent~ d:o proo-

vlncin 3lliOro>aolo n dc..;pend4•r prla verbn-
oohra$ public~.s-n quaulin sufficientc va ra 
•·onstrucçào 011 ac11Ulslç:io de unt 1.redio 
11ara caden nn cidade da Bagn11eru; ro•vo-
jpdas as disposi~ÕOI om contrario. 

S1la da.i sessões. 6 de Julho de 188ll.-
l'\dlson.- Padre L. de Godoy.- So11sa Ra-
hello.- .-\ velinn Correa.-Jurum~uh3. 

:". t 91 

,\ ""'"NUIIIt .. • lc,:, .. J;Hn-:t JtrH\ 111n:al dt1 
~1um ... ,; •ta•· .. •l··•·rN:t ~ 

Art. uu icu, 1-'n·:a ··rc:ul:t mu:. ,. uh•ir.a ti.-. 
in"'t ··ur•:.,~ . Jrriruart" JllL\ " , ,.,.. tll'l ... ,·ulint• 
11:\ ltll\'u.UO:&u , lo• ~. S.. ti:J, U 1111'"' tlu 1.1 -
,.::uunr. ti" lltH U.•'tpiu •1•1 l'.ttrnt'iuau_ r••vu-
1;.111:-t .. lh th .. pt"'-u; ""' 4.'11l rtmtr:u·tu. 

S•aln ti:& .. ,., .~,w ... , G \lt• Julhu LI•• tKSN.-
:"ui$011 .-SIIII:':t l\al ll•llu.-i':ldro• i .. 1lo: IÕuoluy. 
-A Vlllilltt Coll't't•.o • 

l\ 1\:-.. .. 'lllhlu:t J , •~i:r'lil th':l Jll'ti\' ÍIH'l:il ti,_ 
~litw:' t;,•r:w~ tiN'rNa: 

Al'l. 1. • 1:ica o ~·n·l·nw JtrH' uu·t:tl ;t uln-
ri:(:ttlu:. t.lt"l"'fhl•·r lwl:t \'f•tL!l- ultr:a' lHI -
Iolk:<S- " •IU:IIIIi:t • <' t :O))~'JOO ''""' r•vn-
C'••ttu:-. 11:1 m:atrit ,~ Ja:a r:ule:t tb fr··~twl.i:\ du 
~\brh:uliuhu. du t••r,uu ti!! S. t;uu" &lu llu S:.-
JUU"~h} ; (t'\HO:lti:J., :a .. tli~111.d~411q tHII (llll-
tr3rOO, 

~;,1:1 ,J:. .. ~·-»·-. ..... li tlt• Julhu ell) IK'i't-
Avt•liun l:urrt•:t.- t;•nu•;.:.. Põuwut:t.-J. lJ. 
:'itJ~tt~ir:l.-l'.hl n~ Tl!i ''"lra.-f ~nrH'iu )1ur l,:t. 
-~•·l&ull . 

,\ nsscrnhlca leg-Islativa pno\'ollf ial do• 
)lín>< Cõm·~u>tlccrN> : 

Art. uuict\, l·~iCll u g"0\'61'110 autori:i!l•ln :1 
tk<JIOIIIiCI' IH'ln vorlrrt- uhr:t< lllllrl lca,-.. 
' lllrou tlrt Llu 1 :000~01)() ll:or.oo'olll •ll'llt'Ç:Í•I tl:o 
cns~ tio l11strucr,:ao 1111hlica o"" comi turon ti :a. 
frq; uuT.io tia Volt~ li r;;nd~. tloo to•o•utn o:o• S. 
tflm$-;alu dn S:tiHtc.:..hy; rt!''ug:a•la; =-~ eli<.lth-
>it;uc• cnt contrario. 

Sola 1lb ..wo\es, 6 olo• Julh11 oiol 1888. -
A vellno Correa.-t:vue;:o l'iuwlll>. -J. ll. 
:-loguuiu. - l'a.tro Teiwira.-1. ~l ur11. 
Not<mo. 

:; • :!9\ 

A a~semlllua le~a;lahf'.L r• '"' 111.;1al ,,,. 
:.t ina. cirra,. dccr~ta : 

ArL uuicu. Fic.1 tr>~~>fo:ritl:o n faluuda 
dCIIOIIIInodn IJO> Vistl. portrmcontc ;i rr~
l!lldlÍn 1iu S. ;\lltuuho oi•> llao:haol••· •le llrO-
I'riedado du Josti l>i•~ GOl mos C1rndm, ~ar.1 
n ro·cguczia do Mnchadinho,tormn tl u s. loOU-
~:1111 d" Sa1>acahy: ruYHgaola~ ri$ o l i~JIIIôiço\e> 
em contral'io. 

Sala dns >OS~o)os. O tlu Julho •lll 18;1~.
A vnliuu C~rroo.-Cquegn Pimontn.-J. 6. 
Xo;:uoiro.- l'adro Teixcir3.-lgu:tcio Mu rta. 
-:"ulsou. 

A asstmhica legisiatifa provlncoal do Minas 
Geraei dccrdta : 

A ri . uulco. fica e.tovado 3 categoria de 
rreguczia o di5tricto policial do \'l rissimo. 
do munlr.ir•io de Ubernb• ; revogadas as dis-
posições em contrario. 

Sala du so.;sõe.•. U de julho o.ie 1888. - Aa-
gusto Cesar. - T. Tl!lendat.- l.ulz V loira 
- Avolino Corrca. - NOI$OD. 

N . ~l6 

A asseonblca legi~lativa provinclal do ~ inas 
Geraes decreta : 

Art. unico. A divisa da rre~rucli& do Sa11to 
Ao:tonlo do Bacalh• o sori pelo corrego que 
vem da fazenda da ~mlade até :à capella do 
110• oado de lol -nja\eg();l. Ucaodo portonconte 
a freguezia de Aotouio Dias da eapllai l> 



ANNAJ:DS 
margem doue corrego p•lo l>d" dírcJIO 
d'aquello a esse ponto ; revogadas as dls-
pos!ç6es om contrario. 

S.1la das sessões, ci do julho do 1888. -
A. lbllo\,- Dias Fort<·s. - Dr. Silva Fortes 
- Drurnond. 

N. !97 

A assorniJIM logislath•aJlro,•incinl de )(lnaa 
Goraes derrota : 

Art. unlco. Fic.1 o governo nuiorisaclo a 
manunr construir uma estrada. quo, partindo 
da clo!adn dn l'lrnnga, v A li'r ao Dnselin, nn 
astrnda elo Mnrianr.n, pnssnndo pela rreguczia 
du San111 Antonio do Baca lhao, l'nlollnho. 
Tarzea o Bento Leite, despendendo para is<o 
a quantln neccssaria , deduzida da vcrb.1 -
obrai pubhcu--;rovogadu as di$posições em 
Côntr.rio. 

S:lla das sessõ•s. 6do julho de 1888.- A. 
Manos. -Dias f' orles. - Dr. Silva Fortes. 

N. !98 

.• assornloiM le&'i•lativa pro\•incinl de Minas 
Ger• es decreta : 

A ri. 1.• As divisas du rregutzia de N. S. 
dr, (;armn de P.1hlns, termo da i,.orml~a. sâo 
... s. tejprhu.,s : a comPçar M por1e1ra da 
margem do rio S. !ll lguol, razendn d,\ Uo-
61na, divisas da rrP~uczia do l'orto ll~nl. 
eéguludo pela divisa da üitn porteira até h 
&erra e J>Clr osla acima, aguas vcrtente•,di•i-
d1ndo eom a ruenda do Doce alá à rnzenda 
de Joaquim Garcias PPrcira. pelo C~pilfliO, 
•guas vertentes, ate A ruenda de Franc1sco 
VIeira da t.:os~a. denominada- Fariuha Po-
dro - ; ~J;, divisa da mesma razcnda do diiO 
Costa a i~ o currego do C•poeirão o por "''' 
aba ixo até :i ~-Irada que vtm do l'orto 11~1 
para o l'imenl.'l e pur esta estrada até o 
c;orrrgo dus Macacos; por este corrego 
aci01a alei à razcnda de Carlos RodriJ>uCS 
Nuues o pelo mesmo corrego acima ate a es-
&rada 11110 vom do Gramma; c pnr • Sla o>trada 
acima alô o corgulnho, razenda do capll.io 
Manoel da C061n l'ereim, seguindo pelo cs-
plg~o. n~""" YIII'ICntcs, nté o lugar denomi-
nado- t.:nrvt&o--; o 110r csto espll/iiO a tê :1 ra-
zendn de Otujnmim da Cosia p, reira, com 
dlrrtt:io i'Cin rlhclrilo d., M;rHa Nova c \'or 
este acima nu) i" suas cn lll!e<•iras. rouhec ~o 
por- Cruz das Almas - ; d'estc 1u11ar se-
guiudo velo csr•is:io mi!Sifll, aguas vertent•s, 
até à estradn que vem da l'imema para a 
Fornolga o 1 elo mesmo corre11o fundo nrhna 
ai~ às ralhas o (IOr f'SI~ >eima alt! á k1rrn do 
córrPgo SoLradmho e por este acima a lê o 
Brejo Grande o d'ahi em rumo 3 razouda do 
Nhuubó do Paula Inclusive e d'o•sta pelo 
corrtgo â poota da serra que • em da Bo-
à lna e d'esta pela aPrra â 6ocariulnha (fa-
Z!Dda 'do Nogueira lnclusl~el; d'aqu• reJa 
s11rrn do Qui!Oml!o ao esp1gao, aguu ver-
tenhh tllv1llllndo a rucnda de Luiz llodrlr 
gur$ fi taRa com o capitão Martins e pol 
esta> oi ll·l~as d rnzenda do capilio Mnuoo 
Gunsal vus da Bocalnn c ver estas divisas 
abarxu aui " rio S. MlliUOI, onde teve prin-cípio esta divisa. 

!ri. t .• Flcào rcvugadas as disposições 
em contrario. 

Sala das sessões, ll do julho de 1888. - An-
&fru. - Navarro. - José Theodoro. - Al-
varo li achado. - S.1lathiel d'Aimeitla. 

Pn•sAo nt: E.'n:,·Ao Jost:' ••t: Ouvt:IH.\ 

O l!tr. Jooqulrn Dut.raa-
Sr. presidente, muito a contra - gosto 
mco, pedi a palavra para aprt.senLar 
um requenmeoto. 

Muito a contra- gosto, digo eu, por-
!JUe lamento que a m~:terla do meo 
rcquerímentc se refira a um fa cto 
grav1ssimo, que se deo hontom, As duas 
horas da tarde, ua cidade de Catagua-
zes, onde nunca suppoz ser possível a 
pratica de um a.rentado tão brutal. 

Exerce ali&, ha res • n.nos, a nobtlis-
sima profissão de jornalista moral isado 
e altamente conceituado o disliocto e 
intelligeote cidadão, Estevão José de 
Oliveira, que, victima talvez da lnde-
pendencia du caracter com q t..e tem 
sabido sempm encarar os negocios pu-
blico~. foi hontem,àsduas horas da tarde, 
preso e recolhido á cadea daquell;. ci-
dade. 

O Sr. C. Cerqueira: -São fru ctaa do 
tem(lO. 

O Sr. J. Dntra:-Não quero, Sr. pre-
sidente, entraruoiotrincado dos mOtiVO!! 
particulares ou publicos quo levarão 
as autoridades da cidade de Catagua-
7.CS a menospre1.ar a lei. conspur.:ando 
o direito do cidadão com um pro· 
cede• táo arbitrario e viole:Jlu. 

O Sr. C. Cerqneira: -Naturalmente, 
porque bolio com algum individuo da 
situação. 

O Sr. L. Vieira:-~ão é verdade; eu 
!'Ci o motivo. 

O Sr. J. Dutra:- O 4ue li facto, Sr. 
presidente. c.\ quo 'l principio da au-
toridade fui absolutamente despresti -
giado coru esta pri~ão illegal e arbi-
trada •.. 

O Sr. 11. d:1 Silva:-Apoiado. 
O·Sr. J. Dutra :-0 pretexto de quo 

servío-se a autoridade para assiu1 pro-
ceder f11i um supposto uso de armas 
prohíbidas (apodes). 

Sem querer entra:- na apreciação da 
doutriuêl criminal que rege o caso, 
entendo, apezar de não ser compe-
tente na maleria, que o suppusto 
crime rle uso de armas probibidas pude 
~mente o .. ~ Ioga r a .uma simples ave-
riguação por parte da autoridade, visto 
tratar-se de um crime de naturt>za pu-
ramcnto policial, daria a hypolhese de 
e1istir o crime •.. 

O L. 'Vieira : - Devia ser preso. 
O Sr. J. Dutra: - Eu a eio que a 01 í-

oílo do nobre deput;.do vai de encontro 
a Jodos os princípios da nossa jurispro-
deneia criminal (apal'les). 

O que me pa1·ece, Sr. presidenla, é 
que, na bypotbcse \'Crlenle, o suppost'> 
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crime de uso de armas prohibidas daria 
Jogar a uma simples averign:~ção ~or 
parto 1la autoridade p.>ra ~ahcr s1 o 
facto era 1eal ou não e. no ca~o amr-
mativo, ser proccs~ado o criminoso, 
Jiuaudu-se solto, sPgn Olln a ax pressa 
d1~posiç~o do codigo do procos~n. 

t•ortauto, o nobre dopn tatlo pelo 11. • 
districto. apezar de ~r.r f••rmarln em•l i-
rcílo, ha de permitir •1110 eu não a~~i le 
sua opinião no ca.•n presrnto. que me 
paretecuutra• ia aos printõl'ins •l•·•li rcito. 

O Sr. T. Duarte :- lhm,•e Oagraote 
delicio. 

O Sr. J. Outra:- Eu vou •no~trar IJUtl 
não houve llagrante dulino.mas ~lm 1111r· 
seguiçào me>quinha ,. IJai ~a da par!O 
daquclla aotunda•lc. porquanto, em cn· 
mcs policiaes. o nagrautn •lel•ctn nào 
tem valo r algum. 

O Sr. T. Duarte •lá um :~p:trtc. 
O :'r. J. Outra:-As doutnMs do nhre 

deputado \'àO de rnrontrn fts fl :•ran-
lias dada~ pela lei ao cilladà••· 

Eu nAo suu furma•lo em dirPito. mas 
sei perfcitnmrnte que a doutrina aceita 
por todos ó contraria a ~Pmelhantc pra-
t ica t nem é ~ossi\'cl ' IIIC S. l~xc . . moçu 
aincla. venha e.-taloe lecel-a. 

Nãn hOIIVIl llagrantP, como o nobro 
deput:ldurliz ter ha\'ido.porqnanto a an· 
tor idade. revistando itmned•atamcnte n 
cidatliio Esh·vão José dr Olh·cira. nàu 
a chou com cllc nma si> arma o. n-1 en-
tanto, o fo~ recolher à pri~üo! 

Or:1, pergunto : ó ou não um con-
s trangimou to i Ilegal o (itte estfl. sorrrendo 
aquello citladão 1 

Rn . poi~. cnnliamlo no r.rite~tfl o ho-
nestidat1e do_ Dr. che~e dn pnlic1a._ acre-
dito que senas provtdenctas ser ao to· 
mada.~. a lim de q::e o princivio da au-
lorid:vte não continue de~p estigiado. 
como vae sendo ; confio fJU C S. Esc. 
nào so 1leixará levar por es ta.Htn aquet-
l<~s infonna(1)'ls u tratará do a vcriguar 
a verdade dos factos taes quaos ~o riPrào 
e reparara o distincto ~•dndàn . E-te-
d•> Josó de Oliveira. do gr.w•• n I tcn-
t:ulo quA ~sti sotrreodo, demilliodu >I!· 
m elhaote autoridade. 

O Sr. T. Duarte : - E' disuncto l 
O Sr. J. Dutra : -Tão distioclo 

como Y Ex c., pois é um ch~fe de 
família modelo, puro no cu mpnmento 

411e todos os deveres e, portanto. tem 
pleno direito ao respeito publíco e às ga-
no tias da let. 

O S·. Orumood : - 1\ poiado : tem o 
mesmo direi to que qualqnar de ~üs. 

O Sr . J. Dutra : -Tem Simples-
mente o defei t • de. sendo paoper-
J'imo, ter conseguido pela sua intelli-
Jlencia in•ejnel, pelo seu tratlllhn. por 

~tta honradez e :~l tiva dignidade. a posi· 
ç.1o quo occupa no muoicipio do Cata-
gnazc~. cvm applauso geral Ja sociedade 
mural isada. 

O Sr. Estevão Jos{l de Olivoir.l c vic-
timtl d'urna pcrsPguiçào tf10 viulcnta 
n att\ mc.•rno hru tal, ta lvrz. ror h:il·nr 
rensnrad11 pelo seu jornal co~tnmes 
baixos e • i~.qu!! se rretllnt1eu implan-
tar na cidade ele Catagnazes. 

Ett não defendo, ~enhores. o cida lf10 
E.<te•ào José tle Ol i,•tira ; defendo 11 
principio da autoriclade, quo dnve ser 
a garanti<~ d·1 ~uciedarl o : defendo ore-
prr·~en t~ ntu ria irnprcns:~ morali~ada, 
quo .levo ser o J.:nia dus povos oo sen 
mudo rlc procPcler. 

1'<1r .:u us11~n1nt~. nm nnmn do~ prin-
ciptos •In lihertl:ule. em num e da ju.stiça 
n ria g:.ranlia du cittatlfuo, cu peço in-
rormaçóPs ao go,·ernu ~~~hre os motivos 
que delermín-•riin a pri~à.>rlo c1dadào.a 
•1 11 11 me tt'nlt.> r•ferio ln. na cidade •le 
Ca t ngual.C~. (.11 rtilo ÚMI). 

E' li.Jo o ap.:>iadll o seguiu Le 
Ut• rt'<CI ' i 1,, C>\ i o 

1\eqneir!', por tntermediu do governo!, 
iofurmaçües sob• e us mot1vos que de-
tPrmíouào a tlri~ão do jornalista. E$-
tcl·àn José de Oliveira. em t;atagnaze.•. 

Sala das sessltes. ti de julho de 18AA. 
- J. Ou tra. 

Posto em tliscussãn, fica est:• a•lo:tol.1. 
por ter r editlo a palaHa I) Sr . Tolen•l:•l. 

J>>'OVÚIII)IllO i >lltWÍilO de o.'Qr/llÍt'fl,{ 
Pt·o/cs.~o>·es suspeMos 

O 8r. l~r·nnci8CO f!õlio I n:ut 
temos o seu discurso ). 

E' lido e apoiado o seguinto 
Req ue>·imento 

1\equeremos que se peção no gov~ntll 
as seguintes informações : 

1. • ~uan tas cadeiras do lnhtrurç~o 
primaria eutão provi~as ioteri nr~mcnte e 
desde quando o estão 1 

:! .• Quae~ os motivos porque e~tão 
su~pensO!I do exercício das respectivas 
cadeiras os professores,Jncelino Jo>~é d e 
Maujo Braga, de S. José do Goruluba. 
Januario Avelioo :tamos. de Agua 
Verde, do muni.:ipio de Bna Vista do 
Tremedal. e João Benedicto dos Santos , 
de lllorrinhos. 

Sala das se~sôes. 6 de julho de tRS!!. 
-F. Sá.- Lindolpho Caet;;oo. 

Posto em discussão e devendo esta ti-
r.ar adiada, por ter pedido a palavra o 
Sr. R Martins, o mi'Smo Sr. requer 
urgencia para prosrgnir a discu~~i\o. 
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on'e(ll):- A ninguem mais do' qne a 
mim pOderia il\teressar ser ouvida .im-

• rnediatamenle a palavra do governo su-
bre a materia das accnsaQÕes que acabo 
de fazer-lhe. 

O Sr. Jurume.oba : - Faz accnsaçOes 
e u~p quer ouvir a rt>spost~. {Não 
apoiados da baMaâl1 liberal), 

O. Sr. F. S:i : - ~a!<, Sr. presidente, v. Exc. acaha de. ouvi r que quem se 
ph)poz " dar essas informaç1)es, em 
nume do governo, é o illustre represe o· 
taote. do partido conservador do meu 
districto. 

ó Sr. Buroso Junior : - Alias muito 
co.mpe~n te. { Apoiados da bancada 
CO~C1'0aát11'11 ). • 
.. O Sr. F. Sá: - Ora, em uma das ul -
iimas sessÕ8:!, o nobre deputado pedlo 
Q.rgencia para a discussão de um reque-
• :menlp de meu digno co-religionariu e 
COiltpanbeiro de districto e occupou a 
LriiJuna cerca de 3 horas, dando-nos 
91;m duvida o prazer de onvil-o, mas 
:;em explicar oro Só dos racto3 &abre 
que se pedião esclarecimentos. 

S. lb:c. collo..;ou a questão em tal 
t~rrerio, deu tal tóm ao deb1te, qn.e as 
nossas 'discussões ficarlo semelhantes 
ao~ 1\vros aos qoae3 cértos edicto es 
ureciSàó preceder destas palavras : 

c Leitura para homens " 
Ora, sendo es~as as esplica\~ües quo 

po•lemos osperar do governo, eu declaro 
•JUB voto contra a urgencia. 

E' negada a urgencia. 
PAIIECEIU:S 

São lidos e vão a imprimir osse~juíu tes 

N. 199 
A t .• commissão de .Propo.<ta~ e represenla-

·ções de . câmaras rbuólcípaes, a 1(110 rdl pre-
IIP,Die a da camar:a do Palroeinio, addilando 
suu posluras; salva a redacçào e o direilo 
de oll'erecer emendas at• correr da discussão, 
il de parecer que se adople o 6oguínle pr.>-
jeciD : • · 

• ·A t!118111blea legislallu pro:rinci~l de 
• lllinas,G··raes, ::obro pmposta da camara mu-

nicipal' do Palrocioio, resolve : 
· Krl. ' uJI,Ian. E' · approvada a prop031a da 

a inll'i'a muolblpal • do Palroeinio, qoe a esla 
~luçib acomp;~oha~ fl.:ando supprimldos 
os 83 ~·. 13, e " do· ar1. 17 ; re•b~adas 
a:t clisposi~ am conlrarlo. • 

Sat~ das'cômmlüõi!S, 6 de jnlbo de 1888.-
J. Dutra. - L. de Godor . - Pran~ Vianna. 
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, ,t,; 1.• ~!llmi!"'à.o de ~r~pos~~ e reRrOS4n-
bÇ.ôes áe 'camaras muntctpae.•. a,que foi pre-

, senl'e·àl>~lléraçào da camara ·municipal de 
"S.•Iosé do~ar&OO;·salvo o dfroiiD de olfere-

t'Alr ;amendae ao correr da discussão, ê de 
1i~recer que se adople o segulnle [trojecln: 

A nssombloa l~gisi Miva provincial d~ lii-
nas Gornos. sabr,! proncrsla da eamara mtt-
nicipal do S. So56 do t•,,raiso,rcoolve: 

Arl. uniC{I. F;' approvada a nll~raç.io ao 
codigo de posturM da camara municipal de 
S. Jo&ó do Paraíso, qu.u a ll!lla acomttanha; 
revogadas as dispo~içoos em conlrario. 

Sala da~ $M>,\os, G •lo Julho •lo I !ISS. -I. 
llorla.-1. M. llrA rulnn. -:'iavarr~ Salt~>~. 

As corumí,;.;ile$ reunidas, de Jt:lderes o 11.• 
de fazenda, n quo r.,; p•·~sonlo o o:ncio do 
secrelnrio do governo, acompanhado do re-
q_•wrlmcu to do prof~«nr •l'inslrucç:iO' frima-
na da villa de D.li'Os do lndnia, O ympio 
llrnnd:io dn Sil va, JIOIIilulu a Mia ns..<>~mbl~ 
a graça do 11ecretar nllt:~ lei. liUO nnwri; o o 
governo a mandM le vM o:n cou la J>llr.L 
sua n;t~goulndorian t•mvn docorridn dlrbla 
de sun demi>llO •.lo orn\tre~o tio prorc,;or do 
Carmo do 1\ín Nwo, ho 1 C1rn1, do l'llra•u-
hyha, :i da 6ua noru••!lr,au 1111rn tl qu~ or:1 oc-
cu~a: 

Considerando q uc n ào procederão os mo-
livo~ quo doi"Jo lugar ~quolla demlssã~. re-
Jtaradn pelo aclo de I'Pin(~"rnç:io dn ! 7 ti" 
De1;embro do 1890 ua •:a8cira que aC)Iunl-
menle OCCU[I3' 

Coosider:lndo qu~ e;'~ :~c ;u li o reconheci-
menlo pleno da íuculpabilidndc do policiona-
rio e quo ~ graç~ snll~ilada, sú om Jlarlll, vai 
rop~rar os gra'fe~ pr~Jm~os que soiTren; 

Considerando •JUC, em igunes circumslan-
cias, os1a :~SSeiUIJic:J tum coucutlido ravore:t 
~ongoueres; 

Sao as commlssii··~ do parecer IJIIO sa 
~dOJtle n sogninle (trojeclo: 

Aas;emblea h•gislaiÍ\' :t provincial de !li nu 
Gerao.; decreta : 

Arl. unico. .E' o pro.~ídento da província 
aulorisado n mando r lcrnr em conla ():tra 
apo>cnl.,dorl• do Jll'ofessor de inslrucçào pri-
maria da vil la do Oore$ do lndaln, Olympílt 
llrandào da Silva, o lap,;o do lempo coutpre-
bendido en1re a~ llalasdu sua demissão diJ 
emprego do profes>or do Carmo do Bl<J 
Novo, hoje Carmo do l'aranahybn, e de su 
uomuaçáo para o qu~ 01'3 occupa; revogadas 
as dis1wsiçóll!l em coutr:•rio. 

Sala das commissi•e~. 6 de Julho de l888. 
-Carnpello. - Ghas~im Orumood, - Leooei 
Fllbo.-Marlinsdu Andrndo.-Aris tides !tl:ai:a. 
-F. Sá. 

~· 30~ ", • -
A:i cQmmis.-;ó&~ reunidas, •I e pnderes e t, • 

de (azenda, a qne roi prMetlle Q omcío do 
secrolario do governo, acomp:lllhado do re-
querlmonlo, em que o proJo.;sor de lu:urue-
ção . primaria da villa de Dores do l ndaiã, 
Olympio Bram!:ío d~ Silva, Jtede a esl.' as-
sei!' '. la:;. ~ decrelaçao da unia l~i quº __ a.uco-
rise o paj:arueolo da quanlia de 33~ reis. 
por elle aespendid:a : 

Considerando que,>w.ndo doada a provinda, 
por D. Anna Càodida de ~endonça, Me-
dina, uma casa na villll de DoreS do Ihda!.i 
para nella runccionar a escola ~qbll~ ft 
que, .: oi dli § 9. • do arl. IS. • da lei n,l H3l. 
Ocou o governo attlori~~ad<> a ceder ás eama-
ras mun.icipaes IOdos us . predios doados i 
província para o sen •íço das eScolas; 

eoa·siderando quo, por isso. roi elle entre-
gue ao pelicionarlo, mas em eslado dôfl8 .. 
denle de concerles, sem os quaeo não podia 
preslar-5o ao nm a •1ue era lle.&linado; 
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Coll.ildcr~ 11d11 1111 o IIL'III ~ <31113 rn 11111 11 i ri fl:tl. 
llhlll 0 g:u VCI"Hn J):lg OU U$ liC.<i\I.'Z!Li f~,.•il.'\3 rh iU 
;a .. uiJr:lS lln t\j~nalho. pare,).• .... '-\. t•ur r3h;t 
oltt Ydrba llSI'CCÕAl 110 III'Ç3111~11Iu, 1wr Oolllo• 
poMa c;orrcr 1.11 <lespcu. comu iururona a oli-
rtlÇtorl:l do ruonda; 
Collslol ~r:tlloiO. llnn hno•111~. •111 • :t< "br.1-< •I•• 

11.ue se 1r.11.1 o•rno im~lre:~t· inollvci; c lll't·~:sn
IU ~Ua Ctl't'llç.\•li 

S3.n ;t.S c.•uum1$.\U~ ti•• J)!lr!Jcea· •tun "t-• 
aolo roln o ~t·gninlo f)rojcclo: 

A as;oomhloa loglsiMiu rorrlfinclnl ol e Mi-
M~ Grr.ws •lollrcln: 

Art. uu lco. E' o presiduulo •I• rmovin•·i:l 
n niOri~:ttlU 11 lll:tllol:tr I'II!J:of, olusde jn. Ali jtrl>-
fo • ~;or dn lll ;lrut'I}~O jtrhn:u•in da volllt do Ou-
l'oc< tiO ltulay:i, Ul).':IIIJiio Ur:md~o ola ilill'a . 
a tln~lllin •lu a:tt.$.~00 r~l~ por cll b do~~r•en
olio n COIII ll' e'llllt'CrlOS da ens:l Clll IJILO runr-
doM n esculn; correneht e;s;, desrw.t.n r nr 
c·nnln da vériJn tlu 11. t , § 11. arl. ~-· da h•i 
11. 3\37 d t ! G elo Se1e11tbro de 1887, 'I"'' 
ronn esse IIm fir a olc•·ada cnm :t r~rerula 
•1unnlia; novog~d:u as tlÍ$(tO>i(ões m11 •·nu-
lrllr io. 

:iala elas cummis:;.ias. 6 de JuiiJo do 1888.-
t:amtooll •o.- l:hn.o;slm D: umnrul.- Lenncl t'i-
llw.- ~l:lrt i 11:< oJn AnMade.- Arislid•>• Maia. 
- t', S 1, vo11t idn, 11Mqnu " de.s~ez~ olrvia 
''"l'rt•r I'" r C<litt:t •In cnmnrn rnumcifl:\l, em 
vh·tndn d:1 lni u. 3!:1~. arl. :S.•, § !1.• 

N. 30~ 

.\s I'OIIIIUÍS'") I!!I •l U poderos C t,• d O razMdU, 
to•u tlu ouo vi>L1 ~ retorescntaçâo do chcre d ~ 
<~'Clfin ola elirccloria olt; hzcmla provittclal, 
Jrt;o• llurn:oroiC> de Paula Aroeira," prec.--
tl f\nte .. .; c.m~:&:{ l'a4Jf)S por d ivl'rs..'U lei~ pro v in-
dar.~: s3n. oln paroc~tr 11uo $C :tduptn o ,..~ 
~mnte pruJet~t~• : 

A a:;_<omiJica lcgislatin l'rn•·ind al 1Ift 
)li nas Grr:\e• e iP~rob : 

Arl. uuicu. t:· o presideuto! da proJ vinria 
:tnlortsado :1 ntAndar compular para apo-
>CtHadorb elu choro tio secçàD da diri'Ctori:• 
•lo ruonda ror•• • incial, José Born:trdes do• 
l'llUl:l Aroeira o tempo em •tne este presrou 
ser•içO$ nn tlte<ourarla de rar.onda; revo-
:tõlda~ aa di:<po:<lç/los em contrario. 

S•la da~ i'OIIllnÍ~SÔOS, 6 de JulhO ole t888. 
-!hrtõn~ ti~ Andr~de..-Aristhl us !llain.-
f .l S.í.-Ch~~<.il ou Drumond. - t.:nmjlullo. -
J.nouel ~'llhu. 

N. 30\ 

• o\s cummi~;tocs reunid;u, ! .• de raze11d~ 
• in~trucçào publica, a que roi presenle u 
k>queritnenlu de Feliclo )luniz Pintu Coelho. 
rtrnret,or a11u:<ent.1do da cad~lr:l do ill-
slrucçio prhll:lri:ld:l rreguezia do Congonhas 
•le Sabarn, lendo naminado os d~uonento. 
e :\S inrorm~~tios que ac;ompanbaràn o re-
r-rido reeJ tt~noaonlo, são de parecer que se 
adopl.e o <ngulnle projec:to: . 

A u snrnloloa legi~laliva IH'II•illl:bl <k 
XI na< Gornos tlecrola : 

Arl. unlcn. Fie:\ o pre~i<lente rl2 pro-
víncia aulorl~ado n m'andar pagar :.o 11r••· 
r~ssor aposunwlo, Felicio Muniz Pl nlo Coolhu, 
~~~ $CUS ordPnados, à razão <lo' M06000 r.1. 
~nnua~. c;ou$hleralb ~IL1 apnsentaoloria oos 
1~rmov do art. 8l do regulamento u. • 6t dr 
.o\bril do 187:t; revogadas as rlisposiçôas eon 
c:onlrario. 

Snta d.as eo:Jonmiijs()es. 6 de Julho de 1888. 
-C. Sena.-Campello.-Cbassim Drumond. 
-Leonel Filbo.-J. Dutra.-Jo•ó Theodoro. 

" •on-•' • ..Wd 

.\ ! .. • rOtnlttiiS30 de r3t e:ul:t. ~ rJHC f .. i !\(-
(f~lll u l'll ( ll~rlmculn .te U. )h ri e t:l~rd da 
Sil\•cira Palharue, 1u:Ul du lluocln Juon Uro-
~im b•l ela Sil •uira l'alhare.>. et-unlci.ll tb 
~•·crr. l~riQ dn ~ss1111 hlt>, •ulítil:tlldll l•• lr.'-
m r uln LI~ urfl ,~ll:'ll ll t :.o fiU'l!iluu 1lu r:uttc o 
ICIIIjlll U:U 111111 U..lllVd SUSjJP,IISU olu rcroritJv 
emprego: ououluaohlO cumo dr ••iela >llunç:\u 
11 prntunç:iu tl:o Sllllplic.:tnt• e tt•oulo ou• vl•ta 
os procndonlc$ lt 'C\'ulns out lolonticas circnoll-
slnnola~ ; u elo t~> • · • • •rne so aelu(llo n ~o
uniu to llrnl' n·····: 

A nssum tlon lug•.d.1liv., l"'"'' illcialolu ~llnns 
tlnr:to.< ll~Ct'Utn : 

Art. uult;o. t'ien o gnvornu :uttnrl~ado u 
t••g~r:\ 1). Maria Clara tia Silvui ra l'nlharos, 
llt:<o du li nado Juào Orusimbo til\ Sil veirA l'a-
lhnrc•s, n -nfficial da ,;ceretMia .1~<14 assum-
hl~•. o ord enodo currc;jlnndrnto >O tt ulpo de 
'"" su5pen"ilo: ahtrlo o ner~o rlo crellitu 
e ro•·ogad:u :u diSjlll<içõtu em conlrarlo. 

Sala das sessões, 6 do julho de 1888.- Cam-
pollo. - Cb:l:ISim Drumontl - l.ee11tOI f' illto. 

N. 306 

A 2. • cornm i» ào 116 rn.enola. 11 •IUU roi 
afTcclo o requorimeuto do Au~;n~lo l'noll.11o:io, 
~ollcilnudn dnsl:t !LiS~tUbl ea A d~.:mtaç:lo 
olo uoun lo i quo o hahililu a r occbor o orole-
undo. nquo se julga coou dirdlu, do nnottrCI(II 
cruo o~orcin do officlal dn sccrolarl~ ola n~
Komhlca e tio qnal oslcvo suspen$u; otnml-
unmltJ. com n duvida allm1çàu o rwdhln 
1\•t '4111) l liC'Il ~U t.) VJ I' iU,! \ 111 1 ~u· Cl1 6 
olu toda 'j·usliça, visto como ha prccmlcnles 
'''" ldenl ca, drcum :t.1ucia' ; u tio r•:orcc~r 
•1ue se :ldO[liC o sopuinto projecto : 

A assomblea leg•slativa provincial tle !io-
n:u llcrall! decrela : 

A ri. unico. Fica o governo a n1oros:~do " 
11agar ao ex - umcial ~a secre1arb tlc>t" a~
semble,, Auguslu P~nr:lcin, u ordenaclo 
rd :llivo ao tompo em que c;teve su<penso do 
rereriolo emprogo. 11briudo-~ n u~CI's~arlo 
rredilo ; r~voga•l:~:~ a~ tllst•o~i~ioe< M l r.ou-
lrario. 

Snll\ das comutl:<sóe~. 6 dt' Julh11 ellt l888.-
l:nmr•cllu.- Leonel Fiiho. 

ORO& ... DO DIA 

't. • lcilura de prejectos. 
Teem 'l. • leitura e são jul;pctu~ obje-

ctoR de deliberação os ns. Hlli a 'l1ill . 

fiOEII AÇÃO D~ PROVIXCIA:I 

Continua a discussão do (larccer o. 
\3 sobre a indiçação n. 1, pedindo que 
a assemblea represenl6 ao corpo legisla-
tive' e ao governo geral sobre a neces-
sidade urgente da adopção da federação 
tias províncias. 

O 8r. Voz de Limos -Sr. 
presidente, pelo modo por que rol did· 
trihuida e "matcada a ordem dos de-
bates, cóoheci desde logo qoão critica 
era a minha posi~o oe,sta tribuna. 

· Sem possuir, Sr. presldeole, a~ 
pbrases lo•iouaoteS e eloqueotes, qoe 
seduzem e éncaolào, persuadem o con-
Yencem: sem possuir as pbrases dos 
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lllustes oradores qus sobr& a matsria 
dissertarão; eu, Sr. presidente, ani-
mei-me. entretanto, a tomar parte no 
dehale, porque, sendo a mataria de 
grande importaoeia, entendi dever 
pre~tar-lhe o meu fraco apoio. por es tar 
completamente convencido da sua ne • 
cessidade e utilidade para o nosso paiz. 

O Sr. Ferreira Alvss:-.\ linguagem 
da mocidade tPm sempre muito valor. 

OS ·. Vaz de Lima: --Tenho, primeira-
mente, Sr. prcside~te,, de agradecer ao 
elei10rado do 4.• dtstnclo a honra qoe 
1118 fez. encarregando-me de repre· 
sentai-o nesta assemblea. 

Um Sr. deputado: -llomenagem ao 
merito. 

O Sr. Vaz de Lima: - Felizmente, 
Sr. presidente, sou um daquelles que 
Yêm o. esta assemblea tratar unicamente 
dos interesses do districto e niio, 
como polí tico energumeno, tomar parte 
nessall discussões políticas e pessoae~. 
scenas desagradaveis e inconvenientes, 
ds que tem sido theatro esta mesma 
assemblea. 

Ru, Sr. presidente, represento sim-
plesm nt~ o eleitorado do 4. • districto, 
quero dizer, os interesses d'esse dis-
tricto e não a idea política. 

Assim considero esse bonroM 
mandato. 

Depois de agradecer a subida honra 
que fez-me o eleitorado, dando-me uma 
cadeira nesta casa, tratarei, Sr. pre-
sid~nte, de ~ntrar na materia em dis-
cn53ão. 

Dei o meu voto e assignei a indicaçào 
relativa á federação das províncias, 
não por ter sidll ella basteada como 
bandeira do partido liberal, mas sim-
plesmente por considerai-a sob o ponto 
de vista de materia scientifica. 

Eu não encaro a federaç i o das pro-
Tincia.- como idea do programma do 
partido liberal. nem tampouco como 
principio capital do partido repu-
blicano. 

Eu ~enho simplesmente procurar 
jnsti llcar o meu voto, encarando a 
rederaçao das províncias sob dons as-
pectos- scientifico e historico-. 

Historicamente falaodo, Sr. presi-
dente, a idea da federação, como não 
ignora esta ill ostrada assem blea, teve o 
seu apparecimento na occasião da Revo-
lução francesa, nesse feliz momento, em 
que surgio aqoelle nlcão que espa-
lhou pelo mundo as suas la v~ de cívi-
lisação e de liberdade. 

No primeiro período da Revolução 
surgiu a idea da federação com a esoolá 
de Jean lacques Russeau. 

A escola de Russeau, porem, Sr. 

presidente, dividio a Convenção em 
dons partidos: de um lado os Giron-
dinos, de outro lado os Montanhezes. 

Os Montan.he.zes. mas não orào ad-
vet·;>os, uão quizerão aproveitar a idea 
da federação, Sr. prdsi 'ente, por ser 
ella perigo a para a França naquelle 
momento historico. 

No estado em que se achava a 
França. Sr. presidente, seria pflrigosa a 
federação. porque, ameaçada, como se 
achava, pelas outras putencías enro-
pea~. elln tinha necessidade de conceu-
trar-.se, aproveitando toda a sua vita-
lidade e patriotismo para repellir o 
inimigo commum. 

Foi isso que levou aq uella phalange 
de heroes. ca itaneada pelos tre~ ce-
lebre~ demagogos. pelo pujante tri-
umvirato, Oanton, llobespierree }farat, 
a nào sustentar a i1lea federalista, pela 
incnnveniencia da ,i tnação. 

Depois, foi a mesma idea aceita oos 
Estados Unidos. 

r\ té 1787, a idea da federação oão 
apresentou vantAgem alguma nesses 
E~lallos; l:~s.J porque não era verdadeira 
federação a que se preten.leu adoptar, 
mas simplesmente uma allia.nça. pro>vi-
soria, uma liga. 

E~ta alliança, simplesmente, Sr. pre· 
sicleote. não podia apresentar com 
erreito vantagem alguma, por<Jue ella 
unicamente servia na occasião de qual-
quer ataque. 

E assim aconteceu no norte da Halia 
com as pequenas cidades italianà~. que 
Sfl reunião para repellir as potencias 
allemàs. 

D~pois de 1.787, Sr. presidente, é 
!f118 a idca da fell~raçào ros levantada e 
acclamada nos Estados Unidos. 

De então para cA, Sr. presidente, 
todos têm visto as vantagens produzi-
das pela r~deração . 

O Sr. Ferreira AI ves : - :'iào ba qnes-
lào. desde que se trata de republica. 

O Sr. Vaz de Lima: -Eu penso que 
ella pode ser accommotlada lauto á re-
publica, como á monarchia. 
~O Sr. Jurumeoha:-Estamos em um 
paiz monarcbtco e à preciso ver ~i ha 
•~ ntagem ou não na rederação. 

O Sr. Vaz de Lima:-Eu ja disse que 
estou tratando da federação unica-
mente como mataria scientifica, alb~ia 
a !fnalquer outra razão, não como idea 
levantada pelo partido libóra I. 

O Sr. Jurumeoha:-Queremos saber 
si a federação acclimata-511 á monarcbia. 

O Sr. Váz de Lima : - Sobre essa 
questão, V. Eltc. deve entender-se com 
aquelles que considerão a relleração uni-
camente como idea política; eu trato 
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da fcJnr~ç.io como mataria intei ramente 
.lllbeia á pnlitica, viso ~implesmente o 
iolerPs!'C Jt1 meu paiz. 

O Sr Dar rosoJunior:-Eolào. V. Exc. 
nãn rl!pr~.<enta o partido lihcral1 

O Sr. Vaz de Lima:- V. Ex c. não 
pode pnr Í$lO só ~juizar pcrfcitam~ntc 
das minhas ideas politi.:a~ o mPo pm-
redimentu ne~ta assrmblea 01 ind:~ não 
aolorisou V. V. Excs. a tlizcrcm ~~sou 
político cnoruumcno on niio; ai1111:1 nào 
estão caractorisad:J~ rwrrei tamento as 
minha~ ideas pr.hticas, porque t:Oiloco 
em primcir•• lugar o< in teres~es da 
província e rio meo clistrir.to. 

O Sr. Ferrcim Alves: - E' qne:< tão de 
eollocaçiio. 

O Sr. Vu ria Li'll ~: - O Ioga r não 
quer dizer cansa alguma: eu 1•odia 
~~entar-11111 1•ntr11 os soo~ cu-rcli;;iouarios 
ou aqui nrs ta bancatlll c s11gulr ame~ma 
norma tlo r.onducta. em am~<m ., r:onsa. 

Sr. pn·~iolente, t:O!llll rlizia, o< E<-
lados Unillos têru pa1rnteao.lo ao munrlo 
i:ueirn a sua irnpnrtancia e a ,;ua &~•1-
locaç.'io na vanguanla das n.oçó~s 
cultas. 

De 1787 até hnjr. foi e.:;tahelcdda 
oaque:la gran•le l'"tl'ncia a fcrlPraçào: 
suas vantaguos 1le~t:• data para cá 
são nr• tnntLS e re.:onh~>ci das: a mul-
lipl icaçoltl 1las r.•nrl:t< publicas e n 
unitlaolr olcs~es di versus estatlo:1 da 
America são ma mrcstas. 

Até á r lata de 178i, oào h:I\'Ía \'Cr-
dadein federação, mas urna simples 
liga, como> ar:ooteceo com as pequenas 
cidarlrs grPI(as e as cidaole~ do norte 
da ltllia, •1ue l'm or.casiões prccaria.s 
ligavão-se para repcllir o inimigo. 

Eu vou mostrar . Sr. pre$idente. as 
,grandes vantagens que ofTerece a ver-
clarleira retleração em 11111 paiz llnalquer. 

Tt>m-se procurado mostrar a grande 
.conveoieucia da centralisação; toda 
argumcntnçf•n em façor d'ella ti ral~a 
e eu pr11cnrarei em breves p3la Ha~ 
resumir In teiramente a~ consiol••r:•rirt·s • • mais fortes para demonstrar a i nnJU-
~Iloienc ia da ceotral isação. 

O primei ro argu manto, Srs. , resume-se 
em que, como disse o grande posi-
tivi~ta Augusto Cootl, é impo~sivel 
que uma intelligencia só ou que um 
um gropn de indivíduos possa acudir 
.a todas as oecessidades do paiz. a es-
sa~ grantlos circum~cripçOes territoriaes. 

O goTt~roo, para ser bom. Sr. pre-
sidente. deve adaptar-se à natureza 
41o clima, á natureza physica e moral 
dos iodivlduos; e 6 impossível que 
orna lei só possa satisfazer ao~ inte-
resses de todos O.i iodivHirJos, ser-

vir rle norma a todos os habitaote3 •le 
ci rcurnscripçOcs diversas. 

l:;~o ê de arande desvantagem parôi 
ali iodividualulades. 

Antigamnnte. ua id1dc media. a ciln-
tr~lisaçã.n era uecassaria. attendc nrln-<e 
fi c~tm•taza do relaçOe•; mas lr"J•\ a 
~itnaçào dns pai1.e.:; li divcr<a. 

No uos~o paiz. pur cxrm(llo, em qui' 
h:t graudo difTercnça de uma provm-
cia para ou tr:t . mesmo em peq ueuas 
drcumscrlpçô•~. é dusvnotajnsa o 
mesmo perigos:~ a adopc-'1" de urna lei 
wral para to•los (mt,l/0 b rm cto s.-. 
C:. Cerqu.•il·u). 

O sr•gu no lo i nr:tm ,·eu ien lO 11 uo traz a crn-
tra lis:u;.ào ó ol 11110 eu c h n n111 o -aggre-
gatlrJ de cu1prcgatlos-. olc •1ue se cerca 
o poder ceutr;r I. 

O~Jdnr. -~n tll':<:<a impo,;.<ihilidade de 
urn inrlivitlun somente "" oln um grupo 
riO indh•illnn~ acnrlir i1~ neces~i
rbtl~< riO paiz; tlPt'llri'U til) t~ l im-
po~:<thilirhulu Pl'~t! ~grupamento do 
orupt'Cj:!ado<, qur. 'CIII allt~ntler l1s oe-
cessir.latles !lo paiz. "boolocem antlls 
au~ nr:tnolados e (lnl~us do poder 
ccur ral. 

t) Sr. Verr~1ra .\h·es : -~50 apoiado; 
entre o6s n:'ro se dá 1sso. 

O Sr. Va1. de Lrrna:-T•nnernos para 
~xcm1JIO e~ta mesma ci.l.rdc; aqu• pol• 
riamos vi••er, poi~ QUHIIl l(llVtlrna r'· n I•'· 
legrapho n o poder fl'utral (npoi rrl •< 
o! rtàO 11poia•I•IS). 

O Sr. A. ~lai;~ :-E;t~ u que e a \'••r-
dadc. 

O Sr. Ferreira Ah·e$:-l~to é t•nr• l'·r! 
o corpo legisla ti .·o e o t)rCSillcntr• .la (11·1-
vincla querem. 

O Sr. Va1. de Lima: - Es>r' nl{l'll-
pamonto do eruprugados. em y~z rir! 
auonder de porto aos interesses do P·' '" 
e aos deveres dos Jogare~ qu11 occup:'on. 
attcndem antes ã •·oz do poder cen-
tral : ed'ahi decorrem mnto logicamente 
os O•lios, as cli~:'irlencias, asseparaçóes. 
portple quanrlo não cumprem ~s ord~n,; 
dn ~o,·eroo vem a compres.•àu (aJlOiarlo 
do .St·. A . Maia) e ~ os runccionario~ 
querem resistir aos acenos do poder cen-
tral, são imme1liatamente demittidM 

Por exemplo, si um grupo do tm-
pregados recuS<\-se a votar no candi-
dato do goYemo. o qne ~e St>gue? .\ 
sua dernis~ào immediala. 

O Sr. FerreiraAives :- E'umaquestào 
de educação política. 

O Sr. Vaz de I. i ma : - E' uma ques-
tão de necessidade tle libertla.les; h a rle 
sempre ser assim. em quanto bou,·er 
ceotralisação. · 

Alem destas razoes, Sr. presideuh'. 
contra a cenLralisaçl\o, ha uma outr..1 

-
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e esta mailo notavel, em nosso paiz, 
.sobretudo. 

E' a ct.lsigualdatle das rendas. 
O Sr. C. Cerqueira:-Muito bem I Vá 

por ahi. 
O Sr. Vaz de Lima :-As pro1·incias 

de S. Paulo, Rio tle Janei ro e Minas 
vivem trabalb:~nll·• rara susteotu as 
outras(ap?ia<los;op!lt'les). servi otlo-1 h e.:~ 
de sustentacu.los. 

O'abi decorre immediatamente este 
gran le ioconveoioo te do grupo sepa-
ratista, que hoje se levanta no paiz. 

Tal desigualdade dá em resultado 
o rompimento e este rom.Pimento é 
o esphacelameoto do paiz. 

As provi o c ias cbocão-se o .:om ra-
zão, por verem as suas rentlas servi-
rem de sustentaculo a outras: i.JUe-
rem logo tornar-se inde.pendeote:; e 
torná.o-se separallstas,como ja o quiz 
fazer S. Paulo. 

O Sr. 8. Fortes;- Amazonas. Pará. 
O Sr. S. Peixoto:-Será o resul tado 

fatal da federação a separação das 
províncias (apoiados e não apoiados). 

O Sr. Vaz de Lima: - E' a unidade. 
Um Sr. deputado: - N6s queremos 

o poder local como reg•-a e o poder 
central como excerção. 

O Sr. Vaz de Lima: - A idea seoa-
ratista é o caminho para o esphacela-
mento do paiz. · 

O Sr. Ferreira Alves : - E' a federa-
ção. 

O Sr. Vaz de Lima: - Não apoiado; 
a federaçao é a unidade. 

O Sr. l''errelra Ah·dli:-Levem avante 
a sua idea e llio do ver. 

O Sr. Vaz de Lima : - Quando as 
províncias não tém liberolade, o resul-
tado é o espbacelamento ou a separa-
ção, que é o inicio do esph&celamento. 

O Sr. Ferre.ira .~lves : - Veremos a 
sua francesia o resultado que traz. 

O Sr. Vaz de Lima :-lsto ó uma 
questão scientillca, não é questão po-
htica. 

O Sr. Ferreira Alves : - Vamos parao 
terreno da pratica. 

O Sr. Vaz Jo Lima : -Em todos os 
paizes em que a federaçào tem-se esta-
~lecido teiiH& notado >'1 gr:lndes no-
tageos e os grandes emprebendllllentes. 

Assim, entre nOs, hnerá um Yerda-
deiro progresso ; o Brasil caminhará na 
vanguarda das naÇÔes ciYil isadas, si se 
estabelecer a federaçào das províncias. 

O Sr. Ferreira AI ves : - Vem logo a 
aoarcbia; si a anarcbia é progresso .... 

O Sr. M. de Andr;de : - Em anar-
cbia constante estamos nós. 

O Sr. Vaz de Lima :-Ao passo qoe 
a cenlralisaç4o traz como consequencia 

o espbacelamento, a federação nm • 
trazer a unidade e o engra ndecimeoto 
do paiz. 

Sr. presidente, não quero alongar-ma 
ma:s nas coosideraçl}es que tenho a 
fazer a respeito da feder~çào das pro-
víncias. 

O Sr. M. de AnJrade : - Tem ido 
muito bem. 

O Sr. Furreira AI v~ : -Na f••rma. 
O Sr. C. Cerqueira : - Est.'í na altura 

do assumpto. 
O ::.r. Vaz de Lima :-Ja mo~trei a 

convenieocia do estabelecimento da fe-
deração das províncias. 

O Sr. Ferrei ra Alves : - Sinto não 
ter-me convencido. 

O Sr. Vaz tle Lima : -Agora voo 
simple~mente razer notar mais uma vez 
a esta illustre assemblea que, si tomei 
a peito tra tar desta qoestão. não fli por 
ler sido ella levantada ou has teada 
como bandeira do partilln liberal. 

Eleito. como fui. llimplesme:Jte pela 
iodepeodencia do elei torado do 4. • dis-
tricto ... 

O Sr. C. Cerqueira : - Fez justiça 
ao me rito 1le V. Ex c. 

O Sr. Vaz de Lima .... e não por 
influencia de qualquer pessoa ou de 
agrupameotodebomens; eu venho sim-
plesmrnte tornar bem claro e patente 
que presto e pre~tarei sempre o rueo 
ap010 á ideada federação das prn\·1ncias. 
porque a considero uma que.st<io mera-
mente scientifica e não a encaro como 
progra111ma de partido. 

O Sr. M. de Andrade : - E de resul• 
tados praticas para o ruturo. 

O Sr. Ferreira Alves : - Veremos. 
O Sr. M. de Andrade : - Para os 

republicanos, 6 do muita vantagem. 
O Sr. Vaz de Lima: -Não digo que a 

federação seja oecessaria nos governos 
monarchicos, nem tratarei desta ques-
tão, porque pouco me importa que a 
rederaçào seja adaptada no governo mo-
narchico ou espere o ~overno da repa-
blica; cu tomei a pe1lo esta 4UtJStão 
unicamente como sciontifica e não como 
politi.:a, como necessidade do P.aiz pe-
los beneficos resultados que e. la telll 
provado. 

Esta ro• a razão que me fez vir à tri-
buna declarar francamente o motiYo 
porque presto e pre~ta.rei o meu apoio 
u idea da federação. (.Vuito bem). 

O 8r. Telxel.ra Duarte:-
Sr. presidente, a assemblea ouvio os 
brilhantes discursos pronunciados hon-
tem pelos dignos representantes dos 
t3. • e to.• districtos, bem como o não 
menos brilhante e cloqnente,que acaba 

• 
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th> proferir o illuslrc rl'pre;,•ntaow do 
\ . • districtn. 

Venho lambrm, por man '•a ''~'7.. tra-
7.01' a este •lcbatc o cunlingt•uio• frnco tia 
minha prd :nra,tosc:a,111a~ ~iuo·crn c CtHI-
voncid:a, sohrc tloulriuas opu• passarni a 
~nston ta r. 

r.omu('arci di1.endo tpw ~uu tnonar-
;·h l•ta ,·,In ,·c·ncido c, por isso, entenolo 'I o c 
t•sr.~ as~cmblc;~, reprcsenl:ula por par-
ti•los monarchista:s, cxccp\:io feita da 
hancada republícann, não thl\'C mandar 
ans supremns poderr~~ tln Estadu uma 
rcpreseutaç:io oo sentido da indicação 
opte so discute. 

O Sr. F. Vianna:-EIIn mi wusoli-
dar mais a monarchia. 

O Sr. T. Uu:arte:- E' para mim 'lues-
lito capital que a idea da ftlderar.ão é 
mcompativel com os princípios monar-
chicos jurados pelo povo hra.ileiro, 
•Juando aceitou voluntariamentP a 
uo5.~a .:arta constitucional. ( Apoiados 
1la bancada cons"'·uado•·a ). 

E sotulo assim, Sr. 1n·esiduute. uils 
outros, cotlscrvadort's c liltoraes, não 
podemos unoc:t votar uma indic:u;ào 
dossa ordem, não podemos uunca con-
rorrer com os nossos votos para ljUC 
passe uma ituJica~tiO dessa natureza. 
(Apoiutlo do ::>1·. 1'.-ix i1·a d<J M otta). 

:Sendo eu t:Onservador, sendo eu mo-
uarchista, sendo cu su,;tculador do 
:u;tunl ~yslema de governo. não posso, 
Sr. prcsl!leutc, de modo algum, vota•· 
pela fet.lerat;:'to •las provi ucias. 

nespont.lemlo, Sr. presidente. ao hel-
lis;imo discur:;o proferido na sess;io de 
hontem pólo illustre t.lcput.a!lo repre-
scntantodo 13. • districto, eu ~i n to di-
zer que S. Exc. não conscguio tra1.er 
ao espira to da bancada conservadora a 
r.onvic:ç;io !leque deYia votar pela fede-
ração das llrOVÍOCI(lS. 

lim Sr. dcputado:-Polo contrario. 
t> Sr. T. Onarte:-S. E:'tc. ,cutrctnnto. 

ltllll t>at·a mim o grando mcrito da con-
Yicçào. da shu:cridade, d:t honcstidade 
11 !la sisudez du sentimentos. com que 
assomou à tribuna para defender as 
itleas de seu partido. 

lias, cumpre-me confessar, cum-
pre-me dizer, com a franque1.a c1 ue me 
~~racterisa, que o nobre deputado não 
•:onseguio, nem de levo, ferir a auestão 
no ponto principal. 

O Sr. C. Cerqueira:- 0 nobre tlepu-
tad?,que c sustentador do ordem actual 
de cousas, como confessou. ainda ha 
pouco, flltiL em opposiçào ao chefe do 
gabinett!,que pretende dar toda a auto-
nomia 3s províncias. 

O Sr. T . Ouarte:-Eu tomarei em 

cousilleracfao o :q1arte do noloro depu-
tado em oc.:asiiio o1p1>or•uua. 

O Sr. llarroso Junior: -ll Jll'••:-aolcutc 
do cunsclhn falc111 em fr.•n•rncz:ls lll'nvin-
clars ú Ufi t) Clll fcder.a~:\ol. 

O Sr. T. Unarlc:-Sa·. 11rnsiol •• ult•, n 
nuhro lcntl••r tl.t cxlrr u1:a c·~•l'lt'rda, 
cll!'f6 do rarlidu l'o!flllhlil'.oull, que hon-
tem clcu o santo e a senlm ;i ltancada li-
beral, u:io t'oHH': ,:., c:ufn•ut:ar a •IIICS-
tão, 11:'10 I'OUSt•g111u f •ri l-a 1111 :UU:lf.lol. 

:'(o ••ntrctanlo, a banc:uJ:t •·onscl'\'a-
•.lora, conl1ada no taiC11l11 rln ill 11~tre 
dclpnladn, espcra,·a 11111! S. Exc. nc~MJ 
dizer-uns qu;al era a posiçiao assumid;~ 
pelO partid11 l'llpUI.Jiicauo de~ I :L o•as:t , 
quacs os mcius •IUC es:;o lmrthln d1•scjava 
p-.ra subir ao puder. 

O Sr. ,\1. de Awlr:ule:-En cxpliiJnCi 
pcrfcit:uncnt~ a nos~n l>tNit;;iu. 

U Sr. T. IJuarlc:-En Oll\'i a \'. E:o..:. 
rom toda attenr:io. 

O nohrc llt!lllltado limiton-~í· a fazer 
um hislt>riCI) tia questào; limituu-~n a 
feri l-a em seu pontn aiHtracto. som to-
car em sou ponto cnncrcto. 

~;in tlesCI}II do ttliTt\uO thts :ab::lnu;-
•:Ocs it applac;tçâo tia idca. 

S. ~:xc. n'ao nos rtisse n sua npiuião 
clara e fmut:a !iObrc o a.~siiiiiJ•t•> qnr se 
discute. 

Si, porrm. S. E.v. procura :IIIJIIicar 
a fr•dcraçào ;i fot·ana !lu governo rrpu-
hlicano, n:io pode ap[llit:al-a i1 forma do 
f.lO\'CI'UO lliOU:trchiciJ, J!OI'i!Uil OSta a_.y. 
sem hloa.no cxerdcio de ,;na 111 i~sitll, niio 
podo \'O lar a f:1 \'Or do uut:1 iahlicat::'•O de 
tal natureza. 

E11 sinto muito, Sr. prc~ideutl'. ter do 
discordar do nobre dcpnt:ulo.r1nc muito 
respeito: mal;, acho-me no meu posto, 
acho-me cumpnntlo l!m de,·cr, c, st o 
cumprimento rio dever exige nm ~acri
licio. eu faço 11.sse sacrilicio, puguan!lo 
pelas idr;1s por cujos pri1acipios nttl acho 
nesta cadeira. 

Para im1mgnat', Sr. (lrl'.sialrntl', o pa-
•·ecor da nobre conuni$:!:'an 1le poderes 
relativo á indica~<io. o 11arecc.· 11ne de-
termina que essa intlit.1çào devo se1· 
apresentada aos poderes compcte~:tes do 
Estado, cumr>re-me, Sr. presidente, de-
clarar, cumpre-me dizer á assemblea e 
i1 V. F.xc. que subscrevo in totum as 
pala vms aqui hontem proferidas pelo 
meu illustrndo amigo e companheiro 
de hancada,o Sa·. Ferreia·a Alves.porque, 
SI'. prosit.len te, para nós, para m un, par a 
a bancada conservadora, S. Esc. disse 
a.~ maiores verdades. S. Exc. at·gumeo-
tou com a maior proficiencia \1o>si vel , 
S. Exc., em fim, nà11 deixou n:u a a de-
sejar. (,\f uito1 apoiados). 

Por esse mo li v o, espera ,·amos que () 
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parecer da commissão cahisse logo ao 
primeiro encontro. 

Um Sr. depn~ado : -0 nobre depu· 
tado não devia esporar semelhante 
co usa. 

O ::r . T. Duarte: - Sr. pro:1idente, 
ainua não toquei nos pontos principaes 
do pa·ecer, Pm virtude dos quaes eu 
occupo a tribuna oeste momento, fa· 
tigaodo a attençào da casa· 

Peço perdão ao:1 nobre~ deputados; 
peço perdão ao meu illustre amigt>, 
representante pelo i 3.• districto, por 
ter tocado muito de leve ncst11 questão, 
vi~to como a hora ja so •eha bastante 
adiaotadn e a c:~sa cansada de on· 
vir-me. (N t;o t~poi •dos). 

Por isso, Sr. presiilonte, em cum-
primento de meu devo• do membro 
desta asscmblea, de representante das 
iti~as do partido a que pertenço, de 
repr 'Isentao te da forma de nossu go-
vern•J. de representante ria ir lea mn-
nara aica, en responderei. como se diz 
eru linRuagem jurídica- po · ucgação-
·•o discurso do nobre deputado. 

Qualllo ao nohre deputado pele 4. • 
d istricto, Sr. presidente. S Exc. não 
trouxe um só argumento que podesse 
firmar a necessidade que nós teobamos 
da rederaçio rias províncias no imperio. 

E, Sr. presidente, tJnto isso é ver-
dade. quo S. Exc. apenas no seu bello 
discurso revelou tamsomente os seus 
dotes oratorios, sem procurar descer 
das ideas abstractas. 

Mas, S. Exc. não nns dis!e si a forma 
rederal era compatível com a forma 
mooarchica. 

O Sr. T. da ~otta : -Esta é que é · 
a questão. 

O Sr.S.Peixoto: - 0 certo ü que inda 
oão ouvimos a palavra do partido li-
beral, porque o Sr. Vaz do Lima ralou 
pelos republicanos. 

O Sr. T. Ouarte:-Por isso, S1·. pre-
sidente, peçll A S. Ex c., o nobre depu-
tado pelo ~ -· districto, quo me reteve 
oão responder mai~ tlctidamcutc os ar-
gumentos apresentatlos por S. Exc., 
porque. si. por um lado. o nobre depu-
tado eslà al istado nas lllains liberaes 
e cobre-se com essa bandeira, por on-
l ro lado, elle deixou muito francamente 
perc.,her que uo seu coração aninhão-se 
os senumentos republicanos . 

Por isso, Sr. presidente, si S. Ex c. 
o~o descer da tbeoria á pratica, de que 
nos vale agora responder ao di3corso 
de S. Exc.f 

Sr. r ·esidente, a rede.ração é inrom-
patiYe com a nossa forma de go,erno; 
e e~ ta defe ser a thes11 sustentada, não 
só veta bancada conservadora, porque 

• 

esta é genuinamente mooarchista, como 
pela líberal, que l::mbem se diz mo-
na rchlsta. 

O Sr. Orumond:-0 Sr. Jurumenha 
nãn ê geouinamecto monarchis ta. 

O Sr. T. Ouartu:-Ora, si a assem-
bica mineira acha-se possuída de sen-
timentos patrioticos, si est.\ dominada 
pelo amor á patria, ~i cita aqui repre-
senta os partidos monarchicos, aquel-
lcs partidos que jurarão nossas insti -
tuiçOes o aceitarão a nossa constituiçâ•t. 
a a~sembiP.a mineira não podo faz•! r 
uma indicação desta ordem aos polia-
reli ge .. ae.q , não pode votar por somc-
lhantll idea.(N ão apo1aào ú11 S1·. Dru-
mond). 

As razOes :soio obvias ; o uma com· 
Jlleta destruição da e.:onomia tlomes-
ticJ de nossa patria. 

E' a~iru que. Sr. presidente, appro-
vada esta iodrcaçào, lo•aLia ella ao;~ 
poderes geraes e por ellcs acei t:P., con-
stitu iria cita em bandeira tle partido, 
a cooscqucncia iuevitavet serA a revo-
lução (apoi•Jdos e não apoiados). 

Sem duvida; é uma medida que vai 
arr~ctar a integridade da l'"lria I 
(~poia.lor e não opoiaá •S). 

V V. Excs. verão. 
O Sr. S. l'eixuto:-Esphacela· 'e lodo 

quanto ha de e.<tavel oBSte paiz. 
O Sr. T. Ouarte:-Oa federação ha 

de resultar rorço~ameote o desmem-
IJraruonto territorial do ímperio. 

Ora, a nossa constituição, em um de 
seus artigos, creio que no art. 1.•. con-
sagra a iotegridalle llo terrilorio brasi-
leiro como principio funrlamental da 
nossa ordem social. (.'I pa•les). 

Srs .• o iruperio do Brasil não se com-
põe de elementos homogeneos, mas 
sim de elementos heterogen~os. 

O Sr. A. \laia : -Isso ~ um argu-
• ruen to em r a vor da federação. 

O Sr. T. Duarte : - Contra a ftldera• 
ção, sim, será. 

!l;ls,si ú um argumento eau fa Vúl' tia 
redoração, é um argumento contra a in-
tegridado do territorio ; si oós uão 
querPmos o desmembrament<>. a set·:l· 
raç.'lo, não .1efemos qnerer a federaç;,.,, 

V. Exc. comprehende e sabe, ::ir. 
presidente, que nós boje ao imperio do 
Br<~sil temos diversas raçBs, influencia-
das pelos dilfureotes systemas de educa-
ção e pelas dirrerentes condições clima-
tericas. 

Dada a fec\eração, o norte. por nem-
pio, trataroi de desmembrar-se do sol 
e ba de querer o ma constituição su;; e, 
eotãn, ai da integridade do Brasil I 

Eis um:~. das rau>cs mais poderosu 
• 
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])orqno en e a hancatla consen·adora 
votamos contra e.~la imlicaçào. 

O Sr. B. Fortes : - Ent:in. V. E~c. 
é contrario à immigraç:"tO! 

O Sr. T. lluarto : -O 1\ío t:ranfle 
do Sul . muito em cnnt:u:to com as re-
publi~a~r1o Prata, portanto, partlciraurlo 
os seus habitantes dn 11.11 tcmp .. ra· 
meuto m11i tu !li verso tio nos~o. o rcn-
trn do pai1.. o norte. lf'n,Jo ain•la w·sti-
gios da raça hollantiC7.l. si tmtarem ela 
sua indepeudeocia Cjnal a consetpteu-
cia 1 

E' que. decrlltlcla a roMr;~ç;in. IA-
remo~ lo~ i ca e fatalmrn to r1 dcsmctn· 
brarncnto desses territurios. a •:n•at•:"tn 
fie estados in• lepen•lonlfls e. ent:"to.' sc'1 
nos rnstará dizer ~"" • mauoa : 

Eis o que era outr'ora u va~to im-
perio do llrasil ! 

K pelo amor IJII<' totln o bra:.ilcirfl 
devo ter au granolo tcrrit•J riu •pw hnj•• 
Ú II OS~:I Jl:ltria COmHIUfll, 1)110 dOI'C IIIU~ 
votar contra a feder:t\'àu 

Uma outra con~ iol cração, Sr. prcsi · 
dcnto, n !In uranrlu alt:anco. •\ :o . pr•t-
JlOIIrlcranria polr ti•:a fl ;, prop .. nJcr:ut -
ciaa•lmi~·r:lliva •1uo c~daurna ua~ pro-
vindas lla olc querer e~on:cr snhrc a 
polí ttca u a a ti m 111 <traç:\o ol o 11:: tl 
(aputa•lu< c ni'> apouul '·' J. 

()Sr . .\. l laia : - l<<ll ja extste c õ 
o qne qru•r~>rnos r<'mr.thar. 

O "r. C. C·lriJ'If!ira : - I) ~r~urncuto 
do V. Ex•·· ú contraprmluconte. 

K~sa supremacia existo no systerna 
actual. 

O Sr. '1' . Ootarte . - 'liin apoi~tlo. 
g~ta ron~itlnr~ç:"to, l-ir. prr<lrlo•ulP., 

a !Tecla CX<ICt<IIOCnto I) flOIItO po·iucipal, 
quu ou quPro sab·ar, isto (o . a intcgri-
dado do irnperio. 

Or.•. s: as pro1·iocia~ p to'•m rncio 
caminh't :tllll?rlo para a ~ua ampla líher-
dntl!', tia redo•raçàO á SOIJamÇ;'tO I':IÍ 11111 
pas~n. (;lpm·tes). 

N:io llOIIemos, porta11 tn. Sr. pro·s•-
dentt•, aceitar a idea ol a r~!l cr ;(l•."t!l · ' =·~ . . . prov•nctas. 

O nobrn deputado pelo 8. • dtstru:to. 
o Sr. C Cerqne1ra, disse, h:~ pouco. rJue 
o presiLIPntn do conselho. o Sr. J. Al-
fredo, ~:a ~~deralisla . (;l pa.-Jes) . 

A' S. ~xc. cu respomlurei : em t01lns 
os partitlus rls homens transvião-su, em 
t.odos os partidos ha lto•Mns tJIIO olci-
:lào-so levarporconslderaçOcs du ordens 
diversas o IJ UR morta~ vrzc~ 11:'1 • con-
~em em momento darfo ser explicadas. 

S. Exc., dizo~odo isto. não pode di-
z er quaes são as consideraçõe~ em vir-
tude das quaes o nobre presi•lenre do 
conselho acei ta a federaç.'lo. 

O Sr. f"prrPira .\)l·e~ : -Xuoc:~ elle 
disse ~cmelhanto rou~a . (Apoiatlo~) . 

O Sr. C. Cerqueir:t dia um a(l:trt.•. 
ll Sr. Fr•rrcíra Alves: - ~."au a~cllnu 

tal , 11rm fl'7. e'~a t l c~l ~raçlu •. 
11 ~ ... S. I'IIÍXOlO: -(.Ira r,,, rran•lfi i:IS 

dJ:- proviuria< dentro ria runst1 tu' ~ ·' " 
O Sr. T. J)u,,rte: - ~1 :1~ . Sr. Jll'l'>l-

t.l cntr• , admilltdn mc~mn, p:u·a :lrl)u-
m~nl:tr. 'lll ll n Sr. prrsioluuto do •·on-
!wlhn ~cja fetlcrahsta : arno l:~ as 1111, nfarJ 
,·. rnao lJ3slaJllc para a a<s,\mblea mi-
netra, para o.< membros tl.t IJan.:a•la 
r."n~l'n'~tlura mtan•m por esla inrll-
r.1ç:'ul. tnn tu 111.1i< IJi tanrlu ú certo ' IIIA 
~\ 11 0~!- :l rur111a t!e guVCI IIU, H fiUS~U 
t:on~lltuit;ilfljllr'llll:t ha rnn ltus au11r•s ..• 

os.·. \I.,,,. \udr·a•l•· : - Jur;ulal 
11 St•. 'f. llu ~rln ... ,; ,J;,, ruais aoli~n

tad 1~ I' tias mat,; linc, ; l ' uto tine, das 
:;u:.:< ruo•1·a~. de t111 la:< as cun~trtni\'116S 
•Jnu r.tr.oo t•lahuradas na tursma epora. 
i: a nnrra IJII o! aruila ~uLsi<tc, por a<stm 
tli7.f'r, HHtlt~r:11·• · l : t:io ol('t.wc•:tllca ô 
clla, t:"on :11li:uo laola fl l:iu CO ioop:tt lvel 
tum u~ i ut•' rr ~~··~ d ~ ~ol'i r•ll a ti o. 

E~la i'hll• lit ruo;:·ru i'"ll~:q;rn principio~ 
olt' HIIll:lntin l< ,. :•ri~towralia:.,:• ; a ramara 
tetnpnrarl.t •' a •·:un:1ra l'ilrllicia, 1110:a 
•1ue vem •lu '''"·o. ll'lll rstà mai~ em 
r.outacto com o povo. outra que vem 
il(ualmeote do pnl'o, mas que depemle 
.la 1utervencào da coroa. 

Ora. uuta consti tu iç.'io de~lll LYI'"· 
uma ~ou , tituição modelada por e,J.-s 
priUCIJI ÍO<. fJIIB são, pO>SO rlrr.er ~· · rrt 
medo ue errar, os priocipiO$ ll:a 1\1'1'••-
lu~ãl.l ft':tll•'l'>a; esta con~ tituiç ''· '•la 
forma tiP guv~ruu. s~n ~us,· ept • l'·•r< ol•: 
melhoramentos. c ui • .., tcn•u~ u ,, ,., .••• •lll 
aperfeiçoai ·:~. sem, rntretauto. •· . •I ua 
gr:tthle arca •las no ·sas g~r:111tr .• - ,. ''"' 
nossos direthJs. 11118 ü a con.trtui •.• i·• 
(apnic~do,, ). 

Sr. presid~ utc, feitas estas Cflu~ .. r.--
ra,;ües, cu peço liccnp ;'1 illu>tro 
assemblca ~ aos nobres llcputadus •rue 
mo prcceolerá•l para dizcr-lltt~ quo Uito 

• • • fllB truu Xl!l':lfJ a .:OIIVICÇ!tO 1!, JlUI" ISSIJ. 
\Oto coutra o parecer da comuu:<~fto. 
que pede O system.a [edcraiÍI'O para 11 

no>su paiz (n,"ito bem). 
O~a-. J oslno (pela Ol'dem):-Sr. 

presidente, uãu ha nioguern IJUB de lwt 
rnontu possa olcsconhecer a ímport~ncia 
politít:a da medida CJ1lC presentemente 
se debate. 

A sua rejeiç:io ou a)lprovaçàn, por 
parto da assemblea, imponará o pro-
nunciamento da província do .\lin~ ~ 
sobre urna das mais •mportaotcs e pal-
pi tantes reformas proclamadas r~ ln 
paiz. 
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O Sr. Barroso Junior : -Pelo paiz, 
não apoiado. 

O Sr. Josino:- E' um modo de pensar 
meu. 

Mas, Sr. presidente, por maior qoe 
seja ess3 iruportancia, n(tS devemos re-
conhecer quo a pro.~ente iullicaç.to.seodo. 
como. é, uma theso abstracla de socio-
logia, uma questão meramente theo-
rica ~obre scíencía po~ ili~a. pode a sua 
d sr.uMsão rorodcer preta~ tos para dis-
cursos notaveis e eloqueotes, pode 
prestar-se á exhibição d!ls d·•tes 9ra-
torio~ dus membros desta a~serubloa , 
mas, com serio preju•zo para outras 
questões de ordem mais pratica e de 
necessidade mais immediata, que fi -
guram oa ordem do dia. 

O Sr. Barroso Junior : - E, portanto, 
V. Exc. vero com a •·olha. 

() Sr. Josioo : - V. Exc. me parece 
bom orop h e ta. 

O 3r. Barroso Junior : - E' que, 
continuando a discussão, muitos com-
(13ubeirns vão-se e~gueiranJo. 

O Sr. Joslno:-E' Cacto liqniJo !JU9 
esta discussão não poder-à mais escla-
recer a assemblea. 

Trata-$& de uma questão que llgnra 
na bandeira dos partidos democratlcos 
do paiz e estud~da por todos os homens 
dali Ires CracçOes em que se :1~ha 
dividiJa a nossa política 

E' mais que uma questão ,·encednra, 
é uma questão vencida oa assemblea 
geral a illea de federação, ja tendo sido 
approvada por aquella corporação oa 
:~essão de·t 3 de outubro- de t 831, rejei-
tada mais tarde pela Cusão daquella ca-
ruara com o senado; é, pois, uma 
questão onde sào impossiveill novos es-
f:Jareci mantos .••.• 

O Sr. Pr<lsidente : - Peço ao nobre 
deputado que restrinja-se ao assu mpto 
sobre que pP.diu a palavra pela ordem. 

O Sr. Josioo ... e eu entendo que.nestas 
circdmstancias, daTe ser encerrada a 
discussão. 

O &r. & Peixoto :- Pc~ço a 
palnra pela.ordem. 

O Sr. Orumond : - Requerimento de 
'eo'óertimeoto lllo se discute. 

·o Sr S. Pei1o10 : -E' para e1pliear 
o meu TOlO. 

O Sr. Presidente : - O nobre depu-
tado pode Cazei-O depois d.a lOtação. 
,, Po., IO a TOtos, é approndo o reque-
ri111eoto de encerramento. 

O er. •· Pelxoto (não temos o 
s~u (I iscorso). 

o .•r. Drurnond declara que o~ 
pode concordar com o illustro deputado 
que acabou de deir.ar a tribuna. 

Pensa que a opinião da blocad.t libe-
ral é haslanle conhecida sobre a r~1e
ração das provinctas e que pode pe~rei
tamento ~er exhibio la pela maniftJSI..1fiàJ 
do .. voto, torn:Uido·so assim beru signiO. 
cattvo o modo t!e entender da meswa 
bancada. 

E pam isso requer que a votação seja 
nominal. · 

Procedendo-se i vot~ç.in nominal, é 
approvada a indicação por :J 1 v .tos coD-
lra 20 

Votarão a ravolr os Srs. Mar-
tins de Andr:ule, L&o~uel Filh'l, O:u·-
bosa da Silva, Josli Tlleodoro, Na varro, 
Antero. Alvaro Macb.ado, A. do ~'\IIOS. 
Salathiol, Vaz de Lima, Francisco&. 
José Brandão.Campello,Antooio Marli o.; , 
Sousa llabello, La h yettu de Godoy. 
Cbassim Drumood, J. Dutra, Ro•lrigue3 
Horta, Dias Fortes. Silva Fortes, Aris-
tides Mnia. Josino de Ar::ujo. França. 
Vianna, Camillo Pratos. Candido Cor-
queira, Orumoml. Lindolpllo Caetano, 
Porllrlo Macballo e Sil,•eslro Fer1·az. 

Votar4o contra,os Srs. Sabioo Barroso. 
Murta, Ferreira Alves, Firmiano C•1sta, 
Jurumouha, Soares Peit oto, Teixeira 
Duarte, Coelho de Moura, Auga~to C&-
sar, Pim~o ta , Tei1eira da Moua, Violli, 
Tolendal, Moreira da Rocba,CiaudioMr 
Nune~ . Franci~co Braz, C. Nogueira, 
Jose Bento, Vello30 e Gomes Cand•tlo. 

Vem á mesa a st>guinte 
Dc:lar·açõo de uolo 

Declaramos que votamos conlra o pa-
recer que approva a indicação sobre fe-
deração das províncias. 

Sala das sossoes, 6 d.e Jolbo de t8R8. 

S. Barroso Junior. 
lgnacio Murla. 
Ferreira A.hos. 
Padre Fírmiano. 
Jurumenba. 
Soares Peixoto. 
Te' ..eira Ouarte 
Dr. Coelbo de Moura. 
Augusto Casar. 
CooesQ Pimenta. 
TeixeU'a da Motta. 
o. 1\. ViotiÍ. 
Dr. Moreira da Rocba. 
T. Toleodal. 
F. Braz. 
J. Beof,O Nogueira. 
AogoaiO Valioso. 
G. Caodido. 
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Licrnya tJI) p>·o(essor de J aculil•ga 
Entra em L • discussão o projeclo o. 

7f.,~ue autorisa a concessão do um auno 
Je ltceoça a este prorussor. 

O •r. Jurume nhn : - Sr. 
pre, ideote, como estes prujecto~ são 
publicados summariamentu em parere-
res, nào lendo os deputados conheci-
mento dos documentos quo os instruem, 
e tra~odo-so de um objecto relativo 
ao meu dislricto, ao profdssor de Pouso 
Alegre, IX' li a palavra para dar o meu 
voto com a precisa cous~iencia e recti-
•1ão e, ao mo.:;tun tempo, tomar coobeci-
mento dos tlocumentos existentes. 

Acomp;;nha a petição tio professur 
um lllB.:itatlo medico, dado por um dis-
1 i neto facultativo, o Sr. Dr. Francisco 
Silviano de Almeida Brandão. 

Entrt~tanto,embora eu n&da absoluta-
mente entenda do medicioa, parece-me 
que o (leticionario poderia pedir um 
prazo menor do que aqnelle que pede 
e lho ê concedido pela commissâo. 

Segundo o altestado medico, este pro-
fessor soiTro de um cancro nos labios. 
moloslia que. como s.1hemos, si ja esta 
adiantada de mais, tem de inutilisar 
completamente o doente ou então ainda 
é nova o pode ser debellada por meio 
de uma operação. 

P<\ra istu, porem, creio que ufto será. 
preciso um aono, serao sufficientes 6 
mezes, quando multo. 

O Sr f. Vianna: -Mas, si oJlle se re-
at.abelecer antes Je t anno, pode renun-
ciar o resto da licença. 

O Sr. Jnrumenha : - E depois (não 
n jào nisto motivo de opposição, é ape-
nas desejo de orientar-me em negocias 
do meu districto). tenho ainda de fazer 
uma observação e é a seguinte. 

Partce-me que estas licenças, conr.e-
didas pela assemblea pro•incial ou por 
qualquer outra autoridade, devem sel-o 
ern termos babeis, isto é, somente com 
orden:Hio e sem gratiflcatão, vis to que 
esta é concedida pro labore. 

Um Sr. deputado: - Está subenten-
dido. 

O Sr. Jurnmenba : - S•gundo a re-
d:~cçào do projecto, não se de.:lara si é 
com ordeo::1o somente ou si Lambem 
com gratificação. 

O Sr. F. Vianna : - Leia o projeoto. 
O Sr. Jurumeoba lê. 
O Sr. F. Vianna : - Eis abi ; com 

ordenado simplesmente. · 
, O Sr. Jnrumenha:-:- Mas, não se es-
peciOeaodo, pode.se .~tPleoder que seja 
~qa ordenado e .&ra\iOeaçlo, dn'rida 
que soppoobo qme ja se tem smséitado. 
~ N (lo apoiaâ~t). · 

Eu ja tenho lido :~llegaçOes tlelttas 
mesmo no senado e na c:uuar3 dos llc-
pularlo•. 

Ncs~.l.S COII•Iiç•'lel', mo f131'0CO •(110 não 
ha1·nria ucuhum innonv,wlnutu um tlar-
so um p uc" ma i ~ dl! clarr1.11 ao proje~tv 
em tllscus~ilo. 

Eu coucord•l com o parecer da com-
missão, corrcO~•Io mesmo em que so llu 
a licença, ma~ ,,. • .,.jll ouvir alguns dos 
membros 1!:1 .: ...... urssào. a vor si devo 
dar llmel.!lS, '''" lugar dt~ um anuo; c. 
si a cornru r:l.'!ào não concordar com 
isto, :.o menos ver si 6 possível accrGS-
ccntar-so a clau·ula-somcnto C!itn or· 
donado-,parn não havorduvida. 

l'orlerã tlizur a commissào que não 
lrli i'Cril du1•i•la, em vista dos termos 
em qnc esc.\ coucebido o p•ojocto o da 
praxe ustabelecida; porem, eu j • disse 
que em casos identicos tem ba virto 
duvida ..• 

O Sr. Compello:-l'eço a palavra. 
O Sr. Jurumenba ... e oào é domais 

que se declare - somcu1c com orde-
nado-. 

Sondo cst01 a 1. • discussão. eu 
aguardo a occasiào opportuna par:4 
oiTerecer emenda nesse sentido. depoi~ 
do ouvir o bonratlo merubro da com-
mis!l.io, que acaba do podir a palavra. 

O 8r. Ca01pello: - Sr. presi-
tlente, como rela.tor da 2.• commissào 
de fazenda. quo deu o parecer em dis-
cussão, acudo ao appello do nobre de-
putadu pelo 12. • districtn. 

O nobre deputado não impugnou o 
parecer, ao contrario. declarou que 
votava pela sua coucl usão. isto ó, peta 
concessão da licença pedida ... 

O Sr. Jurnmenba: - O contrario 
seria uma deshumanitlade. 

O Sr. C1mpeUo .. m~s deseja re-
stringir o tempo da licença a 6 mezes, 
prazo sufficiente pa·a que possa o pe-
ticionarlo curar-so do mal que o amiga. 

Nào me parecem procedentes as pon-
do nções do nobre deputado: por 
quanto, sendo por demais exíguos os 
vencimentos do professorado da pro-
vincia, esla no interes.,e do proprio 
profP.ssor, de que se trata , voltar para o 
exercício do seu cargo logo que cessem 
as causas que delld o arasao. •isto 
q ne ter:\ de auferir maiores van-
tagens no exercício do seu cargo. 

Quanto ao outro ponto, Isto ô. a con-
veniencia de se declarar que a li1:ença é 
concedida somente com o ordenado, 
cumpre-me dizer que, sal v o cegueira 
ou obstinada ignorancia da adminis-
tração, oinguem poderã eoxergar aqui 
obscuridade; porquanto, o part!cer diz 

• 
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positi vameole -licença com o orde-
nado - . 

V. Exc. ~::be quP, scguurto o regula-
mento, quando si diz- licença com ven-
cimenlOs-,se comproheorle ordenado o 
gratificação. . , 

Não obstante, como o uma questao 
de gr.,mm~li~a. a Climmlssão, para 
soll'er os esrrupulos elo nobre deputado, 
oà.> lo1·a a mal, :~n tes aceita, a docla-
raçãn ainda mai$ frisante, quo propõe 
o nob're coll1•ga; o que se poderá fazer 
a lô na redacção fin:el. . . 

E' o que linha a dizer, em sallsfaç:eo 
ao coo1•ito quo mo fez o meu honrado 
e dis tioclo collega. 

Encerrada a r1escussão, fica a vota-
ção adiatla,por falia do numero legal. 

Dec/a,·ação de voto. 
O ~!h·. Antonio T c lxe lr•o: 

-t>coli a palavra, Sr. presilleulP., para 
111aodar :'L mesa uma declarnçteo de \'O lo, 
IJOr mim e por meu comJlatlholro do 
banc.1•la, o Sr. Nel~on , as!l (:nada. 
Esta,·amo~ coni'Oncldos ele que,sobre 

uma mataria tão huportanto, ~orno ~ 
' do fuderação elo prOI'Íncia~, que vat 
ferir iutercs:;es do impcrio e a sna 11ro-
pría couslituiçfeu.. h ou vesso di s'!'~~ào 
mais :empla; por esso. por necesstôatl.u 
urgente, retlramo·nos por alguns mt-
outos desta casa. 

EntreLaoto, na no.isa auseocia, roi 
requerido u encerramento da discuss.\o. 

l$lt, posto, temos necessedade do 
enviar á ruosa. oos~a declaração de 
que vo~amos com a bancada conser· 
vadora contra o ;>arect~r da commissão. 

Vem á mesa a seguinte declaração. 
Ueclaramos que, estando presentes, 

votaria mos contra o parecer da com-
missão sobrtl a representação ao par-
lamemo, pedeudo federação das pro-
víncias do in.pcrio e outras provi-
dencias. 

~ala das sessões, 6 do J11lho de 
i 888."- Paú1·c 1'cix.'io·a .-.Vrho~o . 

L jcença ao p•·ro[esto,· de Santo A»· 
lonio de J oculinya. 

F.ntra IJm f . • discussão o prnjecto 
o. 71, que autorisa a concessão do um 
v 110 do licença a este professor. 

Ct·eàtto. 
Entra em i .• discussão o projecto 

11. 44, que eleva o credi to aberto no 
a rt. 2.' § L • os. '! e li da ltJi de 26 de 
Setembro do f887. 

Encerrada a discussã?, fica a vota-
çã'o adiada, vor falta de numero legal. 

Tt·ansti•I'•NCin. tlc r ,·eglle;ia. 

Fica igualmente encerrada a i . • 
di~cussão do projeclo o. !!5. IJ Utllrans-
foro para o município de t•a~~os a rre-
guczia do Altere·ado. 

~:oJo tlo dada a hora, o Sr. t>resideoto 
de•igna para ordem rto . dia seguin~o: 

Dtscussão dns requeremeutos ~dea
t:os, pela ordem de sua apresentação. 

Le,•aota-se a sessão. 

... ...... ·-----.. -- ... 
ACTA DO DIA 7 DE JULIIO DE 188~ 

I'Rt::'IUESCI \ DO Sn. Su.v~:;re.•: F~RRA~ 

Ao meio dia, rei Lta chamat!a, :~c h:"eo-se 
pr~scnle., os Srs. Si I vestre Fe"raz, Por-
O rio ~!achado, Linüolpho Caetano, R o· 
drigucs llurta, Na varru, França Vianna, 
Silva Fortes. Chasslm Drumoml. La-
r~ye tlo do Godoy . Salatheol. Josti Theo-
dorn, All'aro ~!achado, Aotet\1 Floren-
cio. Antonio ~Jarein•, Ca••dido Cer-
qtt•·ira. Antonio Tel~eira, Americo de 
Mattos, Lnonel Filho. Augn~ lo Caldeera, 
Teixei ra lia ~lo 11n, Bias Forte~. Cnm-
pallu 11 V:1 ~. rle Lima : r.olt.tndo com f1.1r-
lid p:t\oà'l o Sr. C·trlos Nugueira u ~om 
ella o~ mais Sr$, 

n Sr. L • Sccmlario dá cvnta do :;,,_ 
guiute 

Offidos 
Um do sccrelario do goveruo, •1!-

IDüllendo propo~La do bacharel Frank-
lin Ferreira Saro paio, para intro-
duzir cem mil immigraotes oa pro-
Yincia. - A ·s comruissOes 2. • de fa .. 
zen da e de puderes. 

Oatro do mesmo. remelleodo repre-
sentação da camara do llacltadtl. pe-
dindo providencias para que a da 
Campauha iotlemoise-a da quantia de 
0375596 reis, de imJlOslo;; iudevida-
m~nlr cobrado.•. - .\ ·com missão de ra-
zeuda municipal. 

Outro do mesrno. remellendo req ue-
rimentos de João ~epomoceoo Ri b •ero 
Lrsini " João Anselmo Alves, prorcs-
sores d~s escolas normaes da Diam3n-
lina o Sabará, pedindo el&l'ação de 
vencimentos -A' 1. • com missão de fa-
zenda. 

Ou 1 ro do mesmo, remetteodo o re-
qtwrimento, em que a associação pro-
motora de lwmigração em Minas pede 
rele~ação do pagamento do imposto de 
'!X so1bre contralO.-A' 2. • commis~ão 
de fazenda . 

Outro do mesmo, rr.melleodo ~ re-

• 



ANN.A .ES a 1.7 
I)Derirneuto,em que o Or. Aoto~i~ V~z 
J>i utu Coelho da Cunha pede prm!egio 
com garantia de JUros de 7% sobre 
i ,500:00o,')000 paoa fundação de cinco 
estabelecimentos do agrlcniLura pra-
tica na poovíncia.- A's commos;oos 
de podere<~ e 2. • de fazenda. 

Outro do mesmo, remellenrlo o re-
querimento de Antonio Carlos Mayrink, 
professor rla Viçosa. pedindo ser 
considerado uo caso do n. 3, art. 111 da 
lei o. 2892.-A' comm:~~au de instruc-
çào publica. 

Outro do mesmo. remellr.ndo o re-
.querimentu, t'm que o porteiro elo lyceo 
mineiro, João Baptista Medeiros, petle 
que se tome em consideração o que 
apresentou em 1886.-A' t.• commissão 

de fazenda. 
Outro do mesmo. remNtcnrlo o re-

.queriloento, em quo O. Anna Maria tfu 
Espirtto Sautu, professora do llom Oes -
pacho, pede se come para a sua apo-
sentadoria certo lapso de tempo.-A's 
commissoes do poderes e 2. • de fazenda. 

Outro do me$mo, enviaudo n reque-
rimento, em que O. Clortana Emenaid 
de llleirelles Enout, 11rofrssora de llae-
pendy, faz identicu pedido.- A's mes-
mas comrn issOes. 

Outro do mesmo. remeuendo o re-
querimento, em que O. Tbeodosia Ban-
deira de Campos, professora ele Dores 
da Boa Esperança, pede um ao no de li-

Unl:a com ordeoado. - A ·s mesmas 
tlOmmissoes. 

Outro do mesmo, eoviaodo os pa-
peis relaiívos a um rego d'agua pota-
nl em Montes Cfarlls e pedi o do a de-
uetação de meios ao governo para 
aqoella obra.-A' i .• commissão de fa-
:unda. 

Outro do mesmo, en ria ndo uma re-
presentação da di rectoria de fazenda 
provin-:ial, pedmdo um creditosupple-
mentar de i00.0006000 à verba-obras 
publ.ícas.- A· mesma com missão. 

Outro do mesmo, enviando o orça-
mento da cama ra m un lei pai doCa rançola. 
-A' commissào de fazenda munictpal. 

Dons outros da camara municipal de 
Baependy, remeuendo cootas do a~~o 
passado e or~ameoto para o exerCJCJO 
4le !889.-A' mesma com missão. 

O Sr. Presideote declara que não ba 
.teSSào, por falia de numero legal,e desi-
p para ordem do dia 9: 

PRIAIEIRA PAliTE 

AJé H e i / 2. - Expediente e apre-
seotação de pareceres de com missões. 

Até nm.a hora da tarde. 
[_ ! . • leitora de projectos impressos. 

Vntaçào dos prnjectos ns. 44, 71 e n,;. 
1. • discussão dus r•rojectos ns. 241, 

9, 255 e 104. 
3.• discussão elos projectos ns. 100 e 

328 Lle 1884 (pcstnras muoicipars). 

Atit 2 e f/ '1.. 
1 . • oliscus~io elo projecto n. 11 3 (forca 

pu l>liC<t ). 
~- • do de n. 1. 
Continnaçãn ri:\ dl~cus~i\n rln parerer 

indeferi orlo :1 prctençào dos r~tudantes 
de phn rmacía • 

1. • tltscus~ilo dos prlljectos ns. 'i a 
2:>2. 

CIHJtinu~ç:io tia cli;;cu-;sã.n dos rvqne-
rimentns suhre coffet.tnria de Cara n · 
gola e uPgocios de Grão Mogol . 

ULTl.IIA l ' Ail'rt: 

Ate :J horas. - Apreseutaçào dt; pt'o-
jeclO$. in.JicaçOes e requerimento&. 

- ------
1ti.• ::iESS:\0 OIIOINAIUA, Ell 11 llE 

JIJLIIO UE 1888 

~UlDI \1110 : - I:~I'RI\I t:l\'TR, - Vnluol•• C>Hf· 
,:.:-rnlnl.·u;fw. - Disc·:!rt tl ,, mu~:\f) d•' SI'-
-~ . llaia.-lllso·urso~ dos Sr.;. Jununenhu. 
.Oru111uuol, (;. St•nn, (;. C••t'ttuuir~. Marllu,; 
•l a Andrade, A. C~llloira c A. ~lachntlo.
l•~•rc''ttres. -f.• PARTE DA Or.DUI DO Olil.-
l'rofHI'CIH1ia para a di~& Js;:\o da força pu-
blira.-Ohserv:tçiles o requerimcnws tios 
Sr:<. Oat·roso Junior o t•r~sídcro tt• .. -Força 
pultlica.-OtoscrTa~i\~ do. Sr. •·· S:t. - Dl,;-
cursos Iins Srs. A. Ca ldei ra e A. )l~rlou><. 
-t•rnjectos.- Onlcm dos trah:tlhus.-Obs•·r-
vao;o;•tS do Sr. Campollo. 

A 's Jt boras e 45 minutos da Ulanbã, 
fP.ila a chamada, achào-se presentes os 
Srs. Silvestre Ferraz, Porftrio Machado, 
Lindolpbo Caet_aoo, França V!a~na, 
Candido Cerquetra, Drumond, Ansltdes 
Maia, Dias Fortes, Dutra, Silva Furtes, 
C h assim Drumond , Lafayeue, Sous:l 
Rabello, Campello, Antonio Martios, 
Salatbiel, Antero, Vaz ds Lima, Al-
varo Machado, Moraes Sales, Barbosa 
da Silva, Francisco Sà,Josino de Araujo, 
CamilloPrates, Americo de Maltos, José 
Brandão, Costa Sena, Leonel Fil_bo, 
J\lartins de Andrade, Augusto Caldetra, 
Gomes Candido, Francisco Braz, Clao-
dionor Nunes, Toleodal, Luiz Vieira, 
Antonio Teixeira, Teixeira da Molla, 
Viotti, Pimenta, Avelino Co~rea, Nel-
son, Teixeira Duarte, Ignac•o Mnrt~. 
Nogueira Augusto Cesar, Soares Pet-
xoto Jur~meoba, Farmiano Costa, Coe-
lho de Moura, Sabioo BarrosQ Junior, 
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Certos Nogueira, José Theodoro, 1\a· 
miro Martlns, C"mpolioa, Moreira da 
Roeha e Ferrei ra Alves; faltando sem 
causa participada os mai~ Srs. 
• Abre-se a sessão. 

E' lida e approvada a acta tia anle-
cedeole e a da reunião do dia 7 tio cor-
rente. 

O Sr. t. • Secretario dá conta do se-
guinte 

t:XPf:OJt: l\H". 

Oflicios 
Um do secretario do go,·erRO, remei· 

tendo informações solicitadas com re-
fereocia a companhia-Estrada do ferro 
Leopoldioa.-A quem requisitou. 

Outro do mesmo, remeuendo o re-
querimento da empreza balooaria l!os 
Poç,:-~ de Caldas, pedindo prorogação 
de pr,11.0 do seu privilegio por mais 
t lS aouos.-A' commissà•• de poderes. 

O•l tro do mesmo, remetteodo o 
r81Juerlmento do professor da cidade 
d•J S. José do Paraíso, A.rtbur Lonr.o· 
bardo de Sales. p~diodo um anuo de 
!icença.-A' ~- · commissão de fazenda . 

P1tiçllu 
Uma de O. Elisa Octaviana de Alva-

reulfa. professora d& cidade do Curvello. 
pedindo um aono de licença. - A' 
mesma commissào. 

Voto ch cmgt·atulacão 

o er. &rl•t.lde• HRia (pela 
ordtm):-5r. presidente, ~~abe V. Exc. 
qlle a da la de boje é bem gtoriosa para 
um dos povos nossos irmãos, um dos 
povos da America do Sol. 

Celebra a Republíca Argentina hoje 
o anniversario da sua independencia : 
. a Republlca Argentina, Srs. ,cujas sym-
p~tbtaa, pelo nosso paiz (apoiados) têm-se 
retelado com tanta franqueza e en-
thosiumo! 

.Essa data não pode deixar de ser 
commemorada lambem pelo povo bra· 
si!eim (apoiadM ). 

l'or ~.»O, Sr. presidente, eu me le-
nnlei pan apresentar uma indicação 
a esta aa5embloa; não requeiro o levan-
tamento da ~o. porque o atraoto dos 
nOISOS trabalhos (apoiado ao St•, Dt·u-
mottd) impede-me de Jazel-o; e eu não 
quero. ter parte óa responsabilidade 
quelli)S aihitáda demorada votação das 
teis~oouu (apoi4dos e ft4o apoiados). 

l!imito·me, portaniÓ, a enviar ã mesa 
o lll({ninle reqoeriwoto (lé) . 

(Multo ~m). 
E' ~poiada e postl tm discussão a 

wgolnte 

MOÇito 

Requeiro que se 10S1ra na acta da 
sessiio de hoje um voto de congralo-
laçilo com a 1\epublica Argentina pelu 
aoniversario de sua indepeodencia e 
que a mesa se dirija pelos tramites 
legaes ao ministro drssa republica. ma-
nifesLando os votos que a província de 
Minas Gerar~ faz pela sua pro~peri
dade o eograndethneolo. 

Sala das sessOes, ll dl' julbo de t888. 
- Aristides Maia. 

O 8r. Jururnenha:-l<:o tendo 
que os sentimentos generosos da pa-
tria esLào sempre collocado~ sobre to-
dos O'l outros da nossa natureza h li-
mana. 

Eu acei to a indicação rio nobre de-
putado, o Sr. Dr. A. Maia. mas l!n-
;endo que ella não é coroplota. 

O Sr. Orumood: -E' completa. 
O Sr. J orumeoha: - 1<: rt:io é com-

pleta, Srs, eu direi porque. 
O Sr. Barroso Junior: -Não ó com-

pleta [apoiados c nao apoia•los) 
O Sr. Jurumenba: - O Sr. Or. A. 

Ma•• disse que não requeria o levao· 
lamento da :;essão. pelo facto de es tar-
mos muito atrandos em nossci tra-
balhos •. . 

O Sr. 6. Fortes: - E é uma rallào 
moilo ponJerosa. 

O Sr. Jorumeoba .•. si em parte ha 
algnma razão, eu entendo qne 0110 
se deve suffocar o generoso pronun-
ciamento desta casa (ttpoiados e "ao 
apoiados) por um mollvo Lào simples, 
como 6 o levantamento de uma 
sessão, qlllndo, com pequeno sacriHcio 
de no~~a parte o de alguns orado.,. 
em diversas ma terias, po temos per-
Ceitameule recuperar a sessão de hoje • 

O Sr. C. Nogueira:- E é mais uot 
aperto de mão qu6 dirigimos à R e pu--
blica Argentina (apoiaá >s). 

O Sr. Ornmood: - Peço a palavra . 
O Sr. Jurumeuba: -Quando, Sr. 

presidente, vemos a commissà.o Ja im-
prensa brasileira1 na 1\epublica Argen-
tina. ser o alvo de uma llrata e i~a
pooeote manirestação, a mlls ruidOA 
e estridente, qnaudo lodos os laçHa 
de aympalhia e de amisade irromJ!Om 
volnntariamente do coração da ·pa.-
tria pelo modo o mais lisoojeiro pos-
sível, eu entendo, Sr. presidente, que 
nlo se deve reRatear (apoiados ' n4o 
apoiado.t) uma tão pequena manifesta-
ção, como o le~tamento da seesão 
(ap·daclos e R4o apoiados). 

E admira, Srs., tanto mais quaod" 
este pronoociamento contrario, aliu 
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tão pequeno, parte de um membro da 
haocada liberal e de algun:t outros que 
se vilo manifestando. 

O Sr. J. Dutra: - Quo prcfer~m o 
trabalho, o interesse d:~ província, a 
essa~ ma oi rest~çOl's. 

O Sr. Jurumeoha: - 1·:-to procedi-
mento de apreço e gentileza para com 
unta nação amiga 031i de accordo. não 
someoto com a manifestação geral 
tio paiz. como igualmente 11u governo 
e dos distinctos chefes dc1 um e outro 
partido e tambem dos ado[HOS do partido 
republicano. 

Assim, Sr. presidente, eu, satisfa-
zendo aos aoholosdo meocoração, á ma-
nifestação lie distioctos collegas, e 
acompanhando o movimentu generoso 
da nação, vou propor uma emenda 
;·, indicação do nobre deputado, no 
sentido da ser le-rao tada a sessã••· 

(Apoiados e nao aJ.OÍcJdos; muito 
hem). 

E' apoiado e posto conjunctr.mente 
em discussão o seguinte 

A cldit ivo 

Que seja levantada a sessão pelo 
mesmo motivo_ 

Sala das sessões, 9 de julho de 1888. 
- Jurumeoha. 

O 8r. Drumoud : - Sr. pre-
sidentu, a.~ palavras proferidas pelo 
illustre •:OII e~a que procedeu-me na 
tribuna ft)rçam-me a, por meu turno, 
tt:ril!tr a palavra a esta !Ilustre as-
semblea. 

Acredito, Sr. presidente, que a iodi-
ação apresentada pelo meu nobre col-
lega de bancada traduz bem de perto 
o sentimento da mais viva alagria que 
domina a assemblea provincial de ~inas. 
relativamente a commemoração desso 
dia de gloria para a 1\epublica Ar-
Reotioa. 

O Sr. Juru.meoba: - Não t1 uma ma-
oire~~tação completa (apoic.dos e nllo 
apoiados). 

O Sr. O. Fortes: -Si trabalharmos é 
que a completaremos. 

O Sr. Orcmood: - Srs • os SP.nti-
mentos da casa, em relação ao raeto 
-graodio~o que assigoala o dia de boje 
p:.ra a Republica Argentina, me parece 
que ol'> podem ser melhor interpre-
tados por esta casa do que trabalhando 
nós e lançando os alicerces para o en-
grandecimento futuro da província, que 
estremecemo,; (ap 1iodos 11 n4o apoia-
tlos). 

A Republ ica. Argentina, Srs.. tem 
cooqols tado logar distiocto e ele honra 

no convívio da~ nações cultas pelo amo.-
ao lt'a!Jalho. 

Desse trahalhn, Sr. presiolontc, tem 
nos 1•indo a ni" ação; e creio, Srs •• que, 
por meio •lo tmhalhn, t.la~ tno•tl hlas 
fecundas f( no n(•~ rcali~armos uns dias 
rto sess:\u •ptH nos re:: tam. t~romos 
corrosponditJu pela nossa parte, devi-
damente, aos intuitos grandiosos do 
i Ilustro autor ' '" r ·•1uerimeuto ora em 
discussão. 

O Sr Jurutucnh3: -Eu tenho \'isto 
levantar-se a ~essão por motivos mui to 
menos importantes. 

O S•·· Drumood: -Si nós represen-
tassemos o imperio do O:·asil, si llzes-
~emns parte do alto parlamento . .. 

O Sr. Juroroonha:- Sumos uma parte 
muito importante. 

O ~r. Orumood .. eu creio que teria 
razào de ser a emanda apresentada pelo 
distincto collega que precedeu-me oa 
tribuna. 

Mas, o que prt> tendem o nosso collega 
do bancada e o nobre deputado da 
bancada oppo:sta 1 

Que a assemblea de Minas oào se 
mostre tndifferente aos succes~os e ale-
grias que envolvem oo dia de hoje a 
1\epubltca Argentina, por ser o dia ao-
olversario da sua emancipa~o (lO-
Iitica. 

Acaso não traduz bem de porto a 
e:tpressão deste sentimento a indicação 
que acaba de ser apre.~eotada pelo meu 
illustre collega e companheiro do ban-
cada 7 Não temos assim tomado uma 
posição digna e comp;,tivel com as 
nossas circumstancias, adoptaodo esta 
indicação ? 

Nào será de utilidade, pela estrei teza 
de tempo em que nos achamos, que se 
rPjeite a emenda apresentada pelo H-
lustrado collega da bancada opposta 1 

O Sr. ~arroso Jnoior: -Agora ó qtte 
so regatea o tempo que se perdeu 
inutilmente. 

O Sr. Caodido Cerqueira: - Porque os 
nobres deputados que se achavam na 
capital não compareceram. 

O Sr. Drumood :- Nào voltemos os 
olhos para o passado; si alguns dias do 
nosso tempo foram perdidos, a culpa -é 
de todos oós. 

O Sr. Barroso Juuior: -Não apoiado. 
O Sr. Augusto Caldeira:-E' de am-

bas as bancadas. 
O Sr. Drumond :-Não atiremos :L 

r111ponsabilidade ao~• outros; esta rua 
se acha constituida de maneira tal, qtse 
oeobum dos partidos políticos aqui re-
presentados pode fooccionar sem au-
xilio do outro. 

O Sr. 8arr050 Junior:- Nào apoiado; 
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a bancada liberal tem a mesa, tem todas 
aa commissll'!s e nós temos sido ven-
cidos na votação; porta o to, a maioria, 
bem como a responsabilidade. estão lá. 

O Sr. Drumond : -Creio, pois, que 
os Bllnlimentos patrloticos e elevados 
que acaba de exhibir o meu nobre coi-
J~a da bancada opposta ficarão satis-
leatoe ... 

O Sr. Jurumenba: -Não Ocarão com-
pletos, si a sessão não se levantar. 

O Sr. Dromond ••. si passar a :ndi-
cação apresentad.a pelo meu nobre cal-
lega de bancada. 

1•or estes motivos. embora contra-
riando os impoiS()s do meu coração, 
que deS~:ja ser sempre agrada vel ao 
nobre deputado. declaro que vot • contra 
a emenda. (tlluito bem). 

O &r. CO.t.a flena (pela or-
.fem):- Sr. presidente, pedi a palavra 
at•mente para fu.ndamentar o meu voto 
a favor da indicação do nobre depu-
lado o Sr Aristides Maia e contra a 
emenda do Sr. Jnrumenha(muito btm); 
mas, como o meu nobre collega <\e ban-
cada, o Sr. Martins de Andrade, lam-
bem pretende falar sobre o mesmo as-
sampto, eu cedo a palavra em seu 
ravor. 

O &r. Condldo Cerquelra: 
- Sr. presidente, não posso deixar 
de emíUír o meu humilde modo de 
pensar com referencia á indicação apre-
sootada pelo meu nobre companheiro 
de bancada, o Sr. Aristides Maia. 

Entendo que teremos proudo o nosso 
espírito de confraleroisaçào no gran-
dioso facto da emancipação política da 
llepublica Argentina, approvando a 
indicação para que se consigne nos 
anoaes desta asscmblea que nós, os 
mineiros, não fomos indillerentes ao 
grandioso facto da independeocia dos 
DDSSOS irmãos americanos. 

Enteado lambem que a Republica 
Argentina nos tendo dado lições de 
amor e dedicação ao 11-abal bo e ao 
progrB!ISO (apoiados), nós não MS pode-
mos collocar em uma plana inJerior, 
deiundo de tratar de assumptos muito 
importantes (apoiados) e que nos 
di7.rm respeito tão de perto, como seja 
a •••tação daa leis aoooas. 

.'iós vemos que o tempo se escoa em 
pura perda, que umos dar à provío..:ia 
e ao paiz o espectaculo pouco ediftcante 
de estarmosaqoi reunidos tanto tempo, 
aem que nada tenhamos feito que nos 
possa recommendar ao respeito, á es-
tima e á gr&tidào dos nossos compro-
"Yinciaoos (apoiados). 

Sr. pres1dente, o trabalho ê a lei su-

prema da 'l'ida e nós nos não podemos 
rortar a essa lei. 

Si, por ventura, oeste recanto do paiz. 
para ayiDbolisarmos a nossa dedicação 
aos nossos irmãos sul-americano·, ti-
vermos de suspender os nossos traba-
lhos, com grandes sacr16cios para os 
cofres pubncos. sacriftcios que vão 
onerar os contribuintes, por quanto, por 
este motivo, teremos neceseidade de 
alguns dias deprorogõçào;oão será falla 
de dererencia p3ra com os nossoa irmãos 
sul-americanos da Republica Arguo-
tina o racto de, em uma simpl.:s e mo-
desta indicação, manirestarmos nos ao-
oaes dos nossos trabalbos os nossos 
sentimento:; (apoiados). 

Procedendo assim,teremos bllm e fiel-
mente ioterpretad_o os sentimentos dos 
nossos cemprov•ncJanos. 

Entendo, portanto, que é mais do 
quo suficiente a indicação apresentada 
pelo nosso companheiro de bancada, 
porque traduz de modo muito eloqueute 
os uossos sentimentos de benevolencia 
para com a oação argentina. 

Nem se diga que Vd i-se regatear a 
essa nação, em um !lia tào glorioso 
nos fatiiOs da sua historia, a suspensão 
da nossa sessão. 

Ao coração daquelle povo '•a de ser 
muito grata e muito lisonjeira a ooticia 
de que a assemblea de Minas, curando 
dos seus intereJSes,de envolta com elles, 
congratula-se com aquella nação pelo 
facto mais esplendoroso da sua vida 
pcol i ti c a (apo1ados). 

Assim procedendo, eu entendo que 
cumprimos o duplo dever de &.~tender
mos um aperto de mão aos nossos ir-
mãos sul-americanose,ao mesmo tempo. 
corarmos dos interesses serias e vitaes 
da nossa província (muito bem). 

O &r. Mart.ln• de An-
drade : - Sr. presidente, vou pe-
las aguas do honrado deputallo que 
precedeu-me na tribune., tornando mi-
nhas as sensatas considerações de S. 
Ex c. 

A grande e florescente Republica Ar-
gentina é um.a I?aciooalidade. por ~sim 
<! .ter, rooshtwda e, por consegumte, 
preparada para as tormentosas lutas 
da vida social e política; e nós estamos 
ainda preparando o terreno para sobre 
elle assentar as bases do nosso progrcr~f' 
e cugrandecímento. . 

Portanto, agora,que a província pre-
cisa dos nossos esrorços para occorrer 
ás suas mais palpitantes necessidades; 
agora, que a nossa sociedade esU ~as
sando por uma grande crise econom1ca. 

I social e política, sendo excepcional a 
quadra que atravessamos, o:lo devemr,s 
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e n••m lló1lcmns olc modo alg111u runcu;·-
rcr com os nossu~ ,·otns p:u·,, •IIIP esta 
assomblca dcil.e hoJ IJ tlt! fnu~co "ual', lt!-, 
vantruu.lo a sess:"oo. (AJl aiodils; ''1"i1o 
be.m). 

Senhores.. nfw puolcis januu~ po'or ~ 1n 
dnvi•la a sinn.:ri1latlc llll" nthoh:o.; o' l't•n-
ç;ls repuhlicanas ,•r:;tun o't'l't •• •llh' nw 
{azei~ jnstiçn : t•at rct.tnl!o. n'o ' 1'""-~u. 
uão tle,·u ron&orrcr w n1 " 111~11 '"t" 
11ara tlllC se lev:mttJ :1 •c.~-:io •I ·· h"J''· 

t<;, as.~im procetl t:l.'lu. julgu IIH•· tr:o-
tlu7.u p1•rfcitament r, os ,;pntinu•ntns olu' 
mous illnsll'atlus u •listino't ll~ ntnqta-
nhoiros !111 han~da . 

Os Srs. Leonel Fi I hoJ e C. Se na :-s.~m 
d uvida . 

O Sr . .\lartiuo\ tl e Amh·atlc·-tl nwn 
bonraolo c tl istincto amigo, Sr. -\ ristitlo•s 
Maia, mamluu pa1~1 a mcs.o 11111:0 intli-
caçào, 1mra •tuc c:~ta a•sen11Jio•,, ~·· olirija 
á Rcpuhlicn Arg•'nlina. pur llt l• ·nnr•lio 
do ~eu miuistro 1111 ll iu elo• J:ttoi'II'O, 
congmtnlamlo-s•· pela data olo• lt<ljC.'!IIC 
assignala um gr.o nol1: c uot:t\'t•l ;,,·nulo)· 
cimunto na ,·ida po lití ~a oln•1 n••l lu llo-
rosccnt t• o atli:111t:ul:1 l'f'llllhl ka. 

" íudicaç:ln, a que nc:dtO tltJ :ollnolir, 
ba~ta. Sr. prc~itl enll·. para m:uurrslar 
as llll>S:I:I profuntl;os sympathi:os e a 
noss:1 1n~t;, :ulmira(:in iupll'llé p:tiz. 
cnjn amor ao prQ<•rcssu c á ,., 'rhsa(:lll . 
dll\'itlos ao grmio ial)(lr l!lsn, Clnprchcn-
dcdor e cos111opolita tio seus lilloos, a 
todo:• deve ctlificar B servir du ilu:en-
t ivo pnr:1 a oosga sociedade, que dor-
mita na lmmobilidrJ.de. 

Assim, pois, niio posso tlc todo. jun-
tamente com os meus •ligno,; compa-
ubeiros de bancada, vot.u pcl:t emenda 
~o ho1••ado deputado pelo 12. • •lístri-
c:to, o Sr. Jurumanha, porqn•· cita tem 
por fim o levantamento da snss:lo, pre-
JUdicando desl'arte a nossa c:~ ra provin-
c:ia, IIUO hoje, mais do que nunt:a , ne-
c:essita dos no!lsos esrorço~ e 11:1 nossa 
d edicação. (Apoiados; muito bc'••) 

Nestas condições, di>clar11.á lm •lr4La 
tribuna o dos princípios repuhli,·:omls, 
que adherimos à indic.1çào nprtJ."•!IIt:ula 
pelo meu honrado e intelligente amigo. 
o Sr. Aristides Maia. 

Demais, Srs .• t.odos nós sabl)mos que 
a província está gastando dinheiro e 
mais dinheiro; estamos com um rnez e 
tanto de sessão e, entretanto (doe-me 
dizel-o), nada temos feito. 

Não vejo, portanto, motivo para que 
se raça uma barrelada à Ropublica Ar-
gentina â custa dos corres da provín-
cia, quando a indicação ja citada satis-
faz plenamente o nosso pensamento 
cpm relação a um pO\'O que .,, bem os 
.admirar e respeitar. 

O Sr. ll:rno~- Ju ruor:-Eu tamltPIIo 
nao WJO ,·aut<~):•'lll algum:• par:o a l"'ll-
vincla 1'111 ga~tal'llllll' arpu o l!•onroo 
rti,;eu ti ucltl rorojo•t:tu~ •Ir t•sta ti ~t í•·a. 

O Sr .. \larlin4 1lc .\nolr:Ot ll' · - l'uls 
IJt'l ll , t' ll111pr:t 1Utl~ a IIOSSII l'~pi ulto:<:t 
mls.~:iu, l l f' l ~:o "''" •te l:ulo :o~ 'IUt':<tu•·' 
tio • t•stati ~tica ,. oloo 1':1111pan:tri11: r uonror.o 
a OS$t•nlhlra n -.•ntlc,·er. ,;:ollsfa7.cn•l •• ''" 
''rrdatlcim,. ,. ro·.u•s inlt'r!'s.,cs 1la !'rto-
\'inna. t' sahir~n'''" rl:ttiii Í de rront•· t·o·-
~uíd:t. 1'0111 a nll>S:I CfiiiSCII)IICÍa lf.t ll• 
quilla. (.·lpoiatlos: ,n,u ilo bc, ). 

E, ::;r. lll't•sot.lo •IIIC, ,;i :ll i• IHtj í' u:ul.o lt•-
IUIIS lt•lloo , 11 ro•.<pt! IISabilnl:ulo• ro·•·:dlt' 
mn Hrauolf> I'""'" ~rlhrc e~<ta ail•Omloko 
a ••111 (l:orh\ ~" hro· a lt tllll'lotl:t : ~t l míu r -
tr:u;:'ur ria lll'u\'llll'i:o. (Ap'liudos; '''"'''i 
be'" Ú<l bou.:ot.la trb··•·ot). 

Sim; nt•'· :•g•m• não 110~< ,·un ~t.l 'IIIU 
ti\'I'SSCIII si•h• l'•·•n••tli•lu~ a c•sta rorrou-
raç:iu os rPia ttori.•:<. tnbcll.os o :tnnex•"· 
•Jut' 1111~ sin-;, .. ,,,. lta~c para as tl ís.·n,;-
St)r•:< tlas lllt•d t ol a~ 11n0 CllnSUilt!ltl llt• 
per to "" llllllllutrtosos intcrcssr•s •la 1"'"-
vincla; csl :ll llll' :ttpl i l.t'abalhun olll af'ria-
mcntt• . 

1'o!III OS stJ" •l··~pn·;wtl m: pela aollnt-
'""tr·açfto da pr .. ,·iwia. ( A 7101 ••/ ... ~ c mio 
oporallo•) 

IJilas 1'-<ta~ p:tlanas, Sr. tJI'é~iol c ut ... 
julgo ter juslilio':ulu o nosso mo•lo •lt· 
peusar,rclatimmcule à •1uestão que ura 
oct:upa a :. uen~:io da casa, e h:11•cr ltt-
Lcrprolado o peusameuto dtoS meus rtt-
l'llligion:ll'itiS, l'llt:uuln routra ~ emenda 
oiTerccitla pelo honrarlo deputado, o !'r. 
Jurumenha. 

Tt!nho coucluido. (.ll ui/o bemj. 

O 8r. Augu.et.o Caldciro .-
Pedi a palavra, Sr. presidente, para 
ma o i restar-me em cootrapo~içáo .i 
emenda apresentada pelo men illustre 
companheiro de bancada. 

Como disse o nobre deputado, que 
precedeu-me na tribuna, estamos quasi 
no Om da sessão e os projectos do 
orçamento e força publica ainda não 
forão discutidos. 

E, Sr. presidente, que importa á 
bancada conservadora que o governo 
actual tenha mandado que nas repar-
tíçOes publicas seja feriado hoje, quando 
o governo actual, que se move aos me-
nores acenos da imprensa liberal, não 
es tá com a baodeil a conservadora f 

Vozes:-Está. 
O Sr. Augusto Caldeira: - Que im-

porta qna seja hoje o r.enteoarío da in-
depeodencia da Repnh!ica Argentina, 
auaodo é sabida a rivalidade e ogerlsa 
mesmo que aqu~lles Estados do 'Prata 
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nos votão desde o tempo da guerra do 
Paraguay t 

Portanto, Sr. preside.nte, eu não só 
,·oto contra a indicaç.ão apresentada 
pelo Sr. Aristides l\laia, 11om o t:tmbem 
contra a t'menda apresentada pelo meu 
i Ilustre companheiro de ban~ada. 

O 8r A.Jvoro Mochado, 
comprtlbendondo que a ma teria acha-se 
perfeitamente discutida; vendo que a 
disc•assão n i se eucamibando para um 
terreno altamente inconveniente; pede 
ao Sr. presidente que consulta a casa 
si consente no encerramento da mesma 
discussão. 

E' approvado o requerimento de 
encerramento. 

Em s~guida, é approvad11 a m JÇàJ do 
Sr. A. Maia, sendo rejeitado o addi li vo 
do Sr. Jnrumenha. 

O Sr. Brandão (pela ordem): 
-Sr. presidente, roi com grande pezar 
IJUe dei um voto discordante com os 
tie meus nobres collegas da bancada li-
beral. de qnJ Caço parte, conto um dos 
seus mais obscuros membros (não 
apoiados), votando, entretanto, a ravorda 
emenda apresentada pelo nobre depu-
tado da bancad.a conservadora, o Sr. 
Jurumenha. 

Assim procedi, Sr. presidente, por-
liDe entendo que as nossas relações com 
a Republ ica Argentina devem ser cada 
vez mais estreitas, si ror possível, do 
que têm sido ate hoje. 

A esforços do partido liberal, como 
V. Exc. não ignora, conseguim(ls an-
gariar as sympalhias daquelle nobre e 
heroico povo: e os laços de amisade. 
que existem entre o nosso paiz e 
aquella patriotica e cavalheirosa nacio-
nalidade, são o garante seguro de paz 
e concordia neste continonte amerí-
t:ano; sem o que não poderíamos mar-
char desassombrados na senda do pro-
gresso e desenvolvimento nacional 

O nobre barão de Cotegípe, chefe do 
partido conservador, um dos mais no-
tavPiq P•ladi•r~s deste paíz, cuja per-
spieacia e argncia são reconhecidas e 
por isso mesmo temidas; 9 nobr11 barão 
1\e Cotegipe, digo, tem sido, quando 
; rbitro da governação do Estado, o 
maior tropeço, o maior embaraço a essa 
cordialidade fraternal, que outros pen-
sa~os ~e ver ex•stir entre povos i r mão:~, 
CUJOS mter~s se acbii.o ligados por 
laços indlssolnveis, em quanto U-
"ermos esse pensamento patriotico, que 
nos deve servir . como orientação a 
tortos os intnitos nacionaes. 

Folgo de recCinbecer, Sr. presidente, 
que o nobre deputado, cbere da bancada 

conservadora, o Sr. Jurumenba, co~ 
tah•nto ailmiro, tendo sido um dos par-

. tida rios mais dedicados à politica de re-
Sistencia inaugurada t' sustentada pelo 
di~tincto estadista a que me referi, 
não o acompanha na llolítica anti-pa-
triotica ria reacçào aos aços de sympa-
tbia o a ·ní s:~.rte r.·;llflrnll. q "'~ nos 
rlevem ligar ao nobre c altivo povo ar-
gentino. 

Portanto, nntenrlendo que não de-
vemos regatear para com e Rcpublica 
Argentina to las as manifestações de 
nosso apreço e consideração, votei pela 
emenda para suspender-soa sessão, tanto 
mais quando o governo g~ral deu-nos 
o eJ.emplo, mandando suspender hoje 
o trabalho de todas as repartiçlies pu-
bli ~as. 

EoteoJi, portanto, quo não podia. 
deixar, desde quu tal ernenrla roi apre-
sentada, de dar-lhe o meu voto; embora 
em desaccordo com a b:tncada liberal, 
com quo sou sohdario em todas as 
questões políticas e admini~trativas da 
província e do K1tado. 

A aOlueocia do trabalhos qne devem 
occupar nossa aueoção entendo que 
não no~ poderia levar â pratica de uma 
descortezia (muito bem). 

Pat·eceres 
E' lido e sem debate approvado o se-

guinte : 
A &~lmmi~>são 1 .• de Cazend.a, a que 

foi presente o olficio do KOverno, •la· 
tado de 3 do corrente mer., acomp •· 
obando um:~ representação da direc-
toria de fazenda provincial, em que 
pede um credito supplementar de 
iOO:OOO~OJO reis á verba-cbras pu-
blicas-do orçamento vigente para 
occorrer ao pagamento de despezas au-
torisadas e t9ntratadas ; 

Consideranti.o quo a lei n. 3437 de 
i887 dotou essa ru.bica, para as obras 
não especificadas, com a quantia de 
tt7:947~3t3 reis, cujo dlspendio não 
está demonstrado. o que se torna indis-
pen!lavel para habilitar esta assemblea 
·. julg:tr da necessidade d" augmentar o 
respectivo credito; 

Consi.Je•·ando que pelo art. 3. ·§f . • da 
citada lei está o governo autorusado a 
abrir creditos supplementares a es~a 
Y'lrba, limitando a importancia delles 
a 50 X da respectiva rubrica; 

Considerando que, em virtude da dis-
posição ci tada, o credito supplementar á 
verba-obras publicas-no corrente 
exercício não potlia exceder a. quantia 
de :SS: 973,s6tJ6, 50 X da Terba tlllal; 
Con~iderando que, em vista disto, não-

devia e oão podia (I gorerno antorisar. 
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neu. contratar 
••S limitoJ da 
.:oncedida; 

obra.s I(UB r~r~licsscm 
facnldallu •tu·• lhe fo1 

Considerando, flnalmenl•' , •pie u:"1•1 ~o 
'\Cha domoustratla a noco«iolndo •I•J ~er 
excedida aquella autorí-~~t:"•u h•gi ·ta-
tiva, visto que nàr. aoomp .. uhou á rc-
flrcsentaçào da 11irectoria du fazenda 
•!emonstração alguma do valor o natu-
reza •los contr.1 tos celebrados o •los 
plgamen tos a fazer :IV corrente cxcr-
dt;io: 

E' de parc~er e requer qtte M pPçam 
:.o ~overoo, C••rn urgeocia, informaçOI!S 
mat$ complet:u e demoostraçoeo~ dis-
-: ritnlnada• dos contrahl~ celebrados e 
dos pagamen to~ a ~o ciTcctuarem no 
corrente exorcicio. 

Sala das commissOel(, !l de julho de 
t888.-Drumood.- C. Prates.-F. Sá. 

São lidos e vão a imprimir os se-
guinte : 

:'\. :107 

,\" C11111111is:ofw tlt• t~lnlislka fui IH't'..;•u llt..' 
ttlll tt l't't'I'CS{'III:u; àu 1IC Ju:;u 1'111\u ~UJf11011·:1 C 
l .uc:.~ ~O"U ci ra t•cnitlu. rc:ii•1 cult•~ 0111 sua 
rnt~JIIII n ,yl'lllllllill:tdn-Chn•·r.,·u-nu llistrk In 
•l:l t'itl:utu '"' t-:nt•·e-1\ius. IH'tliu•ln n tr:t~~src
"~n,·ín d.1 lllr:.;m;t (;tz.cnda v:.r;t ., distrirto tlt• 
S. f;uu,,ln tl:l. Pmllf\ tlfl t1\rmu tiO Uomlim. 

A couun1:»..iu. 3ltentlentlo :.-c 1'3tt"IC~~'" allc~:a
•t:u. •· .te J13rC:C\!r •(Ih.• ~t.' :ulo~ttt•u ~es:uiute 
11ruject": 

A n:s.<emul~a t~::i>la.i•·a l•rovmo·tal de 
Miua:-. l;CI":\C:'l tlt•rrut.., : 

;\ot . uu ku. ~·;~n lrnnft•ritl a 1!11 •listril'llo •la 
"' 'laolo do Entrc-1\ios Q iucrn·voo·:ula nv dis-
t:·lct" •l u S. t>on:~nl~ d:1 P11utc. du h•rutu Ju 
U11on ll m, a fatcuda •lo•nmnlua•la - Chac.Hn-. 
pN·tcucontc a Jost! l1into ~u;.:uc1ra •• Luc:ts 
Noguuira l>çnidn ~ rev~t;;:ttlns :i"'" tli,lu\:;í•:r"u!!' 
""' coutraroo. 

s.tn lias cou .. ui:;:;ões. 9 t1r Julho J~ 1888. 
-J. )1. Brand:iu.-Jo>o: Thtoollllr•l.-~avar•l 
;o; ;ai~. 
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A' rnrnmi~são do •.st.uistka r.n vrcs•ntc 
uuw •·oprcsunt~u;ào du cit.hul :\•_,:-. tlo•n iri lhulos 
na fi'OliiiOdn ''" .Uomlhu. dil h1r111111l" l'omlm. 
JIO•IIu•ro uu••n dantarca~àro !In limil"s d:o 
llleSIIIn frOj(llezia COill a da l:llncei(àO do 
~·ormo.;o; e )nlgando de ju~ti~a •111o seja 
:attemlilla a rdrrida represc11t:•~~~~. c de 
parecer qcu csla asscmbloa atlopteo srguintc 
rr•>ie.:to de lei: 

A 3$ól'lllblea legi~lali•·3 jlr<lvino•oal du 
Min:lS t>er~.:s docrela: 

Art. unico. As divi>lls cn1r~ a< fro•gucin:S 
'' 11is tric1o do Oomfin do l'omha r" tlistricto 
•I~ Conccírão !lo Pnrmoso lido .cudo :t.< 
seguhllcS: 'se~:11i1Hio dn barrn •In Cn pí vnr) 

l•eln cspig:i•l qu" tlivide as :11(1111:1 do 1uo.snw 
:apivnr)' e ~·onnoso ntd o nlto dn f:Lr.cutla 

ol o fo1·riul Antonio dn Co~ta ;{ih•a 11 desla 
polo e<Jiigâu •tue vai :i divisa •In fazenda de 
~·raucisco Antouio de !oloraes, seguindo pelo 
' ..!Jllgio. rode:audo a fazenda do s11pradil0 
forriel. tlesceudu pela divisa de; te c :uraves-
~ando o) r io t'ormoso : o seguindo pelo alto 
:al6 a Caz-.llda ti~ !olauoel Pereira lfanlues e 
I' ela divisa lll'<te :i rozendn dr t'••lip:~e Gon-

s.af"•·i .,.,•rr•••r.t :t.l, . . ,, •lt' 1,a .. •I•• tli ... rrwt, •I•• 
J,,;u, ~;\.lllf•,: ~ :or~uirulu \u•I:J' \ ··rh•ut<-" tiO!'> 
rw, l l;au •• h•rmn~•. r•u •·ntul" :e J,!rutu fi•• 
rtt:lllllt tia (t&t •utl :l tlu ldt:ul•• J••:u1uiw ~ltur\11 
tlt•. i \ tlllll lll: f• dn a""lhl~. ••m 1' 11 11111 jlircllu. 
:t ~ ·· ·' h!U't'n • I ~ · t tpírJu·~· . li IIth• •'hllu•t• t .;1 •li-
V I ~:• : lk:llt•h• p lflt'IIC.:t'lltlu rw 11 j,tJ twtu tlt• 
lt.uullu fl •+'<tll• 11 r.Hut~rl • ''"~ta tln•i"'l lutlt• ,, 
h•rril•11·iu ti tlirt•il.l t' lwm Jl~<iitu :...; (:u,!ud:t .. 
do Josú l.ulr. d" :-;,"1"' ll••l"thu " l l:lll!ll•l d" 
C•t...I:& . .Sity:.. t• :tt :uth·••ka" tlu F •lftlllhfl t ttlt• 
u H•rr1lOrtu :-. ,.., rt · J • r~·\ u;;:ttl:h :. ... •lii(JII-su:••c' l'llt r.nntr:tl'tu. 

S:tl:i ti:. .. t"HIII.ut .. , • ...... !I tlt' Julhu li•' 1888. 
:-J. lt. Ut.tu•lnu.-J,,~~ Thrutl.;ru. -~:t\',lrtt• 
:.;'l1t•.;;, 

A- t'niiiUIÍ:H:lo tlt~ .-•,t:t li:-.tir"tJ fui l'l'f".,•flt•• 
•!um r•'ttrt!< •·ut:h~à·l tlt· n. ~ta na d11 t::•ruw 
fJUI11l'~ U Ull ll'llllo, rfi>illt•ll1 t•) U JWUitrÍIII:11'in~ 
tia.;; r:.:zeutla!'l. c lt•uutuiu:u.l :t"-JIIt'•l~lu -Silvrt-
llarrolrno - l.ngr~ - ll111"o•ir~ - (Jnitouuho 
- t· -1'•u·:e-. l•··•liwl•• :t l"f"\'tt;.;.1ç~,, tl:t lei u. 
:!.8 ~3 oi C:!\ olu Uutulor11 olo• ll!dl 11~ 1•n rt~ lfll•' 
trau~rcrio :ts lilt!'.)m:ts taz-t-.1111:1:< Jt:lr.l u rnuui-
l'l piu ti•• Cluro l'rNu. 

E' tlc 1•arccer que. alt.-•utlíuttl••-'f' !lO' jlliolu,.,. 
lllhth fh :.lleg::hi•J.S !•a l"l'ltroscota•::t... se 
~ll ilptu IJ SCl(UflltU )II'OJUCiu. 

A :IS<o•mlolo•,1 legoslatil·a jii'•IViuri"l •lu lll-
ll n.$ tiui'.W:t (1\•crN:t : 

;\ri. llll icu. ~'\càu lo'IIIIMo•rioiM olu IIIIIIIÍ· 
t' IJii" tio 011ru l'ruto t•ar" u ' '" llu111tl11• a~ 
r:at{'lh.l:t... •lcun•uimt~l:t~ - JurJ;'tu - Sih·n-
Uarrt•i r••• -1 ... ;•;:•·'- l ltll"t•a a·:s, - Qui l•tut h o-
6 T11cn. IJ~rtt'll(•·ut•os a 11. llart:1 do t::~rtiiO 
tiuru~ e outro~ t rt•\'u;.::ad:.. u:. )J:trto 
re·t•••·th·:a. :1 IPi u. 1,8\:1 M ~\ d~ Ouluhro 
de 1&11 e mat~tiiSIIOSIÇio~>,; 1'111 ru11 trariu. 

S~la tlnsconltuos.üe, •• !I •I•• J11lhu d•• 18&1. 
- J. Ura11ol:io. -Ju,;é l'ho•u•l•)ru. - ~n•·nrru 
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A ~.• COilllti Í:-~~111 d•• ra7.t'lllln, toudu prt·-
>OIItll '! rc•t!lflrinH•ntll do l'rofo·>:o~·~d" lll~truc-
ça" pr11u:t~1n d~ (rcgucz.'a tlu S1t1u •I v Mn11h:. 
lermu da Chrh lma, Jo..r ~I< t:alll llOS Gr.llu, 
~111 4"'' 1••·1le 11111 annu olc llf'en~a com ur.lc-
uadu flRra tratar de $U3 $:1uolc, rcr1uerimcutu 
'l~1e Sl' :ach:t Ctt iUJtr•w:.du Cdll l o au.u.,t:ulu me-
l •c•!· u llc r•aret·•·r 'fiiC ;.• atlullttl o ,c~:u inltt 
IJrO)CCIO. 

A :a-c3eiii1Jic:a IL'J:i~lati\·:• pru\'lru;l~•l 1lo Mi-
un:\ G\,rn••s tiL••• r•' la : 

Art. omito. Fícn u prc:<iolcnln •In l"ovin-
cl~ :111 wrlsndu n l'llncu•h~l· 11 111 ~un" 1l~ lcout;n, 
COIQ ill'donntl il :IO IIICUll'. <lU profHSIOr tiO 
instruc~:"' 11ri111aria da fro~;u1•zi:o •IH Sitio J o 
~unte. turm" da l;hristilla .• Jus." du t:n•utJOS 
t.tr1ll o i r•'\1ogad3.S :a.s dtSpu:i.tt;õ~~ e.an cuu-
lrario. 

Snln •l:t$ ... ~,,·,. ... 9 d~ Julho •lu t8ll8. -
Camtoellu. l:h:t«ím Urum•mtl. - L.•nnel 
Filho. 
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;\S COIIIIIIÍ:SSUI'ó l'CUJIÍda;. %.• d B fn7.Coul:o o 
toudoro:~. tonolt1 0 111 l'ist:o a lll'll~âo do O. l:lo-
rinnn J::m"11nid dl• )luirell !•; J::nout, Jll'llfu•-
so ra puullca do l uslrllr~'<l•o prlm:~rin •In ci-
dade do llncpcn•IY. em 11ue v••do se lho conto 
P.nn sua A.JIO$Cnlao.lllrin o tempo de magi,te-
rto particular c •1ue •lecnrrl! dJ bnclru du 
186t :1 Pcvuruiro de 186~. uc10 considerando 
os documunlu> ··~hibido. Vttln iUfll•licau~. 
:lS lnforma~ioes •tuu ncompnnhào o >f'U re-
•rucrimculo •• e.lp<•"lnlwenlf· :1 •;nu ;ori'>IVII a 
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-llirertoria de in~lruc.;àn t•uhlica, 1la I(Ual .se 
vó 11110 a . upplicanle rm11.1 U anuos, seis 
motu.• o vinte o Ires di:tS 1lc serviço, dur:onto 
ol$ I( 113 1'S 11CIIhU1113 liCCD\tA n~lllVIt, ;I dO pare-
cor rtno se :uloJIIo o seguinte projcoto. 

A n~sumlolca lugi~IMivn l'rnvluclal de Mi-
nas Go·rnos docrota : 

Art. unicn. Fica o po·csidonto da proviu-
dn 3Utllri:W1dO 3 3J.IOSCUtM, COIIIIUdOSO$ $0 11> 
v~nc•moutos. a prr>rP->sor:~ rouhlica tia cidade 
olo llaependy, O. Cloriaua t:u1PMid de 
Moirolh~ Euuut. contauM-sc-lhe toara es>6 
ohn o ICnt(lO 'I"'' o<cr<io no oMI(isterio parti-
cular c que drcorre do JAneiro do 1861 a Fe-
vorc1r<o dfl 186\ ; ruvogaola~ M distoo>içioes 
em contrnrio. 

Sn ln das srs.;õcs, !I da Julho •lo 1888. -
Carnp;•llo - Ch:tssim Oru111nnd. - Arl:nides 
Mala. -F. Sú. - M:lrlins do Amlrndc. 

·t .• PARTE DA. ORDEM DO DIA 
o Sr. F. Sá requer prefereocia para 

a i . • discussão do projecto o. t. 
E' negada a prefereocia. 
O 8r. Darroeo .Junior (não 

temos as suas obsenações). 
Posto a votos o requerimento de pre-

feroncia, 6 arprnvado. 
(O Sr. f>re.tiáenle deia;a a cacleit·a 

p1·e~i·lencial, que é occupada pelo St·. 
vice-presiclenle). 

O 8r. Preeldente (não tt•mos 
as suas observaçcles). 

FORÇA I'UIJLICA 

Entra em t . • discussão o projecto o. 
H3, que fixa a força publica para o 
anoo de t 8S9. 

O 8r. .1/ranc'ilco 8ú (pela 
ord11m) : - Sr. presidente, eu fui dos 
que votarão pela prefereocia requerida 
pelo meu illustre amigo, leader da ban-
cada cooserV3dora, para ser discutido 
na primeira parte da ordem do dia o 
proJecto de força publica. 

Votando desta forma , o meu propo-
ei to do roi outro, stoào dar um exem-
P.Io ell\ contraste aos que têm dado os 
dlustres represeutaotes do partido con-
servador. 

V. E1c. vio que, ao começar hoje a 
nossa sessão, um membro ootavel da 
bancada conservadora pedio a suspen-
são da sessão, quando S. Exc. sabia 
q.w estava na ordem do dia o projecto 
óe força publica. 

V. E1c. tem visto igualmente que os 
illostrel' membroS da bancada conser-
vadora têm feito quasi sempre greoes 
para impedirem as nossas sessOes (ndo 
apoi4dos dt.J bancada comeroadora). 

Por coosegoiote, quem tem sido go· 
veroameolal nesta casa ol!.o alo os ami-
gos do governo i é a opposição Libe-
ral. 

I O Sr. Barroso Junior : - E' o que 
lhes parece. 

O Sr. Francisco Sá : - Eu 9uiz, por· 
tanto, votando pela preferencta, provar 
ao$ lllustres representantes do partido 
conservador que a opposiçào líberal ú 
quem eslâ aqui interpretando os verda-
deiros interesses do governo, si não se 
devem entender por estes a combinação 
das conveoieocias partida rias, mas sim 
a organisação dos tnteres.oes fuodamen-
taes da sociedade. 

Votando, como u fiz, tanto eu, como 
o.~ meus amigos, que procederi'lo do 
mesmo modo, não subscrevemos de 
maneira alguma as censuras levantadas 
pelo illustre leader da baocatla conser-
vadora sobre '' modo porque foi orga-
nisada a ordem do dia. 

O Sr. Darroso Junior : - N:\o houve 
censuras. 

O Sr. Francisco Sã : - llouve cen-
sura ao modo porquP. estava organi-
sada a ordem do dia. 

O Sr. Barroso Junior: - Eu não a 
censurei. 

O Sr. Jurumenha:-As•im VV. E1cs. 
considerassem o Sr presidente da casll 
como a bancaola conservadora o consi-
dera. 

O Sr. Fraoci~cosa:-Ninguemocoo
sidera mais que a bancada li6eral(apoia-
dos dt.J banC·IGa liberal). 

O 8r Augultt.o Caldeira:-
Sr. presidente, a outro, que não a mim, 
competia tomar a palavra para romper 
o debate (n4o apoiados) sobre este im-
portante ramo do seniço publico ..• 

O Sr. Drumood : -V Ex. est1 oa ai-
tora do assompto. 

O Sr. Augusto Caldeira... porque 
estou convencido de qne não poderei 
levai-o á al tura em que deve s.er collo-
cado. 

O Sr. [)l·um:>nd : - Nós ja o conhe-
cemos vantajosamente. 

O Sr. Augusto Caldeira : - Sr. pre-
sidente, tomando a palavra,seja-me per-
millido dizer qoe é sob a mais dolorosa 
impressão que o faço neste momento, 
~,~aotl:> vejo que o nobre presidente efTe-
ctivo da casa acaba de deixar a sua 
cadeira, sentido desgostoso, de que a 
bancada liberal tivesse ajudado a ban-
cada conservadora a dar-lhe no1 chock 

O Sr. Oromond : - Ni'lo colbe cousa 
alguma. 

O Sr. Augusto üldelra : -Mas, en-
tendo que S. E.xc. não tem o direito de 
assim pens:.r, porqn.e tem a conOança 
n.oaoime da bancada liberal. 

O Sr. Ornmood: -Tem toda (apoia. 
dos). 

O Sr. Augusto Caldeira : - A re-
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speilo de S. Exe., o quo eu poderei di-
ZI'r o) que ~Ó lenho a dar fiUbliCOS C 5in • 
eero:< parabens ao par11dn libe ai 
mineiro e ;\ illu~trada bancada liheral , 
por lerem naqnrlla r,~deira um cn·rcli-
gionarlo dos mcritos de S Exc. (Apoia-
dos ; mrtito bem\. 

Denodado camprfio 1las i.lra~ dr rno-
o;ralicas, reprrseutan1n IIIICtln e aolo-
rallu do (·l~llorado o lo 11 . • distno•tn , 
boora da l'ua pro,•mcia. tt'm S. E:tc. 
nestas tribunas con~u;~l:u.Jo uma (urua 
de immarccsci,·eis !touros. lourns •1ue. 
estou certo, rJoercri. con~crva r ~e•upre 
" irenles o nãu quercril Vl•l·os olo·~ buta
dos, deixautlu. ne!\sc elevado pMio em 
quo se acha, de se 1nspirar na l••i, nos 
inolvida vei~ interesses o la prov111cia , 
para talhar o seo proccdimouhJ pelos 
moldes pequeninos o :imitados de urna 
polit ca PSirr•ila. 

Estou certo de que S. E~c. , as~im 
comn, desde o~ seu:< primriro• passos 
na ca rreira politic:l, tem sido, pO>i\O oli· 
zer, uma gl• riosa IP~enda do ~eu p<~r · 
tido (apo•ados). ar.~im como S. Exc. 
representa nP~~ cadoira a •·ouliança 
1Jnanime da l·ancada libcrnl. h~ oi~ ~er 
lambem o baluarte ~~guro dos luaurr ri-
vci~ direitos da banc.111a con~cl'v:tdn•·a. 
como ola boncalla republ icana. (Ap~ia
dos !JCI'IICS). 

Sr. prl'sidenle. al'rovtilO·Ill6 ainola 
do ensejo, de me achar ua tribuna !Jela 
primeira vel nesta sessão, para maoi-
ftlbtar um profundo voto de gratidão ao 
independente elei !orado do H . • dlslri-
~to. que mais uma vez ainda conferio-
mo o honroso mandato que ,·im aqui 
d esempenhar. 

Vozes : - Muito dignamente. 
O Sr. Au~oslo Caldeira : - E 

seja·me per m1ttido, aproveitando-me 
do ensejo, atirar para l11oge de 
mim uma pecha, qoe 110 districlo me 
(JU•Z atirar o candidoto Sr. cooego 
Ulysses, homem que alô aqui eu esti-
mava e que nenhum ioteresse linha 
e m trabir oo pleito elei toral. 

Sr. presidente, apezar do niil'l ter 
"ootade de voltar a este recinto no 

·actnal bieooio. a maioria do partido 
conservador do U . • districto, postos 
de lado p:~rle do elei tor.1do da cidade 
da Formiga, de Campo-Bello e um 
pequeno numero de eleitores de Bam-
buby. adoplara a minha candidatura, 
Ale sorte que, addicionaodo·lhe grande 
,arte do partido liber~l de Dores. 
Piumhy, etc., que, no caso de não ser 
lloslllisado o seu candidato, abraçaria 
a minha candidatura, a minha eleição 
-era segura por 500 e tantos votos. 
. Quiz o partido conservador da For-

miga, enlào, rmpregar um plaull para 
a eleição do~ 3 ··on~en·atlorcs (o ,·orlt-
s•••). 

Ora. no meu município o c~n!lida tl'l 
courgo Uly:~ses não te\'o votaçfto qnasi 
nonlnuua, por tluas razOe~ : nm 1. • 
lugar. porque, nà•1 asslstilulu en !1 elci-
•;iiu, os O!lrnorPs que at:cilarilu ccolula< 
··om o nome d11 conrgo Ulyss~ troca-
rão n'as por ou :ras com o nome •In ran-
lli•la to liberal; em't.• hl(l3r. o Sr. ,\ulrru 
tlli lho do lugar o por IS:<O lC\'O 111:1iur 
votaçãu. 

Em totl11 ca.•o. re11tUilu :~.; ra lavra..; 
ol c~:;es , que me aurillucm tr.olo;:1o nu 
plo'Í IO elelloral , au mal~ prnfnnolo ll o•, -
prew 

Sr. tJr~shl c nte, o'omo .i •lo l"qXe uo 
parlau1cntu gllr.•l 1ni cia r-~c a olisc us~ãu 
tio orç.1mento r do projP.c•o do f·•rç.os tlo! 
m·o r e turra por CUIIsitler.oçu"s sub r o pu h. 
llca geral; esla corporação,(ullalltl o-~e a . 
norma:< t(UC drvcria sr~;u i r. d cs ,·,a rui o·•~ 
dos ~('HS IIns; es ta i IISiolll içào, que ti mais 
11111:1 rurporaçito aolminslrat lva olo IJUcl 
politica, puslcrg oll tlO a su:, lei llrgnnica. 
cslabeh•ceu a p axe t1B lnil'iar-se a 
dl sru ~s:·o odo nrpru rnlll e ela h·i olu rorc.1 

lliiLIIca por runsiolei'Jçó.:.i ~ubro po· · 
itka geral. 

Eu entendo, Sr. presioli!nlc, qu1• esta 
rOT(Ihração, quo é mais adminstratí,·;, 
d .. quo politica, não dew entrar em dis-
cussões de polllita ~eral, porque a re-
sultado nenhum podemos chegar. (Apa~
/e.•). 

E, Sr presidente, podintlo emprestatlo 
á mecauíca um dos seus princípios, 
eu entendo quo nó> aqui neste rrclnto 
devemos representar outras taut .• ~ rllr-
ças vivas, cujo resultado fiual •h·'·o1 ser 
o nosso esforço em prol dos interesse> 
da provmcia. (Mui to bem). 

Alem disso, Sr. presidente, para qull 
a discussão sobreapohlirageral,quando 
tudo h .. jo acha-se mys tlflcado r 
Quando desta tribuna, Sr. presidente, 
eu terei de perguntar á i Ilus trada ban-
cada da opposição onde está a sua 
b~ndeira, onde estão as tradiçO s bis -
toricas do partido liberal t 

Um Sr. deputado : - Está o a fede . 
ração. (T1-ocdo-se muitos out,·os apar-
tes). 

O Sr. i\ ugusto Caldeira : - Sr. pre-
sidente, em resposta ao aparte do nobre 
deputado, direi que, para satisfazer á 
S. Exc. , ser· me-h ia indiseeosavel 
fazer um retrospecto historico : 1r tomar 
o partido liberal em seu protoplasma, 
em sua cellula embryooaria, acompa-
obal-u nas diversas phases de sua or-
gaoisaçào, seguil-o em seo desenv(ll -
vimento antberorico e pbysiologico e 
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mostrar .:om a lamioa intangível do 
esealpello da logica e da philosopbia 
hislOrica que c partido líbP.ral de ou-
tr'ora n~o é o mesmo que se senta 
hoje oeste reciolO. {Apoiados da b!ln-
cada conse,·vaclora i ·contest~ss da 
bancada liberal). 

Sr. presidente, eu teria tambom de 
perguntar A nobre Juncada conser-
vadora do quo hdo e.:;tà , si com o 
gabinete actual ou si com o veouramlo 
barão de Cotegipe 

Sr. presidente, o actual partito libe-
ral não se assemelha de modo algum 
ao primitivo partido liberal. 

E' um rossil, em race dos se1.1s pri-
meiros princípios, impossivel de ser 
classiftcado pelo mais sabio Cuvier. 

.O Sr. C. Pratas : - Vejamos o 
que é o partido conservador. 

O Sr. Augusto Caldeira : - Sr. pre-
sio~o te, o paltido, que na opposiçào agi-
tava a bandeira •la- rerorma ou revolu-
ção-,o que rez no longo periodo de oito 
a'.lnos, em que esteve no podc~r 7 

Realisou somente a eleição di recta, 
reforma eminentemente conserva~ora, 
devida em grande parte aos seils ad ver-

• sarios, e cahio, d·pois de só haver com-
meuido erros, justificando assim o dito 
de Guisot, quando affirma que os par-
lidos cabem pelos erros que commet-
tem. {Apartes) . 

Sr. presidente, eu não sou daq uelles 
que censurio os partidos reformadores, 
vorq o e entendo que certas reformas tra-
duzem uma neceisidade. 

O Sr. B. da Silva : - Por esse 
systema, V. E.tc. até supprime o sys-
tema planeta rio, 

O Sr. Augusto Caldeira : - Eu não 
sei a que vem a astronomia com as 
coosido~raçOes que estou razeodo. 

Todos nó~ sabemos qua o nobre depu-
tado conhece muito de astronomia e 
uão precisa fnar exhibição dos seus 
vastos conhecimentos. (.lluito bem). 

Mas, Sr. presiden&e, eu não sou 
d'aquelluquecensorãoosconservadores, 
porque a re:~isleJlcia é uma lei logic:a 
das sori~dad ... , e a reacçào entra ou 
leis odlfersaes da vidà. 
~. Sr. presidente, o partido refor-

mado• deve ter consciencia do que 
faz. 

Or:l , o•aclual partido liberal po'le se 
c:ba.wu. rarormador, em rau do que ultl-
ma,.ea&& fea o mioie&erio aetual 1 

Alle!>hdameote, nà4. 
Bll• dei1ou •a sua bandeira, que flli 

tomacllo!!elo adnrsario. (Apartes). 
O;l*tt.to conservador d&:ret'l 11$ tdeas 

empr.etadu•pela opposição. 

O partido conservador, Sr. presidenter 
o~o é um partido que vai fazer brecha, 
mas ti um partido que atra ves1a a bre-
cha ja fetta, aproveitando-se das armas 
do ad vet'l;.uio. 

E o partido liberal o que tem fei to 'I 
IJesclo, Sr. presidente, o começo do 

segnod11 reinado, nem uma reforma 
pOde roal isar. 

O St•. visconde do Rio Urauc'l, de 
veneranda wemoria, chofu de um gabi-
nete conservador. realísou quatro refor-
mas eminentemente liberao~. 

A reforma do elemento servil, que 
não pOde ser reita pelo partido liberal, 
roi realisada pelo mioisterio cou:;erva-
dor. 

Finalmente, Sr. presidente, o Sr. 
senador Dantas, reunindo os farrapos da 
bandeira liberal, hasteou a bandeira da 
abulição, mas l8Vt1 contra si quasi 
todo o partido liberal. 

(Reclamações ; protestos da barlCacla 
libdrul). 

Ora. Sr. presidente, per~unto eu : 
O partido liberal. quo atoda oào póde 

rcalisar uma só reforma, tem o direíiO 
de vir hastear a bandeira da federa-
ç.io'l 

A bsolntamente. não. 
(T1·ocão-se muitos opa,·tes i o ora-

dOI' se11ta-se). 
O Sr. Presidente : -Attenção, Srs. ! 
Peço ao nobre depo13do que conti-

nue. 
O Sr. Augusto C.a Ide ira : - Sr. pre-

Ridente. eu disse que o partido, que em 
1885 regateara dois annos de praz•l aos 
escravos, não tem o direito de levantar 
i bandeira da federação. (Mui to be1n 
do S1•. fi'. Alves). 
. Es.~a bandeira não vem elevar o par.:.. 

ttdo ltbaral i pode ser um causlico no 
dorso de um moribundo, porqoo o par-
lido h.beral ~~rre~. em virtude do que 
faz hoJe o mtntsteno ac:toal e em vir-
tude do que f6z o pamdo liberal no 
prazo de 8 anoos, em que esteve no po-
der. 

{Apoiados da bancada conurt~e
dor j. 

O St·. B. da Sih·a : - Mas, V. 
Exc. é conlradioldrin ; não se recebe 
herança de p11811Qr& viva I (~pa,.te•). 
. O Sr. Aoosu.sto·Caldei!ll : - SI\ pre.-

stdente, ea veJO qae nao posso cootf.. 
nuar oeste terreno •.• 

O Sr. F. Alves < - Vai muito belll• 
O' St Augus&o Ca&lleira •.• pGf'qUe a 

illattrad~o bancada líbaral·não me deixa 
dizeru verdades, qaedevia onir el8 
silencio para reflecUr e tOUIIU o ~a~ posi-
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{ttpoiados). 

O Sr. A. Maia : - O$ 3Jllrtcs v(:m 
lle lá. 

O Sr. Augusto Cahleira : - Lc,·anta 
agora. Srs., o partido llltur·nl a bnn-
ll ei ra da federação ! 

Ora, Sr. presidente. CUIDO dísl!e um 
tios lllustresoradores DPsta casa.ha pou-
cos dia.~. o Sr. Dr. Vaz de Lima, quol 
tlisculio a indicação, a idoa da. federa-
ção u cootemporanea da 1\evoinçào fran-
cesa. 

Mas, oodiscnrso d<J S. Exc. ha uma 
falsa apreciação pohtlca o uma ralsa 
;,preciaçào historica (ntl1 lltloiaclo cJ.o 
$1·. Va.; de Lima). 
0~ mOotaoht'ZilS e !!irondi DOS não 

acoitarão a ítlea por acharem-a li vre de 
mais; e toda a asscmblea sallc 11uo no 
dia em rt•to Vergniaut na Convenção fez 
nm mcruoravel discurso (appello para 
o Sr. n. ola Silva, que é muito lido na 
historia francesa) . . . 

O Sr. U. da Silva : -~ão,senhor. isto 
Hnm cenllicto eotre Parig e a ll ~spanha. 

Não c•>ofunda. 
O Sr. Augusto Caldeira:-V. Exc. 

A <IUC eslá conruodindo. 
V. Exc. não tem noticia lle um llis-

,·urso que r~z Vergniaut na Convenção, 
declarautlo os perigos d.t patria f 

V. Ex.:. não se recorda do que Ver-
I(Uiaut disse a respei to da federação ... 

O Sr. U. da S1Jva : -Nào tive rela· 
çóes •.• (Risatlas). 

O Sr. A ugosto Cahleim:-N:io conhe-
ceu Vtlrgniant. sem duvida. 

Sr. presidente, ja •ejo que o nobre 
deputado está om pouco remoto na his-
toria franc.esa. 

O Sr. B. c!a Silva:-Nossa, estou. 
O Sr. Augnsto Caldeira : - Sr. presi-

dente,a falsa apreciação política que fez 
u nobre dt!pu tado está em quo S. Exc. 
tl issa que os mont..1nhezes acei tarão e 
o:1 glrondinos não aceitarão. 
~là enganado o nobre llepü tado; 

não rol aceita, nem pelos montanhezes, 
nem pelos girondino5: acha vão a idea 
mUltO adl.antada e não querião ainda 
perder a monal'ebia. 

Na nosso paiz. Sr. presidente, a idea 
da federação d:ola da ioconfidencia; 
e a este respeito rez tambem o nobro 
d&potado relator da commissão uma 
fal11a· apreciação bisto·ica. qoa'tl<to disse 
ttOB Pedro I atloptou a tndependeocia 
1)0r sua ambição. 

Eità enganado: si elle não a •loizesse 
Caser, o povo a fo~ ria, porqoe " germen 
estava laoçado D I) terreno; o suppticio' 
de Tiradentes em t 789 engendron a 
indepeodencia do paiz em tm. 

Ma·. Sr. prcsiolente. o l o·i~ CIIIO.i do 
lado P~t:tS COIISÍd~ra~(IC~; 8U )'Uolin ra-
zer, porque i: l'acrl. um arrazu,,o lu ,obro 
'' hiSt•JriU tl ,l Ioi ola olu r~tl c rll ç:o ... 

l~u lfiiOro olirigir-mn :\ lo:w .. aola lthe· 
ral :L m.•p,·rtn cJa indrt·aç~oo qno1 r.lla 
ac<~ba 1lu Vtltar; c, tliril{iuo lu-mu â loan-
CJtl:! Jrhotral , Cll suppouhrltJIIU Uhl di-
rijo ao au 1or tia uuli.:açào. 

Eu pergu utu i S Kxc . . an Sr l: 
!>rales: o nubro• .t ·,• o taolu •lll•lr a fo•de-
raçâo conta :;u) , •• , •. , .. . l ..... 

O Sr e. l'ratcs:-1~· impossível re~
pondcr em a rartr. 

N.lo putle discutir a indicaçio••· .. 
O Sr. Angnsto Caldeira .. . ampl;1 el o~ 

po•leres lt1caes.•los po•IAro~ proovincíaus? 
O Sr. C. l' t'a tP.s:- Sirn, SoH1Ioo1r. 
O Sr. Augu~to Caldeira :-II·Jm. 
lJesde que V. Exc. aceita a~ pre-

missa , h' de aceitar as couse.w cnciOlS; 
oã.o poJo fug1r de aceitar ou olu trucrer 
que so nullifique, que :wja •Instruido 
este systema, esta orRarrisa~·ão . .JUe 
conconu·a no poder geral a rurça que 
absorve os podcrv.s lucacs. 

Portanto. V. Exc. •tuor tiUO haja 
sobo ania ampla •los podere, Jlrovío-
ciae.~. dos poderes locae~ l 

O Sr. F. Sà :-Està claro, no que 
não (()r ÍUCOm11ativel COlO OS iutercsses 
federaes 

O Sr. Augu~to Caldeira:-Ora, quem 
~ uor a soberania am pia dospo•laros I ocacs 
(eis as premissas) nega ipso f·•t:lo a so-
berania do poder centraL 

O Sr. C. Prato3!-Em term11s. 
O Sr. Augusto Caldei ra: -;';t·ga, não 

pode deixar do ne~ar,pontuc a soberania 
não se podo dmd1r ahl; ou ha log1ca 
ou então não sei oode està a coheren-
cia. 

Si nega a soberania do pntler cen-
tral , nega o principio monarchico. 

(Apa ·les). 
Ahi é quo e.,tàa logica. 
E,enlào,perguoto ao i Ilustro autor &la 

indicação ... 
O Sr. Ornmond :-lla um justo equi-

líbrio. 
O Sr Augusto Caldeira: - Eu peco ao 

Sr.presi.Jenteque in~creva o o obro depu · 
tado com a palavra para vir ma expl:-
car o que é estejnsto equil íbrio. 

O Sr. Orumond : -Eu direi. 
O Sr. A uj:tusto CaldeiJ·a: -Então, V. 

Exc.oào é fodaralisla;não sei o que sigoi· 
fica este 111sto equilíbrio I 

O Sr F. Sã: - Ha duas sobera o ias, 
cada uma em sua espbera. 

O Sr. Augusto Caldeira:-V. Exc. 
não il capaz tle explicar isso. 

Eu pergunto: roubando-se á coroa, 
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a mooarcbia, a sua soberania, a que 
ft:a ella reduzida t 

Ora, o oc!Jre deputado, qoe honra-me 
com seu aparte, é engenheiro, mas ba 
de ter conhecimento de Anatomia. 

Vou dar um exemplo: ficando a mo-
oarchia como quer o nobre deputado, 
sem soberania, llca reduzida a um or-
ganismo quo tem o eerebro para pensar, 
mas não tem o braço para executar, 
oào tem o nervo para transmillir a 
irupressão; logo, fica reduzida a um 
poddr negativo, a om phaotasma. 

Portanto, a que llca reduzido o go-
verno federativo em Caco da l(lgica? 

O Sr. c. Prates:-V. Esc. parece 
que oão conhece bem o mecanismo do 
governo federal. 

O Sr. AogustoCaldeira :-V. Exc. e 
os seus companheiros de bancada é que 
parecem não conhecei-o; sinão, não po-
derião vutar pela inclicaçàu, porque é 
'Jma contradicçào manifesta. 

Sr. presidente, querer conciliar a 
fedoraçã.o, nos termos em que foi vo-
tada a indicação, com um governo mo-
oarchíco. só um governo du cretins, 
de Lilliput ! (n4o upoiado ao St·. C. 
Prates). 

O nobre deputado nào respondeu a 
mioba argumentação estabelecida em 
1ermos claros. 

O Sr. Drumond: -Eu ja respondi 
por elle. 

O Sr. C. Prates:-Não é possível 
responder a uma argumentação deMa 
ord~m em apar te:~. 

O Sr. Augusto Caldeira :-Mas ha 
apartes que equivalem om discurso. 

O Sr. C. Prales:-V: Esc. não mos-
trou a incompatibilidade entre a mo-
uarchia e o governo federal. 

O Sr. Augusto Caldaira :-Acabo de 
mostrar e posso repelir a argumeotaç\o, 
si o nobre depotatlo quizer. 

O Sr. C. Pratas : -Não é oecessario; 
as suas premissas têm consequeocias 
completamente falsas. 

O Sr. A.ugusto Caldeira:-Eu marcho 
de aecordo com a affirmação de V. Exc. 

E o perguntei e V. Etc. respondeu, 
amrmaodo, depois de aceitar as pre· 
missas; a logica obriga, não pode im-
'lrrar a vontade de V. Ex c., ha de 
~o cei tar a cooseqoe.ncia. 

O Sr. C. Prates:- Essa deducção 
ul o é logica. 

O Sr. Augusto Caldeira: - V. V. 
Exes., respuodeod-:-me em apartes, 
me atra par bão. 

O Sr. C. Prales:-V. Exc. mesmo • s 
provoca, perguntando. 
, O Sr. C. Cerqneira:- v . Esc. está 

de 8aca-rolha na boca dos liberaes 
( •·iso ). 

O Sr. Augusto Caldeira : -Eu não 
teobo a culpa de os senhores não argu-
mentarem com logica, de aceitarem o 
principio e quererem negar R concluslo. 

O Sr C. l' rates:-Tem razão •le dizer 
isso agora, porque o partido liberal 
não se de!eodeu (apa•·tes). 

O Sr. Augusto Caldeira:-Eu reclamo 
a presença de V. Etc. na sua cadeira, 
porque é ao lo r da indicação e deve 
responder a minlla in terpelação. 

O Sr. Drumond:-Eu me compro-
mello a responder a V. Exc. em tempo. 

O Sr. Augusto Caldeira:-Eu espe-
rarei , estou em terreno seguro, estou 
no terreno tia logica. 

O Sr. A. Macha.Jo: -0 pr11prio corpo 
humano tem em si um exemplo d1 
federação. 

O Sr. Augusto Caldeira : -Concordo 
com essa opiniào(lra clivet·sosopartes); 
entendo que esta ooinião de Lefevre 
serve para oxemplode systema federa l. 

O coração. orgâo central da circulação, 
emille o sangue oara tortos os outros 
orgàos, mas o cerebro é i odopeodeote 
no exercício de suas runcçOes, para o 
seu funccionamento elle não tem n&-
eessidade do coração, mas delle reeehe 
somente o sangue, o alimento. 

O Sr. F. Al ves:-Não pode funccio-
nar, sem sangue arterial. 

O Sr. Augusto Caldeira:- Não se pode 
oogar que cada víscera no esercicio de 
RUa8 funCÇOOS cl iodepeodeole (aparles). 

VV. Excs. não têm pena do orador,quo 
está com o orgão da voz enfermo 

O Sr. C. !'rales: -V. Exc. mesmo 
está provocando os apartes. 

O Sr. AugustoCaldeira:-Eu devia eo . 
tender-me com V. Exc.,que representa 
a sua bancada, quando apresentou a 
indicação que eu estou combatendo. 

O Sr. DruUlood:- Ja pass u. 
O Sr. Augusto Caldeira:- Mas, eu 

estou fazendo considerações contra o 
fundamento logico dessa Indicação. 

Sr. presidente, em face da argumoa-
u r;:ào que acabo de apresentar, mos-
>raod" esuberaolemeote que o parlulo 
liberal , 1doptando a indicação do Sr. 
C. Prates, ipso facto at.loptou as ideas 
republicanas (npat·les), eo entendo 
que S. S. Excs. devlào ser maia sinceros; 
ou os nobres depuLados lizerão ~ue não 
comprebeoderào o que significava. a 
indicação ou, então, não slo sinceros 
e qaerem applicar ao costado do 96U 
partido moribundo este causlico, qae 
já 6 ioulil (n4o apoiados). 

Agora, peço licença á illustrada bao-
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c:adl\ r.onRenadora par:\ mo entender 
~m s . S. Excs .. 

Eu f'ergunto aos meu~ nobros col-
,e~~s do quo lado Pstit••: si com a ban-
deml !lo partido con~er.,.atlor . ~~ com o 
gab1nHo actual ou com o verwrando 
barão de Cotegípc•, com cs~n homem 
carregado .lo ser.,.iço~ i1 patria a rpte 
devia ser ad .. r~do, niio por um •:r··•lo 
polilír.o, mas por lOclu o puvo hr.•><i-
leirll ( apoiudos). 

Eu pen;;o que o parti•lv conqcn·a•IIJ r, 
por s ua índole e por ~c·•~ prindpios. 
não del'ia NO cnlloc:.r ua v:111:;unrcla ctas 
reformas e 5•i dccrctnr leis qnn o~tào 
&aii CCÍ'IOaolas pela upiniiH, 

Ora, eu pergunto: em l'irtnrlL' •1:1 ro-
rorma do 13 •lll M:nn, n minlstonu e5tá 
cam a llandetr.1 couserl'a.Jura? 

Ab-ohllamcnte, nãn. 
Um ministeno IJUC ra sl:l·' o direito 

~scnp to, que apunhala a •·nn•tillti~ão 
(muito bem ) uão p••rlo r.star com a 
bandeira de um pnrr ioln quo •IO\'P :;er o 
mai!l re~peitaclor iiO nos~o plcto fn n-
damental. 

Um Sr. deputatlu:-0 minhtcrio,n~o. 
o parlamento. 

O Sr. Aul!ustn Calolei r:.: -Sr. presi-
deote.~u sempre fn1 :o boliciooi-ta. ~em
pro entendi que. e01 face do direito oa-
tural ,a escra\'idào ti 11111 roniKI à liber-
dade do intlívic!uo: mas. lambom sem-
pre entendi que a proprtedaae deve ser 
respeitatlae-abolira escravidão por um 
golpe secco-, como o fez o ministerio 
actnal , tí commeller um roubo i\ pro-
priedade do indivi~ uo (apo•adiJS e n4o 
a poiados). 

O Sr. D. d~ Silva: -Peço ao o obre 
41eput;;dc que oão conluoda o roubo 
com a suppressão da propriedade; são 
41 uas cousas distioctas; o que houve 
foi uma suppressào da propriedade. 

O Sr. T. Duarte: - ~las, foi feita sem 
ser pelos tramites legaes (npm·tes). 

O Sr. Augusto Caldei ra: -Peço aos 
nobres deputados qoe não me ioterrom-
pão, que me deixem ccotinuar. 

O Sr. B. da Siha:- Peço desculpa; o 
meu aparte foi impertinente. 

O Sr. Augusto Caldeira: -Para res-
ponder ao aparte do nobre deputado, 
para discutirmos com logica, é preciso 
.. ue S.Exc. me defina o que entende por 
p ropriedadet 

O Sr. B da Silva : - Isso é muito 
comprido (1'iso). 

O Sr. August., Caldeira: - Si 6 com-
prido,como V. Exc. vem falar em pala-
'fras qne não pode defini rt 

Continuo a affirmar que o ministerio 
confiscou a fazaoda particular, desor-

gani:;ou a l:t\'Oura, dcn um golpe na 
no~sa cunstõtu iç:io. 

O Sr. ll. ela. Stlvl:- .\ denniçio est:t 
aqui promtlta. 

O Sr. Angu~lo Caldeira:-Vem fur.l 
do tcmJlO. 

~Ja~.sr. prcsio l ~n tc, eu nàu t:On•lecn n" 
lnutv o mini,;torln pelo ru:l•l •I' ler 
<l ••svrgani~utlo a la\'oura. prlo factv ola 
ter umpnbrecitlo a província, pelo fa,·t·t 
lle ter rcalis:ttlo uma rof11rm• r:~·lt~al. 
sem medidas prelimiuare:<: cu nàu Céu· 
~uro l~ oto o mioosteno 11or esso b.dCJ. 
(T ··oc•lo-sa muitos e l'tpcl itlos ,, pn ··-
tcs 11u1 ambas as bancadas: " vo; tf,, 
vrn·to ,· rvlu p?rlc se•· o•,v•uu). 

O St·. l'resiolonto :- .\ tlOttl'.lu ! 
l'o•çq ~IH nobrl!> o1o~JJll l3rl oJ- opte 11 :'1" 

int r.1 rontpam u vradur. 
:'ll:io ~e po le <li~cnti r Jl"'' cs;a rurnu. 
O Sr. .\ngu:<tv C:tlott•ir.l : - Cumu 

dizia, Sr prescdentc. cu 11.10 COtltlomn•• 
tanto o mini<torio pur hav.,r rlatht c-~.: 
pa;;.•o inronvnninnlo ~o.; cnlero.;ses do 
pair. ,., J•rind [la!numle, tlc nos~a prO\' in-
cia. 

Eu c~n~uro o cnioiitOrio, 1 or ter-s•l 
subrnnllido ceg::uneute it vonlarle ca;Jri-
chn~a do uma mulher, que. uflo p Jde 
ainda ter coohnc•monto cu cto sobre 
certas ma terias ole lraosceu<lenlu •wpor-
L1n r.la, de reRras que tleve conhecer u 
imperante. ( Pt·otzstos t' :hc•nMic.• ti.: 
ambas as bancadas). 

Meus senhores, eu estou fuondo con-
siderações sobro politica geral e nãn 
vejo motivo para tania vohemoucia por 
parto dos nobres deputnclos. 

Estou demonstrando, Sr. presidente, 
que, si o ex-ministerio Cotegip~ t••esse 
apresentado um projecto lle rcf.mna 
servil, oão teria de1xado o govern••· 

Um Sr. deputado: - A causa da de-
missão de mioisterill Cotegipo foi outra. 

O Sr. Barroso Junior dá um aparte. 
O Sr. Augusto Caldeira : - Desse 

motlo o nobre depu lado, que acaba de 
honrar-me com o seu aparto, abraça 
todas as haodetras. 

Pergunto eu: V. Exc. acompanhou 
ou não o ministerio Cotegipe r 

O Sr Barroso Junior;- Acompa-
nhei o mioisterio Cotegipe, emquanto 
a reforma do elemeotil senil não se 
tornou uma necessidade para o paiz, 
como aconteceu nllimameote. 

O Sr. Augusto Caldeira:- Eu desejo 
ouvtl-o na tribuna sobre esse ponto. 

Sr . presidente, alijou-se um miois-
terio patriota, que estava com a ban-
deira do partido conservador, para con-
servar-se no poder um miolsterio revo-
luclonario, que começou rasgando as 
paginas da nossa cooslituicão. 
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Sr. presidente, actualmente, como 
Ylve esse venerando t>alríota, que tem 
tudo reilo por este paiz, que t~m sem-
pre estimado o llrasil em tuda a exten-
são dos seus grandes e generosos senti-
mentos, como todog vós sabeis, eu 
penso q110 é um dever do todus que re-
nectem com espírito calmo e despreve-
nido sobre os interesses do pai:.~ serem 
mooarchistas, emqunnto river u impe-
rador. 
Ma~. depois da morte do imperador, 

o 3.• reinado. que ja se aprcseuta ma-
nirestando clara e terruioautemente que 
vae tudo absorver o poder pessoal, nãu 
•leve ser aceito pelo po,·o brasileiro. 
( Apartes de ambas r~s bancadus). 

Sr. presidente, eu conheço na histo-
ria reinados gloriosos de mulhere~ ... 

O Sr. B. da Silva:- Pelo que 
V. Exc. diz, no seu conceito, não ha 
regimen, ba pessoas. 

Para mim, o rei não pude fazer mal 
por isso, eu sou liberal. 
\ O Sr. f . ,\lves : - F.sta é que li a 
verdadeira doutrina. (1'1·ocuo-se Ot'-
tr·os apartes). 

O Sr. Presidente : - Eu peço ao~ no · 
bres deputa•los que não iuterrompào 
o orador. 

O Sr. Augusto Caldeira :- A proro· 
síção que acaiJa de ser proferítla veto 
nobre deputado não passa de UIU so-
phisma. 

J>ois nà.o ó verdade que o imperador 
Mmea os seus ministros l 

Si o imperador é um homem ruim, o 
c1 ue ficara valendo •• constitu ição 1 

O Sr. Aristides Maia: - E' um papel 
sujo. 

Um Sr. deputado :- E :1 I'Ontade do 
parlameo to 1 

O Sr. AiJgosto Caldeira: - O parla-
meoto,por si, não é força que possa ob· 
star. 

NO> conhecemos o que são os parla-
mentus· no Brasil. 

lnfellirneute, os minis terios fazem 
tudo. 

O Sr. F. Alves: - En1;1o, o tlefeito 
Ó lli)!W>. 

O Sr. Augusto Caldeira : - O defeito 
uão é tanto nosso, como assevevera o 
1111bre deputado. (Apa,·tes). 

Sr. presidente, eu não tenho obriga-
ção de dizer aos nobres deputados, que 
me ioteqlelão neste momento, quaes 
s~o as minhas crenças políticas. 

'Eplretanto, posso confessar à 55. 
EEics. que peo~o devemos adoptar a 
monarcbla por dedicação pessoaL o lmp!l'rad'or e um homem patriota, 
tem reitiffudo em ravor deste paiz. 

Mas, coo:ió éu dizia, si eu conbeçó 

na histeria rein:.dos gloriosos de mu-
lheres, como, por exemplo, o de I.-abel 
de Ingla terra e outros. eu cooh~ço tam-
IJem 1'cinado:1 desastrosos, como do Ca-
tharina tio Medieis a i\laria, a louca. 

E. Sr. presidente, não duvidu que o 
procedimento da prlnceza imperial re-
llentc tenha sitio um (J rotlncto de 
tiCU apet;•J a religião. uma mani festa-
çào de seu cspirilU bumauitario. mas foi 
incou,·eoianlts aos in terosses do paiz. 
(:l purlcs em u.t.bus as bat1cadas). 

O Sr. Presidoota: -Alleuçàn ! 
l'cç" de novo aos uobrcsJ'lputados que 

deixem o orador co11Liuuar. 
A. discussão om furma do dialogo não 

li percnlttlda pelo regimento. 
O Sr. Augusto Caldeira:- Sr. presi-

dente, eu falo r.om frauqnoza: por 
omquaoto, pertenço ao partido munar-
clusta, porque vi v" o imporador ; per-
tenço ao vartido coo.servador, porque 
ú mais cuherenl~ com o~ s~us princípios 
do 1111e o partido liOerol. ( ,Jpui·Le.~) . 

O •uinioteritJ aclual uào li cunsurva.-
dor, mas o mi nislerio actual uúo ó todo 
o partido couservallor; pronigo o proce-
di meu to do ministeriu actual, porque 
desorgauisou a lavoura, priuci palrueu te 
em nossa província. 

Como é sa b1úo, o norte ja se h a via 
emancipado, dopols lle haver veodid() 
todos seus escravos para o sul. 

A pniVIncia !lo 1\io Grande quasi 
não tiulla escravos. 

A tle S. P.tulo estava preparada para 
a reforma. 

De modo quiJ a província, em que a. 
lavoura sofTr~u . em que grande numero 
de família~, de pobres VÍUVlS, (UràO 
levada:; à miseria, foi a de Minas. 

Sr. presidente, vou passar a discus-
são do v•·ojecto de força publica. 

O Sr. Drornllod: - Está dizendo ver-
dades cruas (outros apa1·tos). 

O Sr.Augusto C.aldeird: ·-Acabadediz.er 
um meu collega e companheiro de ban-
cada que o orador escorregon quando 
referio-se ao partillo conservador, 

Eu pergunto á S. E:s.c. (rerere-se ao 
Sr. f'erreíraAives)cotnó é que,cha.mando 
de aerea a lei de f3 de maio, acom• 
pauba, entretanto, o mioisterio actual r 
(mui(o bem do .Sr. Drum .n·l), 

Como ~ qne S. E:<c., tendo assignado 
um manifesto tle aill1esào ao projecto 
de iodemoisaçào, acompanha o lWnis-
terio actual ? 

O Sr. f. AJves: -Eu não assignei 
proj ecto algum de indemnisação. 

O Sr. Augusto Cahieira:-Foi o que 
constou-me. 

Mas, como li que V. Exc., qualifi-
cando de aerea aquella lei, que acab~ 



cl~t elaYar aos olhos t.111s abJ I cionistas a 
princeza imperial. •. 

O Sr. F. Alves dà um aparte. 
O Sr. Augusto Caltleira:-\', Exc. co-

nhece a nossa constitntÇ<IO.nfl•• t,.m rs:<a 
esco>a e,portaotu,ha t.le n•SJI•J •u.lo, r-mc: 
a caman1 pode obrigar o ou itnstrrio? 

O Sr. F. Alves : -l'~rrutlamenw, c lia 
··onstil u icão. 

O Sr. ,, ugusto Caldeira:-Não podo. 
O Sr. 1'. Alvc$\l;·, :Jutr·o ap:1rte. 
O Sr. AugutiiO Cdl•leira:-Si o minis 

te rio se ovpozcsse :'! decretnçào t.la lei . a 
camara tJOr si sú uão potlia r3zcl-a 
(aparles). 

.\las. o mioi; terio a rez. 
Portaotll, ol nobre tlepo.tado é incoiH:· 

rente, qualificando a lei tle 1:1 de mato 
•te lei aurea il acomplolluu t.lo Jgora o 
gauiuete. 

O Sr. r . Alve>:-t::stamo; ua assem-
hlea prnviucialtl•l )li nas c não na as~~m
illea_ geral i nada tenho com o governo 
aq 111. 

O Sr Drnmond:-)las, sn~tenta o 
delegado •lo IJOI'érno nqui 

O ::ir. F. Alve~:-l·e~:o á V. Exc., Sr. 
Jlreshlente, que mn mautle in~crever 
com a.pala\Ta; lu~i llo responJer ao col-
legn. 

()Sr. Augusto Caldeira:-Terei o prazer 
tio ouv•l-o e ver fnzer desapparecer 
CSJia inc!lhcrencia. 

St·. prcsitlenh', corno disse. o terreno 
ú escallt' •so e não posso uelle continuar, 
mesmo porque acho-mo llastaute io-
cornrnodado. 

Vou pa:;sar, portanto, a filzer algu-
mas cou~ill~raçues sob•·u o t•rojectn IJtlíl 
a illusu e cornmissjo de forç.'\ publica 
acaba do apresentar á a•semblea . 

Essa •wmmissão, ua qual eu folgo de 
recou hPcer talentos superiores (apo•a-

·dos), verd~t.leiras i Ilustrações, me parece 
tJUe, ao c.onreccionar este projecto, que 
joga com os altos iutcre:;ses da :ego-
rança o lla paz de nossos concidati:Los, 
11 ue trata Ja furça quu se encarrega 
de manter a ordem em nOs!'a pro1·iucia, 
não ronectio bastante; S. S. Excs. me 
p:1rece que restringirão-se demais ou 
cercearão o art. tio acto at.ldicional que 
deterruio" que esta assemblea pode fixar 
a força publica; pois, como di~ o Sr. ,·is-
condo de Urugnay, oão se podo tomar 
a (>alavra-üxar-em um ~aotido re· 
~Lricto, abstracto-organisar. 

Oesllo que o a~: to add:ciona I deter-
mioa C(lhl à assemblea prnvmcial com-
pote orgaui:;ar a rorça. esLA implicita· 
meote euten•lldo que a ella compete 
tlistribuir a furça, porque não se pode 
organisar, é iotuitivo, 1' claro, sem dis· 
tribuir. 
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l'urt~nto, ::>.S. E.tr.s , re~t•io~o~ úe s11r 
0 ~C II proj~cln :tr.Oilll:tiJO tlol Íiii:IIIISti-
tllt:lllllll l, Cl!n:o!:lr[to os :lllrihni.,:ú••s da 
a~:;o•m hl•·a (li''"' lU e ia I, wuc•· 11 tra utln na,~ 
mftú< d•t pn:<llltmtc ola IH'OI'ind.l tu•ltl ,, 
(l(lil(!r J).lr;l ;I .JiStl'iliiiÍ(':itJi lil. fiiJ'Çil. 

E, Sr. pr.1~ÍdPnl11, ,·, t:larll IJII•' llli:S, 
Os rllJ.trCSCill:l ll tCS tlll ;LS..<CIIIhJCól priJVIII· 
cial, IJ II C e~l ~ ml'l:< r,m cnntactn rom ns 
t l ii'CI'S'l~ d i~II'ÍI'In< C rltnní(.ipj.,,; 1la 
provinria, ~""' .. ~rpu• ll u,; 'llltl têm 
mais ,~;oulll'f'trll~ utv lia Go mo devo 
.er tlbtrihni.la a lnrça publit;a. 

Pode-se objectar !JII Il o pn~,;iolcnte ola 
provtncia á o o:entr,• 11ara ou t.l o con vt!r-
gum as informações. · 

Ma~. St·. presitlcntr . n pr~~itlcutt1 •l!l 
provmda , ~i é o tcutn' J)a ra nn•l ll l·On-
I'Crl(eut o~ iutilrtnao;t)r.s, toito ti ist•J mo-
tivo (l.lra que a assomlllt·a aliene ole si 
esta allrilmiçào, 'JUC lhu á cnnrcrilla 
claramuntc pelo acLu atl •l icuon:. l. para 
cntreg,Lr tutlo " poder no :ultninistr:nll) r; 
não ti radw. port(ll9 o aJministrador 
taruiJ~m puJo ser mal inrormaolo c pode 
n;iu ajuizar ih! 1:omu c •JilO seja mab 
cunveniente a tlistribniçáu da r.Jrça. 

Alem dtsso, cu noto q un S. S. Excs., 
jn~tamenltl nesta qnatlra, JU>LanwoLe 
qu;uHIO atr:wrssamo~. na l•ngllal(lllll 
úo :o;r. Uarbi><:l •h Si! r ;t, um JWrirhl•> 
ap~ca l ypto, !'( ua1u.lu a l~i tlc I :J de 
ma10 ..• 

O Sr. 11. da :'ilva:-Jo:tt oão falei em 
apocalypto. 

O Sr.i\ugnsto Caltleira . .. acaiJliiO ar-
rancar do fundo tias scn~alas uma mass:l 
brota, elo geme sem et.lucaçàn. o:riatla 
nos ~eios iJas maLtas: qnantlo era, (101'· 
tanto, de toda con vcniencia angment 'l r-se 
a força p11blica, nàn o fizerào. 

Porlj tiO, Sr. Jlre.sitlento, :; i ntú aqui 
o numero de praça$ Yotallu uào era 
suiTi~ienta para manutonç:'lo da or•lem 
nos o li l'er~u> rn 11 u ir; i piO$ oi" nossa pro-
viucia. si a segur~nça individual tem 
perig11do semprc,tl 'o•·a e•n diante muito 
menos u seril . 

Os libertos hoje constitluem um ele-
mento pernnncnte •lfl tlcsorJens; a H-
lustre cummissâo •IOI'ia lembr:lr-se do 
qucpa:<sou-se nos F..;tado Unidos. em lo· 
gares muito mais adiantados e civilisa-
dos do quP. o nosso llaiz i depois ria 
luta sangrenta, der.orrett um prazo do 
paz, ma.s posteriormente as perturba-
ções da ordem se tornarão tão rretJuf.n tes 
e tomarão proporções taes, que r,,j 111-
CóSSario os homnns em J)ivrrsa!l l'regue-
zias se reunirem e orgaoisarem r •• rça, 
destinada. não a defenJel-<tS simples-
mente, mas, pam caçar os lib~rtos, que 
se h avião tornado um perigo (IOrma-
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DeDte para a sociedade. Maluào os 
negros coc..oo e:~ça. 

Ora, Sr. presidente, si é verdade o 
que acabo de dizer. a commisslo. andou 
mal, fixando em tio pequeno numero 
depraças a força polic1al. 

Nem se pode appellar para as cir-
cumstancias do orçamento, porque Joda 
despeza feita com a maouteoçAo da or-
dem na província é uma despeza pro-
doctiva. 

Cortemos as despezas inutels e im-
prollcuas e appliquomos o seu resul-
tado â manutenção da ordem, para a 
garantia dos interesses dos nossos con · 
cidadãos. (.V uilo bem).. 

Alem disso. noto uma outra cousa: 
as circomscripçOes coos111uem uma idea 
que tem sido defendida com alguma 
justiça, e eu esperava que ella fosse 
lembrada em um projecto elaborado 
por uma commissào liberal I 

A commissào. pertencendo a uma 
bancada que acaba de votar a indicaçã • 
pedindo a adopçào da federação das 
províncias, que envolve o principio 
da desceotralisação adminstrativa, foi 
iocoberente, não dividindo a província 
em cireumscripçOes. (Apartes). 

Dirão os nobres depu lados que deseen-
tralisar a força publica é mutilai-a ; 
mas eoganào-38; principalmente nas cir-
comstancias actoaes, distribuída a força 
em circumscripçOes, dado o caso de 
perturbação da ordem em um ponto, 
muito mais facil, prompto e prollcuo 
serâ o aoxilío, havendo torça em lugar 
mais proximo, do que recorrendo-se a 
esta capital, onde a commissào cen-
tralisou a força de policia. 

tgoalmeote, Sr. presidente, noto no 
proJecto completa auseocia da idea da 
guarda· municipal, insliluição que 
pode prestar importantíssimos seniços, 
principalmente na quadra actual. 

(Nilo a1niado do Sr. B. da $il11a). 
() nobre deputado nio se pode ma-

nifestar contra a guarda municipal, 
porque é uma instituição democratica 
e S. Exc., como liberal, como demo-
crata, nào :se pode mostrar iofeuso a 
ella. 

E' uma instituição que do Iam sido 
118m experimentada, mas isso oào quer 
dizer que seja mâ e de maos resul-
tados. 

Sr. presidoot·•, a creaçào da guarda 
munic1pal recorda-nos até uma data 
gloriosa para o paiz, data em que o 
exereito.conrrateroisou-se com o povo 
no movimento de. t83t, que foi glorioeo 
e uaeloual tanto quanto foi faccioso o 
de i833. 

Os argumentos que se addazem con-

tra a guartl: :nuuicipaJ constituem 
um tecido de filigranas, que é ra-
cíl de despedaçar. 

Não tem sido bem esperimeotada ... 
O Sr. B. da Silva: -Muito. 
O Sr. Augusto Caldeira ... ou então 

tem sido multo mal remunerada. 
E aí, em outros lempos, emquanto 

durava a escravidão, havia razlo para 
atacar-se a guarda municipal, presen-
temente, que torna-se necessarío o 
augmento du força. sendo neeessario, 
entretanto, augmeotar-se muito a re· 
spectiva verba, seri.a muilo cooveoieole 
que a illuslrada commiss.ào decre-
tasse, por exemplo, 800 praças para 
o corpo de policia e 800 para a 
guarda municipal. 

O Sr. B. da Silva di\ u.m aparte, 
O Sr Augusto Caldeira:-Auameute-

se o •eucimeoto da guarda muo1cipal e 
ella serâ uma guarda conveniente, por-
que é para o fim deste anuo que deve-
mos eJperar em gn;:;de escala a psrtur-
bação da ordem, provocada principal-
mente pelos libertos. 

E, pergunto, qual é a força mais 
ccuveoíeote para manter a ordem as-
sim perturbada f será aquella que tem 
conhecimento da topographia do Ioga r, 
!(De couheeo de sobra o que são os 
hbertos, quo ja os conheciam quando e.s-
cravos, que estão em cootacto com 
elles e sabem os meandros onde se 
podem or.ultar; qual serà melhor, 
digo, a guarda municipal uessa.q con-
diçOes e sob a jurisdicçãoda autoridade, 
ou a gorda policial, desmoralisada e 
ebria, como fica todo o guarda poli-
cial no centro da provinciaf 

O Sr. B. da Silva llà um aparte. 
O Sr. Augusto Caldeira: -O delegado 

escolhe pessoas idoueas. 
O Sr. B. da Silva:-0 argumento é 

contraproducente. 
O Sr. Augusto Caldeira:-V.Exc. não 

me est~ attendendo. 
Eu ia dizendo que agora ha de ha-

ver soperabuodancia de braços ... 
O s~. B. da Silva:-N1o ha supe-

rabuodaocia, ba falt.a 
u Sr. Augusto Caldeira •.• o liberto, 

acostumado ao trabalho da lavoura, ba 
de deslocar o homem tine, que até aqol 
encontrava oella meios de aubsisten-
cia, e, como conseqoeocia, aautoriuade 
terà campo mais vasto onde escolher 
melhor pessoal para o desempenho 
de llo importantes fuoeçc')ea. 

Emtlm, Sr. presidente, eu sei que a 

I 
illustrada commisaio ba de modificar 
este projeeto. porque, tal como se 
acha, oào salisl'u as necessidades da 
mauutenção da ordem, da garantia 
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e ~tlgn raoça dols nossos concida-
dãos. 

O projeclo, nos lermos ew que se 
acha r.oncebitlo, e1u resn mo, é in-
C'lo,. iluc•onal, rouba auribuiçOes da 
assewblea provincial tJara c~toceo
tral-ai nas mãos di> pre;itlentP.: u io-
coovooienle, porquo li ~a ouruem pe-
queno •lo praças para o corpo de vo-
Jicia, quo ordinariamente llcào des-
mOt'al i~adas nos moJJidpios mai~ cen-
lrao:t da província. 

Nioguem ignora que, chegando uru 
de&lacamento a lH O ln11ar •t•mlquer, 
Jogo as praças se rclactonào com a 
geole mais or lioaria, ~:~uo a p:•tolúa, 
e d'11 hi a pouco e:;liio tn 1~:; l'ntrc?gues 
ao vicio da embriaguPz, de wodo que, 
qaando ~~~ precisa ti• fo trça em uma 
ocusião daola, ella está toda iouti-
lisada. 

O Sr. A. de Maltos: -A força deve 
ser distribuída por outra forma. 

O Sr. Augusto Caldeira: - Acredito 
qoe a illnstre commi~sào oão deixarA de 
adoptar a guarda municipal, qne nas 
circumstancfas liCLuaes scrvirà melhor, 
aucodeodo·so ao Dm a qu'lé destioatla. 

Na sPgunda dl~ussào eu mo~Lra
rei mai~ detalhadamente n rtoanto 
o projocto é incoovenieuto c, então, 
si julgar u~cessario, a1Jresentarei emen-
das. 

Passarei agora a tratar de um re· 
qoerimento, qoe roi apresentado pelo 
meo digo companheiro de dislricto 
e membro da cprJOsição. o Sr. Anlero. 

.Não teobo de produzir uma deresa, 
porque não se derende a quem não 
é accnsado. 

O honrado autor do reqnerimenlo 
niO addozio argnmenlos contra o par-
tido conservador de ltapecerica, nem 
tampouco contra o juiz municipal do 
&ermo tle Piumby, o Sr. Antonio Au-
gosw Ribeiro de Almeida, qoe é muito 
conhecido por muitos Srs. depulados. 

Portanto, direi apenas que ja uma 
'l'et, ba quatro aoo.os, mais ou menos, 
passando eu por ltapecerica, de toda 
a parte ou'i clamores de libenes e 
couena"ores coolra o proressor Ao· 
tooio Olyntbo dos Santos, que, dizião, 
aio cumpria os seos deteres e ja 
de· longa d&ta ~ião a sua remoção 
Oll' demissão, mas o go,erno não os 
auendla. 

A população. a.atip&tbi.;ada com · o 
referido proteS80r, retirou todos os 
meninos de sua aula,qoe não teve mais 
freqoeneia legal. 

D'àbi, como cooseqneoeia, foi sus-
penso o ensino Delta cadeira. 

Sr. presidente, depois de suspenso 

o ensino, procurou-se um outro lugar, 
em que o professor obt•vesse frequeo-
cia, e hoje estã fuoccionaodo, regendo 
uma cadeira em Santo Antonio do 
Monte. 

Vé-se, pois, lJUe o nobre deputado 
ni'lo tem razão nas accusaçOes quo d•-
ngio ao partido cooservadur e ao in-
spector geral da iostrucção publica 
por esse racto. 

Quanto ao Or. Antonio de Almeida, 
ello é muito conhecido dos meus il-
lnstrel! collel(as. 

Oe~do que chegou ao município tle 
l'iumhy, (oi o Lfrrur dos r rimiooso~. 
pois quu o município Lendo mais 1le 
se11.•~n ta e m111tos criminosos, elle re, 
quasl todos entrar em jnry. 

Mui tas vezes arriscou :;ua propna 
vida, auxiliando as esco!Las. 

No entretanto,o nobre depu lado ceo-
surnu-o nesta casa, dizendo que elle 
havia ac-ompanhado uma ron1la. 

Acompanhou, é certo, uma rouda 
para conseguir eiTer. Luar a rrisão de 
um individ nu,tJue ali i íl conhecido como 
deKordeiro, como urn atrabiliario. 
N~o vejo, Sr. presidente. mutivu para 

censura. 
Elle podia acompaobar a ronda, nàll 

do.odu ordens, afim de ver si e~La cum-
pria com o seu dever. 

Admirei-me, Sr. presideole, que o 
nobre depulado, talentcso, como é, il-
luslrado,como 5empre o reconheci desde 
o meu tirocínio escbolastico, e~lhesse 
para soa estrea um assumpto tiln In-
grato, em que S. Exc. n.ão po•lia dei-
:tar de ser infeliz, apezar dos seus do-
tes intellecluaes. 

O juiz municipal, por este simples 
eu uociaJo, esti deflo.ido por si mesmo. 

Tem sido, Sr. presidente, um func-
cionario energico oo c11mprimeoto de 
seus deveres. 

E, Sr. presidente, uma ouõra cir-
cumslaocia: é 9ue, permilla-me o no-
bre de pulado dizer,S.Exc.esti um pouco 
estomagado com o juiz,porque,por oc-
casilo da qnaliflcação,o nobre deputado 
diriSio-se a eUe comalgnmnehemeueia 
e o JUiz respondeu uo mesmo tom. 

Isso determinou nma certa aotipa-
Lbi~ e, permilla-me o nobre deputado 
dizer, como amigo,que S. Ex e. aio de-
via lrazer para esta assemblea accu-
sações a respeito daquelle juiz, porque 
quasi lodos lerlo o direito de dizer 
que S. Exc. procede assim, porque 
estA despeitado. 

O Sr. Àotero dá um aparle. 
O Sr. Au~usto Caldeira:--sr. presi-

dente, leriDloando o meu discurso. eu 
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11ente para a sociedade. Matavão os 
negros como caça. 

Ora, Sr. presidente, si é verdade o 
que acabo de dizer, a commissão andou 
mal, lixando em tão pequeno numero 
de praças a força policJal. . 

Nem s~ pode appellar para as CJr-
cumstaocias do orçamento, porque toda 
despcza feita com a manutenção da or-
dem na província é uma despeza pro-
ductiva. 

Cortemos as despezas innteis e im-
protlcuas e appliquomos o seu resul-
tado it. manutenção da ordem, para a 
garantia dos interesses dos nossos con · 
cidartàos. (Mu ito bem). 

Alem disso. noto uma outra cousa: 
as circumscrlpções constituem uma idea 
que tem sido defendida com alguma 
just:~a . e eu e.sperava que ella fosse 
lemb.r~oda em um projecto elaborado 
por uma commissão liberal I 

A commissão. pertencendo a uma 
bantada que acaba de votar a i.ndicaçã' 
pe•Jindo a adopção da federação das 
províncias, que l.''lVolve o princif,iO 
da descentralisação adminstrativa, roi 
iucoherente, não dividindo a província 
em circumscripções. (Apartes). 

Dirão os nobres depotadosquedescen-
tral isar a força publica é mutilai-a ; 
mas engaoão-oe; principalmente nas cir-
comslancias actoaes, distribuída a força 
em ci rcums.cripçOes, dado o caso de 
perturbação da ordem em um ponto, 
muito mais facil . prompto e proficoo 
será o auxilio, bavflndo força em Jogar 
mais proximo, do que recorrendo-se a 
esta capital, onde a comrnissão ceo-
tralisou a rorça de polícia. 

l~nalmente, Sr. presidente, noto no 
prOJCCto completa anseocia da idea da 
guarda municipal, instituição que 
pode prestar importantíssimos serviços, 
principalmente na quadra aclual. 

(N do ap ·•iado do Sr. B. da Silva). 
O o.obre deputado não se pode ma .. 

oifestar contra a ga.arda municipal, 
porque é o ma instituição democratica 
e S. Exc. , como liberal, como demo-
crata, não se pode mostr.1r iofeuso a 
ella. 

E' uma íostitoição que não tem sido 
hem c perimentada, mas isso não quer 
dir.er q••e seja mà e de maos resul-
tados. 

Sr. president·•. a c reação da guarda 
municipal recorda-nos até u:n.a data 
gloriosa para o paiz, data em que o 
exercito conrraternisou-se com o povo 
no movimento de. t 83t , que roi glorioso 
8 nacional tanto qoaoto roi faccioso o 
de 1833. 

Os argumentos que se addozem coo-

tra a guarda mun•~ipb l constituem 
um tecido de filigranas, que é fa-
cil de despedaçar. 

Não tem sido bom esporimeutada .. • 
O Sr. B. da Silva: -Muito. 
O Sr. Augusto Caldeira •.. oo então 

tem sido muito mal remunerada. 
E si, em outr<Js tempos, emqn.anto 

durava a escravidão, havia razão para 
atacar-se a guarda municipal, pr~seo
temente. que torna-se necessano o 
augmento de força, sendo necessario, 
entretanto, augmentar-se muito a re-
spectiva verba, seria muito conveniente 
que a illostrada cornmissão de.:rc-
tasse. por exemplo, 800 praças para 
o corpo de policia e 800 para a 
guarda municipal. 

O Sr. B. da Silva da um aparte, 
O ~r A npusto Caldeira:-Au~rnente

se o vencimento da guarda mu01cipat e 
ella será uma guarda conveniente, por-
que é para o fim deste anuo que deve-
mos e~perar em grande esc<. ia a psrtor-
bação da ordem, provocada prioeipal-
meote pelos li bertos. 

E. pergu.oto, qual é a força mais 
ccn"cnieote para manter a ordem as-
sim perturbada? será aquella que tem 
conhecimento da topograpbia do Ioga r. 
que couhece de sobra o que sl.o os 
libertos, que ja os conheciam quando e~
cravos, que e~tão em cootacto com 
elles e sabem os meandros onde se 
podom or.ultar; qual será melhor, 
digo, a gnarda municipal ues~as con· 
dições e sob a jurlsdicçàoda autoridade, 
ou 3 gorda policial, desmoralisada e 
ebria. como fica todo o guarda poli-
cial no centro da província? 

O Sr. B. da Silva da um aparte. 
O Sr. Augusto Caldeira : -0 delegado 

escolhe pessoas idoneas. 
O Sr. B. da Sílva:-0 argumento é 

contra prod ucentu. 
O Sr. Augusto Caldei ra:- V .Exc. não 

me estâ aueodendo. 
Eu ia dizendo que agora ha de ha-

ver sn perabundancia de braços ... 
O Sr.. 11. da Silva:-Não ha supe-

raburo~ancia, ba falta . 
O Sr. Augusto Caldeira .•. o liberto, 

acostumado :.o trabalho da lavoura, ha 
de deslocar o homem livre, que até aqui 
encontrava nella meios de sobsisten-
cia, e, como consequencia, a autoridade 
terá campo mais vasto onde escolher 
melhor pessoal para o desempenho 
de tão importantes funcções. 

Emfim, Sr. presidente, eu sei que a 

I 
mostrada commissão ha de modificar 
este projecto, porque, tal como se 
acha, não satisfaz as necessidades da 
manutenção da ordem. da garantia 
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e ~egnr~nca ll<>s nosso-; concida-
dãos. 

O pwjiJclo, 011s lermo~ 1'111 flUO se 
acha r.oncebhlo, om re~u mo. ~ in-
cooslituc•Jnal. ronb1 allribuiçórs da 
assewl>lt'a tJrovinctal 11ara cco ncen-
tral-a~ nas mãos tio pn!siolentP.: u in-
convunitmlo, porque fixa num~ru pe-
queno •lo praç:~.s para o corpo tle 1!0-
Jicía, que ordinal'iarnonto fic:"•o tles-
moralisadns nos rnnn1cípios wús ccn-
traos da pillvinr.la. 

Nioguem ignora quo, chegantlo um 
deslacamenlo a 111n lng~r •p1:olquer, 
logo as praças se r/lladnnào rolln a 
gente ma i:; or línaria, c-nu a palolt)a, 
e c1'11~ i. a pout·n o~ tão to 1.1~ rntregues 
ao v1c1o da e1ubrr:•gu~z. de wodu que. 
qoa0d0 $0 Jlro•CÍ:Il\ ti I rurç:r. P.m UIOa 
oecasiào tlaol;:, ella e:;tâ lotla iuut i-
li~adn . 

O Sr. A. tle ~btlos: - .\ rorça deve 
ser llislribuhla 110r outra rorma. 

O Sr. Angustu Caldeira: - Acredito 
qoo a illnslro c:ommi:<são nào •lei xará de 
adoptar a guarda municipal. quo nas 
circumslanclas :ccluacs scrviril melhor. 
att(lodendn·~e ao lim n qu'lé dt!$Linaola. 

Na sPguntll\ dis.:u:;sào eu mo~tra
rei ma1s •letalhadamentc o •tuanto 
o projocto é iocouvoniento •·. então, 
si jul~-:ar n ~ce~sario, attresentarei emen-
das. 

Passarei :~qor:c a tratar de om re-
querimento. que roi apresentado pelo 
meo digr companhei ro de dislricto 
e membro da opposíçào. o Sr. Antero. 

Nào tenho de produzir nma deresa, 
porque não se derende a quem não 
.; accusadu. 

O honrado autor do requerimento 
não adduzio argumentos contra o par-
tido conservador de ltapecerica, nem 
tampc.ouco r.onlra o juiz municipal do 
termo tle Piumhy, o Sr. Antonio Au-
gusto Ribeiro de Almeida, que é multo 
conhecido por muitos Srs. deputados. 

Portanto, di rei apenas que ja uma 
•ez, ha quatro aonos, mais ou menos, 
passando eu por ltapecerica, de toda 
a parte ouvi clamores de liberaes e 
conservadores CC'llra o proressor Ao· 
tonio Olynlbo dos Santos, que, diziào, 
Dio com pria os seos deveres e ]a 
de longa data pediào a su remoção 
ou demissão, toas o governo não os 
auendia. 

A população, a.~tipalbisada cow o 
referido proressor, retirou todos os 
meninos de soa aula,qoo não teve mais 
frequeoeia legal. 

D'abi, como conseqoeoeia, roi sus-
penso o ensino nesta cadeira. 

Sr. presidente, depois de suspenso 

o ensino, l)rocurou-se um ou tro lugar, 
em que o prorcssor obttvesse rrequen-
cia , e hoje está runccionando, regeodo 
uma cadeira em S?nto Antonio •lt• 
~l on te. 

\'c-se, po1s. •tuc o nobro deputado 
não tem razftn nas accusaçc)e.o; quo} 11 1-
rrgio ao panido cooserv:ulur e ao in-
~pector ger~l da inslrucção pu hl io: ;~ 
por esse racto. 

Quanto ao l>r. Antonio de Almeida. 
ellll é muito coohecíd~.o do~ meus li-
lustres collt'Kas. 

Oc.•tlo• que chegou ao mu11icitlio tle 
l'iumhy, fu1 o tfrror dos , riminoso~, 
pni~ que o muuH;ipio tendo rn:us •I e 
se~~rnl:~ ,. mn•tus criminoso~. elle ret 
qua:.i lodos entrar em J'"Y· 

~I ui las vezes arriscou sua proprra 
vida, auxilian.to as esr.ullas. 

Nu enlret.aoto.o nobre deputado cen-
suruu·o nesta casa, dizendo que elle 
ha,•ia ar.oo mpanhndo uma rontla. 

Acompauhou, é certo, uma rouua 
para conseguir effe•:tuar a pri~ào de 
um indi1•iduo.1p1e ali i ~ conhecido como 
do~ord oi ro, t•omo nrn atrabiliarí o. 

Nilo vejo, Sr. presidente, motivo para 
censura. 

F.lle podia acompanhar a ronda. nà•l 
d:.ndn ordens, alho de çcr si e.<la cum-
pria com o seu dever. 

Admirei-me, Sr. presidente, qoe o 
nobre deputado. talentoso, coma é, il -
lustrado,como sempre o reconheci desde 
o meu lirocinio escholastico, escolhesse 
para sua eslrea o.m assumpto tflo in-
grato, em que S. Ex.c. não poo lia dei-
xar tle ser inroiiz, apezar dos seus do-
tos ínlellectuaes. 

O íuiz municipal, por este simpl~s 
enunciado, está definido por si mesmo. 

Tem sido, Sr. presidente, um fuoc-
cionario eoergico no cumprimento de 
seus deveres. 

E, Sr. presidente, uma outra ci r· 
cumstaocia: 6 que, permilta-me o no-
bre deputado dizer,S.Exc.eslá um pouco 
estomagado com o jo.iz,porque,por oc-
casião da qualí6cação,o nobre deputado 
diri~io-se a elle com •lgu.ma vehemencia 
e o JUiz respondeu no mesmo tom. 

Isso determinou orna certa aotipa-
lhi:\ e, permitia-me o nobre deputado 
dizer, como amigo,que S. Esc. oio de-
via trazer para esta assombloa accn-
sações a respeito daquelle juiz, porque 
qnasi todos terlo o direito de dizer 
que S. Exc. procede assim, porque 
estA despeitado. 

O Sr. Antero da um aparte. 
O Sr. Au~asto Caldeira:-sr. presi-

dente, termtoaodo o meu discurso, eu 
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~~:~e dirijo ã ban~da Jiber~l representada 
na pess a do Sr. Aownío ~arlins. 

Não sei si ôfrendi a algum dos oobros 
deputados·. 

Si, porventura, escapou-me alguma 
pbrase o!Tenaiva, peço desculpa " os· 
pero que os nobre• deputados me éon-
cederào·a sua bencvolencia. 

Mas, Sr,. presidente. dirigindo-me 
á b:mcada libera.!, acho que o~ nobres 
deputados,qne a compoem', em virtude 
d.a indioação que approvarào sobre a fe-
deração das províncias, devião pas-
sar-se para a bancada republicana. 

Um Sr. deputado:- E V. E1c. lam-
bem. 

O Sr. AugnsloCaldeira:-Eu,aindaha 
pou.co, ~cab~l de declarar que era mo-
narcbista. 

Quando qaizer, porem, ser ropubli-
cano, sel-o-hei o não tenho que dar 
sali~fações, nem ao meu di~tricLo, 
r..em à b •ncatla conservadora. 

Quando eu quizer ser republicano, 
sel-o-hei, porque não preciso cte vir 
aqui arrastado. 

Não .,uero continuar a vi r aqui, nem 
mais um ao no. 

Coo!ll!gaiotemente, não se m.e pode 
attribuir a ambição ou outro qu:Uquer 
sentimento. 
· Como ja disse, nao te.nho que dar sa-

tisfaçoes, nem ao me_u districLo, nem 
á bancada conservadora, nem a quem 
quer que seja. 
. Sr. presidente, como dizia, a nobre 
!bancada da opposição, 11m virtude da 
•·ndicação, deve passar ;ara a. bancada 
epublicaaa, porque, si o não llzer, dei-

xará direito á histeria desta província de, 
rt~ferindo-se a deputação liberal de 
t888, apontar para aquellas bancadas, 
oàde sentão-se actnalmente os nobres 
deputados, e dizer: 

Alli Sflnwu-se em 1888 u.m grupo: 
· chamou->~e liberal,apostatou; cbamon-!8 
re,Je~alist~; maa recuou ! 

-Krgnmeotos forneceo a seus contra-
riós. 

"As ,i•l":\S de sua bacdeira renegou. Norreo. · 
·'Nínguem pode ionjar-lbe a herança! 

(Mui to lN!m; muito btm. o Ol'ador e 
felw taiJO pelos •e..., at~atgo•). 

.O 8r • . A:n~nlo llilart.lntJ:-
Vejo-me·em seria dificuldade, Sr. pre-
si4ente, para responder ao meu. HI us-
t~ad~· collega, . t:6pre5entante do U . • 
dcs1r1elo, que m•e•ou o debate sobre o 
projecw em discuSsão. 

S. Exe., abusando do talento de que 
li dotado, da e.l~oencia de que tem 
d:ído e111ber~~le3 provas, collocon a 

' 

discussão em um terreno elcessiva-
meute escabroso. 

Sinto sinceramente, Sr. presidente. 
ter talvez de ser desagradava! ao me11 
nobre collega, a quem dedico o mais 
cordial aiTecto. · 

Espero. entretanto. que S. Exe. só 
enxergará no meu procedimento ()>· 

estricto cumprimento de um derer. 
O nobre deputado, a ttuem respondo. 

Sr. presidente, foi diversas vezes con-
tradictorio em suas considerações, Ja 
relativamente ao projecto em· discus-
são, ja relativamente a out•·os as-
sumplos. 

S. Exc., uo exordio do sen di~curso. 
net~ou a esta assemblea, que na sua 
opmião não é 1una corporação polí tica. 
po1·em, siJD,adminislrativa, o direito, a 
competencia para ~ di~cussào de po-
lítica em geral. 

Entretanto, S. Exc. outra cousa nã() 
fez, sinào aquillo mesmo qou acabava 
de censurar. 

Não ente~do, como o nobre depUt-
tado, que seJa esta assembtoa uma cor-
poração meramente administrativa; 
porem, sou daquelles que desejam que 
os nossos trabalhos não fiquem es-
terilisados por continuas 1flscussões 
pofiti.:as, que, sobre provocarem ·coa-
:ll.antes relaliaçoos, a nioguem coR-
vencem. 

.Vejo,me, entretanto, Sr. presidente .• 
forçado pelo meu nobre collega, re-
presentante do 14. • districto, a defi-
nir-me perante S. Exc. e o farei com 
toda a lealdade, com toda a franqueza. 

Votei, Sr. presidente, a favor da 
indicação sobre a necessidade urgente 
da adopçào, pelo poder competente, 
da federação das províncias, com toda5 
as suas conseqnencias oaturaes-ele-
g_ibllidade do:; presidentes de provin-
cJas, etc.,etc.- .e assumo inteira a res-
ponsabilidade desse meu procedi-
mento • .• 

O Sr. Augusto C~ldeira dá um aparte. 
O Sr. A. MarLms:- Estou conven-

cido. Sr. presidente, de que tal medida 
n;:·;a tem de antinomi.ca cvm o nosso 
actual sys~ma de governo; e si, por 
ventura. tiver, a mi11ha posição ü~ 
be·m definida; pois acima de qualquer 
systema de governo colloco o pro-
gresso, a prosperidade de nossa patria, 
e entendo que esta prosperidade e 
progresso dependem das reformas por 
nós v.edidas na alludlda indicação. 
( .1/ uito 116m). 

Entendo · ainda, Sr. presidente, que, 
com a federação das provincias e suas 
naturaes cõaseqaencias, desapparecerá 
o grandé e iDSaciuel polvo-a eM-
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l•·alilucao-e, po1·tanto, IIUalqner dos 
systema.s de governo ser:. impotente 
para [>(11· embaraços ao progresso das 
províncias e, consequenlemeute, ao da 
u~ palria (apoiados). 

O Sr. Augusto Caldeira:- Si V. E~e. 
' luer a soberania dos po:Jercs locacs, 
uolia o principio da mooa.rehia. 

õ Sr. A. Marlius:-~:~o hn tal, meu 
uobro colloga; osso antagonismo, ao 
(jual V. Exc. tanto se arcr:-:1, pa1·a mim 
u:lo existe. 

Um t>rincipio uão exclue o outro; P. 
Ye.rificada hypotbosc contraria, ja dc-
cl:u ci por qual deites optaria. 

Não sou do numero dos ranaticos 
true sotopoem a liberdade c o progresso 
da patri:1 a uma determinada rorma de 
go,·crno (muito bem). 

O S1·. Augusto Caldeira dà um ap:1rte. 
O Sr. A. Martios:- Si o nobre dc-

pnt:ulo entende que assim peQsando 
devo occessari:1mentc ser republicano, 
uão posso tolher a libenlade de S. Exc. 
110 nssim o entender. 

Minhns idoas silo oss:u;; de-lhos S. 
F.xc. o nome 11uo quizer. 

O S1·. Augusto Caldeil'a :-:\louarchia 
sum soberania é um absurdo. 

O Sr. A. Martins:-Não vejo anta-
gonismo cntrn a soberania do governo 
monarchico e a soberania do povo-
no systcma representativo- ..• 

O Sr. Augusto Caldeira dá um aparte. 
O Sr. A. Martins:- 0 nobre depu-

tado não tem razão; por1Jue o proprio 
s]stllOI:l republicano pode ser uni tario 
ou rederativo. 

Passarei agora, Sr. presidente, a in-
da!lar do meu nobre collega, que lan-
çou mão Jo escalpello para, na qua-
lídado do medico, fazer a autopsia, 
na phraso do S. Exc., ao cada,·er do 
J':lrtido liberal , qual a sua posiç.io. 

A. qual dos partidos pertence S. 
Exc. f 

l'or quanto, reputou o partido liberal 
um cada ver o affi rmou estar o partido 
conservador desmantelado; creio que 
~te disse ter este partid.o renegado a 
su:t bandeira (apoi, dos). 

0 Sr. Augll!tO Caldeira:- Eu ralei 
em relação no gabinete act&al. 

O Sr. A. Martin:1:-Pela d•stineção 
que o nobre deputado acaba de razer, 
"Vejo que S. Exc. adhere aos que acom-
panham o Sr. barào de Cotegipe. 

O Sr. Augusto Caldeira; -Pertenço, 
sem duvida, ao grupo qne acompanha 
o Sr. bar~' de Cotegi pe. 

O Sr. A. Martios: -PeOS8i que o 
nobre deputado, para ser coberente 
com u ldeas que sosteotoo, me res-
pood~ria que olo pertencia· a oeohum 

• 

dos partido,; monarchicos, porem, sim, 
ao partido repulll icaoo. 

Si tiU tiv•!ssu de aquil ~ tar das id~as 
politocas de S. Exc. pelo seu dis-
curso . • . 

O Sr. Augusto Caldeira dá um 
aparte. 

O Sr. A. ~lartins .. . eu affirmaria, 
sem medo de ~ra·a r . que S Exc. ora 
republicano. 

Pola dcclnr:•~·'' ' · entrl'lanto, c1ne 
ncaba tio razur u uobre do pu Lado, Uco 
certo de que S. Exc. li tl~dicado ao 
grupo do ~ r. barão do~ Cotegipo e, por-
lauto, ti Lambem ravoravel â id~a da 
indemnisação aos ex-proprietarios de 
escravos. 

O Sr. Augusto Caldeira :- Pertenço, 
sem duvid~.ao grupo que acompanha ll 
Sr. Cotegipe e entendo que o 1010isterio 
não tioba 11 di reito de, sem consultar o 
proprietario, negar-lhe uma proprie-
dade legal. 

O Sr. A. Martins: - Sou. Sr. pre-
sidon te, contrario a essa indemnl~nçào 
o1u dinheiro ; porque, alem do muitos 
outros inconvenientes, clla viria des-
lustrar o grande tr:umpho obtido pela 
opinião nacional no Jia 13 tle ~aio do 
corrente anuo. (.1/ uilo bem). 

O Sr. T. IJuarte : - Era uma pro-
priedade antes da lei de 13 de Maio. 
(Apartes). 

O Sr. Campello: - Ja não era pro-
priedads depois da lei Rio Br•oco. 

(Contint440 01 ap 'rtes). 
O Sr. A. Martins : - ~si era pro· 

priedade, era uma propriedade st' i gene-
ri$ (/ta d iversos apartes) e, portanto, a 
quo vem essa indemoisação, da qual 
nào cogitou a lei de 13 de Maio 1 

O Sr. Barbosa da Silva dá um aparto. 
O Sr. A. Martins : - Sem duvida 

algo ma ; concordo com o meu nobre 
collega. 

Estou conYencido de que daremos 
pre~tar todo auxilio à lu onra ; porem, 
não me parece possível a indemoisação 
directa aos ex-proprietarios de escravos, 
depois dos beneftcos eJTeitos da lei, que 
abolio a escravidão com applausos de 
todos os brasileiros, 

Um Sr. deputado dá nm aparte. 
O Sr. A. Martins : - Alem de 

outros inconvenientes, vou apontar um, 
que me parece digno de atteoção. 

V. Ex c. e a casa sabem, Sr. presi-
dente, que,eotre aquelles cuja liberdade 
rui decretada pela lei de t3 de Maio, 
muitos são africanos impo1 Lados depoi:1 
da lei de t83t e seo:1 descendentes e, 
portanto, é bem claro que, na occasiào 
em que.se tivesse de tornar efJectt ra a 
iudemoisaçào, poderia surgir de uoTO 
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essa questão com todas as suas conse-
quencias e, em tal hypothese, quem 
deY.e1·.a ser o índemoisatlo f 

Estou, Sr. presidente, promplo a 
cumprir o meu dever, Yotaodo a fnor 
de tod;o e qualquer medida tendente a 
auxiliar a lavoura oa crise que atra-
'fas&a. 

O Sr. Barbosa da Silva dá um aparte. 
O Sr. A. Marlios : - Tl.nba mesmo, 

Sr. presidente, entendido que o devia-
mos fazer, c.reando bancos regio!laes, 
aos qnaes a província gara.ntiria juros, 
e-neste sentido falei ao meu iUuRtrado 
amigo, deputado pelo IS. • districto,o Sr. 
Barbosa da Silva, e a outros collegas. 

O Sr. Barbosa da Silva : - E' exa-
cto. 

O Sr. A. Martins : - Eu en-
tendo, Sr. presidente, que, snpprimi-
das as quotas que todos os aonos TOla· 
.mos para os districtos e que quasi 
nunca são pagas, essa quantia seria 
snfficiente para garantia de juros aos 
bancos regionaes ...... 

O Sr. C. de Moura : - E11 não con-
cordo C<'m isso. 

O Sr. A. de Mattos : - Nem eu. 
O Sr. A. Martins ·: - Mas, Sr. 

presidente, os meus nobres-collegas não 
aceitão, como acabão de affirmar, tal 
idea, que, entretanto, me parecia não 
merecer ser rejeitada in limine. 

E', sem duvida, uma questão com· 
plexa a dos bancos regionaes ; porem, 
não me parece de impossível solução. 

Em occasiào mais opportona, mani-
festarei mais minuciosamente o que 
pênso a tal respeito. 

Sinto, Sr. presidente, ter por tanto 
tempo abuüdo d.a auenção de meus 
collegas .. . 

Os Srs. A. de Mattos e c. Prates : -
Não apoiado. 

O Sr. A. Martins ..• sem ter ainda 
tratado propriamente da materia em 
discussão ; e a isto fni obrigado pelo 
meu nobre collega representante do U . • 
diatricto. 

·A co'mmissào de foroa publica, apre-
sentando e defendendo este projecto,Sr. 
presidente, não o faz -por ter confiança 
polilica na administração da província ; 
porem sim para cumprir o seu dever. 

Não negamos ao governo provincial 
m~i~s de -vida, para termos o direito d~ 
extglf delle estrietas contas pelo eeo 
proeedimento. 

Não queremos que se exima da res-
poasa~ilidade, dizendo : -~•!e.t-nos 
Ol·lnt:JOI OU fl4o delle.t OI que pedi-
m OI e, por i$so, n4o podmw.t gatvn-
tir a ugurança fn&imcluiJle o direitiJ 
de proprl6d4cle. (.tpoaados). 

O nohre deputado, que iniciou o de-
bate, disse que a com missão não 'ti oba 
andado bem desde que não d.isl~ibuio a 
força publica por c ircumsc.ripc-Oes, dei-
xando tal distribuição a arbítrio do 
governo ... 

O Sr. Antonio Teixeira : - Elle disse 
-parece- . 

O Sr. A. Martins : - Quém andou 
mal e incoberentemente foi o nobre 
deputado, fazendo tal censura á com-
missão. 

Sobre este ponto, responderei ao Sr. 
Modesto Caldeira deste anuo com o Sr. 
Modesto CaldeJra do aono passado. 

O Sr. Augusto Caldeira : - Os ho-
mens gtudào-se. 

Assim, não é de admirar que eu o 
anno passado pensasse d'um modo e 
este aono pense de modn differeute. 

O Sr. A. Martins : - O nobre 
deputado, fazendo parte da commissào 
de força publica o • aooo passado, as-
sigoou o projecto o. • i09, em que era 
distribuída a força publica em desta-
camentos por de.z ci.rcum:scripções. 

Dcmoostrada, Sr. presiden •e, pela 
minoria liberal, a inconstitucionalidade 
daquelle projecto, oo qual a com missão 
invadia a espbera e allribuições do 
poder admioistralivo, distribuindo a 
f11rça, quando, conforme a doutrina do 
art. undecimo do acto addiciooal, a . sta 
assemblea somente competo, sobre io-
rorm.ação do pr. sidente da província, 
fixai-a; a nobre commi~são, da qual 
fazia parte o nobre deputado, conveo-
cendo·se d.a procedeocia das censuras 
fei tas pela bancada liberal, na sessão 
de :S de Setembro do anuo passado,apre-
sentou um projecto substitutivo.no qual 
limitou-se a lixar a. força, deixando a 
arbilrio do goYerno a divisão da pro-
víncia em circumscri~çOes militares 
e a respectiva distributção de praças. 

O Sr. Jurnmen!la: - · Eu penso que 
a assemblea não tem competencia para 
distribuir a força . 

O Sr. A. Martins : - Sem tio-
vida algllma e assim lambem peosou o 
ll!:lbre deputado pelo t4. • distncto, q•1e, 
alem de assignar o aubsliluliYo a quo ja 
me referi, declarou, em seu di~curso a 
pag~nas 433 dos annaes do anuo pas-
sado, que estava de pleno accordo com 
a minoria liberal a respeito da inconstita-
cionalídade do projeeto primiti'fo sobre 
a força publica, porque, dizia S. lhe: 
c era claro que, quando o acto addi-
c•oraal deo d.t auemblea~ p~o.,inciau 
a atlribuiÇ41J ele fia:ar o numero ele 
praça.t da força policial,fkJo lhu cko e 
poder para distribuir es.ta força. 
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all>·ibuiçl'ies d.? potle>· cmac::l61wv. 

A c •omussão,po>•em, t~Ocntlendtl as 
razões up1·es~nludas pelos o>·a·l,,,.es (ta 
m111ori•'· san(lu os defeitos d ·J p•·o-
jeclo 11 · i·nilivo c::om Q s .. ústi 1u1 i llO /)•' e 
ap>·ese,.ta• . 

O Sr. Augusto Cnltleira : - Mn~. eu 
ja dei a..~ razóiiS porque huja peu:;,, tle 
motlo di verso. 

O Sr. A. 1\lartlns: -O llrl. 'li 
n.• 2 tio a•:IO ,Jc.llcional diz : - ljWJ 
compele tis nss.:mblcus Jli'OVÍ •Iciars 
fi.I;a1·, sob>·d in{ormaçtfo elo p>·csidenle 
da p>·ovinci<~, a força polic: iut n:-
spectiva. 

A lei geral n.• 1,0 de outubro .:e 
i.834, posterior ao acto ad.lldonal. 
no !S '' · • do a ri. 3. •, dá aos prc~itleoles a 
faculdade ill im1Lar.Ja de t.11spor da força, 
a bem da ~egurança e tranrp1illidade 
das resre.:tÍ\as fll'()\'iodas. 

Si alguma vez se euLcndeu I'J IIQ a fa-
cultlade do Ji.J:a•·. cun Lanlc 1lo r~:ferido 
arl. d•1 acto ad•lidonal, podia t; i•·t ~~al
menle incln!r a de organi~ar. a ~ llri
buiçâo 1le tlispor sempre li cuu IJr rten-
ceutto ao presithHilll da tm•vincia 
(apoiatlo do S>·. :So l1 itto l>u>'•'OM) • •.. 

O !:ir. A ugustu (;:lldtllr:t • - l\1de 
dispor II\TUIUil lll'l da ror~a ·li::lribnida 
pela assem blea. 

O Sr. A. llarlin~:-UtlsLi e •IIUJ a as-
semblea dis.ribue a força, o presi-
dente não pode de lia dispor li vreroeute. 

E,uào podendo elle dispor livremente 
da força policial, não lbe poderemos, 
com justiça, <omar restric tas contas re-
huivamt~ule à segurança e Lranquil-
lidade d;, nossa província {apoiados). 

N:io tem. pois, Sr. pres1dente. razão 
o nobre deputado para !tustentar ideas 
que combat ·u quando era membro de 
igual commissão. 

A commissào mantem, pois, os prin-
c:ipiossustentados pela 1ninoria do anno 
passado 

O Sr. Augusto Caldeira dà 0111 aparto. 
O Sr. A. ~lartins : - O nollre 

deputado, Sr. presidente, censurou 
tambem a commissão, por ter fixado a 
força ou blica apenas em 1200 praças 
e por uão ter cogitado da guarda mu-
nicipal uo projecto em discussão. 

Re!>poodo à S. Eu. que o numero 
de UOO praças foi o pedido pelo presi-
dente da província em sua proposta e 
t\ o mesmo que foi ·:otado o anno 
passado. 

O Sr. Augo.sto Caldeira dà um aparte. 
O Sr. A. Martins : - Não VP.jo, 

Sr. presidente, qual a razão porque, 
2endo sido sufficiente esse numero de 

praças para o nct ual ete"cicio,não o serã 
par.- o f o Lu ro. 

O Sr. !ugusto Caldeira clã uhJ a parte. 
O Sr. A. Martins: - O nobre de-

puLado nio tem razão; pai~ a lei de 
1 ~1 de maio ofto pode serv1r de ba~e 
para a DIJin iào omillhJa por S. l::lc. 

Ao contrario. Sr. prasideute, nu exer-
cício futuro não teremos que receia r le-
\'antameutos de e.scra vos e o mesmo 
nàu acontecia an teriormente. 

O Sr Augusto Caldeira dã um a pane. 
O Sr. A. Martins : - Na hypo-

these graloíta apresenta1la pelo n•Jiir ~ 
deputado, careceríamos tl' um exorci1.1 
(apoi·•dos). 

Accrescc. Sr. pre~irlentP, que as 
nossas dr.:um.stancia~ llnanceiras oito 
nM permillem n augmenlo de despezas 
com a rorça publica, s~nt granda pre-
ju•zo d'ou lros serviços publico~ orga. 
nl:ado~. sentlo-nos impo~sivel, como,;, 
a creação de novos lribulos. 

Hei:• tí varnenlo â c reação da gnar,la 
municipal, permiLLa-m11 o muu nnbr•l 
collcga que lhe diga com franqneu 
que a julgo inopportuna e incun,·e-
nienle. 

Si a autoridade policial, Sr. presi-
dootc, fosse exercida ~elos juizes de 
paz, homens de l)re.~Li gHJ e respeitado> 
nas localitlalles, cu uilu Leri:• 11 u vi1la 
em adm!Uir a creaçào Ja guarda mu-
nicipal. . . 

O Sr. C. de Moura:-Nem assim. 
(/J a out,·os apcu·tes). 
O S1·. A Martins. . . porque elles 

saberião escolher e manter o re-
spectivo pessoal. 

Porem, com os actuaes delegados e 
subdelegados ... 

O Sr. A. Machado: - Muitas veles 
bandidos. 

O Sr. C. de Moura:- Eu não coohe~o 
neohnm bauditlo como autoridade po-
licial. 

O Sr. A.. Martius:-Eu dizia, Sr. 
prfiSidenLe, que no oo~so estado ac-
Lual me parecia inconveniente a crea-
ç.'io da guarda municipal. 

Ja devíamos ter disto experieocia. 
O Sr. Barroso Junior : - A guarda 

municipal é um valbacouto de vadios. 
O Sr A. Martins:-E é justamente 

do q o e menos precisamos. 
Aprovr.itarei, Sr. presidente, a lar-

gueza do debate para chamar a atteo-
ção do governo sobre os factos anor-
maes, Que ultimamente se derào na 
parochia de Paulo Moreira. 

O meu nobre collega e companheiro 
de districto trouxe esses ractos ao co-
nhecimento da casa e pedio providen · 
elas ao governo. 
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Foi, é cert.>, demillitlo o subdele-
gado, autor de taes disturbios, o con-
~ta-mo qul;l está sondo pro,essado. 

Quem foi, porem, nomeado em seu 
lugar f 

O sogro do mesmo. 
O Sr. G. Caotlido:- Qae ti muito 

diRDO. 
O Sr. A. Martin~:-I'<>Jorá, meu H-

lustrado collega, sor um citl:ul:\u muito 
digno do estima, porem, fal ta-lho a 
11rocisa energia, mormonte . para a 
repressão dos tlisturbio~ . dos quaes 
é seu genro o principal autor. 

O Sr. G Candhlo:-E' um iw-
mem de bem 

O Sr. A. Martins:-0 quo não 
o iobibe de ser uma autorillade sus-
peita e inconveniente nas ci reum$lan· 
t:~ncias actnaes; porque 6 sogro lio in-
.J ival!uo que foi demittido por ter ca-
pitane~do graodíl numero tle ignoran-
tes elH:scravisados para invadir a pro-
pried:\de alheia . . 

O Sr. G. Candido: -EIIe r ti o 
primeiro a solfrer. 

.) Sr. A. Mar:ios : - Peço. 'pois. 
desta tribuna, ao governo que não 
desvie sua allenção daquell• loea.li-
dade, poi$ é muito prova vel que appa-
rdçàO novos disturbios, cuja3 conse-
queocias podem ser muito mais graves. 

O Sr. Presidente: -Pm1vino ao no-
Liro deputado que a hora está dada. 

O Sr. ,\ . Marti n~ : - Vou coo-
couctuir, Sr. presidente; p~rero , antes 
tlo o razer,dlrei ao nobre deputado, que 
estranhou havermo' votado a faofJ•· da 
indicaç4J sobre a federaç4o das "''J· 
vincias e querermos centratisar a 
força publica , que nada tem uma 
cousa com outra e. q_oando tivesse, a 
federação das provincru e. portanto, a 
consequeote descentralisaçào, infeliz-
mente, ainda não estão adoptadas no 
no~so paiz. 

Tenho eoncluitlo e sustentado o pro-
jecto na medida do rniaba~ força~. 
( .lluito bem; muilo bem). 

A tli>~:.tS:lãú fica adiada pela hora. 
A presrnlação de 'J'•·ojectos 

Sào l•tlos e vão a imprimir os se-
guint :-

N. m 
A assemblea: legislativa llriH'incial rle Mi-

na< llerae.s decrela : 
ArL unieo. Fica o governu tla ttrovincia 

:mtorisado a despender pola wrba - obras 
publicas- ou robras de quaesquer outras as 
.<eguinlel! l)uantias : 1:000:5000 para concer-
tos n reparos da egreja m~tri• tla rreguezia 
oln No.!S.l Senbor:l' do Carm•t olt• t :Arupe.slrc, 

muuicipio ~o Cal•la..._ e 1:000~00 tnra au-
xiliar u c.1nalis.1ç.io <l'agu:t potavel da rno!m:l. 
rr"~uo1la ; ravogadas as tli~lln&içllos em 
contrnrlo. 

Sala tln~ ~clHtiu.;, U Ll11 Julho do 1833. -
Josino Ar.tnjn. - Nwart•n S1l01. - J tt-
nun~lflta. - Salnthiol tld ,\hnoltln. - Aristi-
th•, )lni;t. - Antoro. 

:<. 3 1 ~ 

A :t•< •tnbh•t legislativO\ l'fllvincial tio Mi-
na• GoraeJ tlocrota : 

• .O.rt. unico. ~'ícào crqada;; dua5 r.adoirns 
de instrncçio primar.a. uma para o $O lO 
ma•culinu o vutr~ (Iara o letnínínn, ambn~ n:1. 
ddntl~ do 0 Jr6S th ln~ai:i ; revogatl:t$ '" 
tli5J•Osil;t\r• um eontr:trlu. 

Snlo t l :t~ ~os~tio.;, !I tl o Julh ll tiO lrltb. -
França Vlnnnn. - Ari:Hi!ln; ~h ln. - Slll•a 
~·nrt •<.- Val tlo l.lma. - C11njtOII~. 

~- 31 ~ 

A 3>><1fflhle3 legislMÍV.il (lfUVÍIICÍ:lltlO lli-
1135 G~racs dccrctn : 

Artigo Utuco. ~·ica o prdJideuto tl:t pro-
vln~la nu tvrisatlo " tiCSitUIHior I•Oin vurb:1 
- úhr:lS rmh lhlll~ - 3 qunnlln !111 1:000.)000 
11ar.\ as ohrM do matrír. do S. Mtguol do Ara-
ltonp ; ruvogadns as t l bjl~~içtlfl.! 0 111 con-
trariO . 

Saln tias sossõo.;. !l do julho do 188~. -
Soar~> l'~i to tu. 

N. 3l:S 

A as$omhlea logisl:1tiva provincial t'o .lli -
na$ Gorae$ tlccreta : 

A ri. t.• ~·1c:1 o prosítlento tia província 
outnl'isado 11 dc>jtcntler (JCia verba - obru 
puloltCB> - as segniutll3 t(U3ntl:t$: 

§ 1.• 3:000.$000 Jtnra construct,':\~ tio uma 
pontu sobro o rio Clemente, no Leo nel, nm-
nlcii'IO ~o llín Ur~ncu. 

§ :t. • G:OOOóOOO rei~ par., r.nn~trneçio de 
outra sohre o rio Ua~:t·n; nn cotrndn tru o v:ti 
da vo~oaçã~ dll!te nnrno plrll S. Paulo, d<J 
IJIUIIÍCípio tio Rio Br:tiiCII. 

íl 3. • G:OOIIõOJO reis para eonstrucç.io de 
11 111 cctuiterin na cidatle du Rio Onnw. 

!I ~.· 5005000 11~ ra concertos da rutr:llla 
'I"'' ,·nl rio S. Ger:tldo :i Viço~a. 

§ 5.• 6006(100 rei~ (tarll um:t endea em S.. 
GCI'IIlfln, lllniiÍCÍfiÍO tiO 1\in llrniiCO, 

§ 6. • 600,5000 reis para uma cadell em S.. 
Jos~ 11•1 llnr roso. tnOSttoO munínlltio. 

§ 7.• 600.5()00 rPís para um~ cadoa cu11 
B:LJ,:rc~. mesmo munictpio. 

§ 8.• 6:0006000 r~is vara onc.1namento de 
agua pnta\'Cl na citl.1de do llio Or:meo. 

!I 9.• 1!:0006000 reis para as obras da m:.-
ll'it da cidndo do Ubá. 
~ lO. • i :OIIOóOOO pua cnncertos na Igreja 

do S. José na ct.!ade de Ubâ. 
§ 11.• :1:0006000 Jtara as obras d., matri& 

da citl3tle t1n Víços.1 .• 
Ar L t . • llevogâo-se ns disposições o111 

coutr11rin. 
Snln das sessõe;, 9 de julho do 1988. -

Soares l'ci ~o tn.-Gomes Cntulido. - Arisli-
•lo• ~la lr. 

N. 316 
.\ u;eutlolea loglslallva provincial de Mi-

na.> Goracs dllCreta : 
A ri. 1.• Fica creada uma caduíra rnitta 

de ínstrnt~;:io rrimaria n~ p?vo~ç;l1 de S. 
frAnci;co ~a; Chaga$ do Careç 1, fre:ue&i:l. 
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tlt• :;, :irb:a~tiàu tln U••n .11. wmw·i1•iu •I:. r ;-,.,.i:t. 
t\rl, 2. • U t~VuJ.,'õlO .. M"' :t .. ,J, .. ,, • •it'lll'<> t'lll 

t' itll 'l':a l' itt • 
• >:oi ~ d:~S So' <o'or<. D tle /"Ih o olt• l d<K -

St~:trn.• Peh•th), - Ari ... th to-.. ~l ltt, - l. .. w-
•lidol l:~rrt•trirn. 

:\ .. :u i 
.\ :..c,t'mhh•:a lt'!!it;l:tsh·:. pr••f'ilu' t:tl ,,,. \li-

u:..c li t'r."le...; tlf'<' rN.:t : 
Areigu nuk ••· Fil-a rn•;ul !l ttnm riltlc,irr. 

mi-<: l:L dn in i:ll'au·•·:in JU'iln nria ll 'l :'••''utu::iu 
•l:t Onr,.t Gr:tniln. rregnrt.ia •1•·· '";·,ul",\ uu:a ti-l 
.. \ 111 '· tiO muuiripio da lt~lolra ; ro•loo'!O>•I•• 
:u •li~pO'I:içw•,( t'IH r 1H1lr.1 riu, ,. 

!\:1ln tln~ ~1>>i~t• .. <, !I oln julh•• '' " Hl8ij., -
I'.HirP f' irru inun. - G•un os C~tulirl oo , - 111'. 
t :n~llll> tiO Monro. - Slla l'l'< l'nh•.t•>. 

i'i. 318 
A ,,«~ rnlllo•n lrgislatil':o fll't•Y iut·f:•l ,,,. lli-

ua-t t; cr.1cs tfecrtH:t : 
A ni;:u unic:u. Pic:a rrr•:a•l:t uut:a t'.3rul3 110 

in~trncçãn r•riloi:Lrb do :<r~oo lll~<c uliuu nn 
puVO:IÇnO li1S l'otil'n<, pCf h!lll'I:U it! :i rri'ICII~T.ia 
ri" oithult• ''" Sflll(• 1/H:ua' ; rc \•,tt;:'ld:\:; :l;, 
tlispt• .. k•'f".c NU CHntr:triu. 

S 11:. <l~s <ll..<."'•r•. !l ti•• Jnlho •h• 1888.-
l:hassh n Drnm •rul.-T. tia )loun.-r:. l\r nn. 
-Urumnnd.-Y:11. 1 1~ l.iru,,, 

:\ .. 319 
A .t<<t•mbl~., lrl!i~lativ~ t•ro,· incr~ l tio• Mi-

u:t< Gcrnos fl U(;I'••ta : 
Arthcu uni,··•· Fit":. 11 lll"i~itlt11tlP ti:• I'I'Hvi u-

.ril. n.uturiU dH :\ Ü~JlfoiHJí•r _ p~l:t Vf'l"kt-uhra< 
tlllbhras-n ljllnlllln '"' aoowoo pnrn nn~il ioo 
tli\S nlor:b lia l'lli>OIIn <lu S.S. Sncr.11111•11too tia 
t·i,ln•hr dt• IIJr!l.! tln Bn" t·:<tocrn u ~" : ru vo~:n
•ln< n< tlispo.<itM< em runtrnrio. 

Sal., tt:tS S"s<•ir<. 9 tlr Julhu tlt• 11188. -
\nt~ru. -l'ntlrA Tl'ixelra.-Augu<to l:oldrirn 

~- 3!0 
A asscmbleo l~gislath•n llrtl riucinl ri• Ml-

nu Geraes docreta : 
Artigo unico. Fie• crenol:t umn r.•d·•lra ti• 

inSirucçào prlm: o'l~ mi1tn nn povnnçfl,. ll•·-
nomiuntl3 l'ontc Alia, tlistricto de S. Jn~o 
tio Carrapicho, rrcgut:Zia de ll.tver~u. mu-
r:iclpio do Que.luz, e outra RQ di:<trk to dú 
ll~t1nin, rrcguezln do Ouro Rranco ; ro,··•ga-
•lnsns disroslç•lcs cnl conmrrit.l. 

s~l:o das scssóes, 9 de Julho tlc ~~-
Dr. J. C. da Silval:ampnllno. 

V•·dem dos ll·a/.1 •lh?s 

O 8r. Campello:-Pedi a pa-
lavra. Sr. presidente, para requerer ã 
V· Exc .. que providenci ·. afim de que 
vit á commis~ão respectiva, para que 
sohre elles emilta seu parecer. os p3-
peis qne orij!inarao o projecto do anoo 
pass~do, o. f'!O, sobre a pretenç5o dos 
officiaes e ptaças Jo corpo de policia 
relativamente a melhoramento de ven-
cimentos 

F;1zeodo a V. Ex c. este pedido. so-
licito mais a valiosa intervenção de 
V. Ex c. para que a com missão, a quem 
tocar u exame da questão, seja solicita 

110 cnmprim1•11 111olr ~rn •le,·cr. u'iol rle· 
mnr:otul r,.~u tu• •·x~ tneot .o 'l't "~ "i" 

fi Sr. l're:<í •l ru to:-0 uc•llro ' '''l11 tl311o 
SCrit ~ II CII •irt11. 

St•mlll 11~·1,, :o hnr:o. n Sr Pr~>hl~n to 
•l ••>igna 1•3 r:: oor• ICII1 .to •Ira sr~:n r nto: 

t•tiiiJt:tuA 1' \un: 

,\tú ·l i e 1/ :!. - EX tiCclirnlllo :~pre
senlaçilo lln ;•:•r•, .. -·• rio commt~>tlcs, 

.\ t~ :! ,. I ':! da la rrl o 

':! .• l•i tnra dn prnjcctos i111nr~s$O!!. 
Vutaçito IlM projr•1:tns ns .. r,\. 71 o 75. 

.. ConlinnBt;ãn •h L• •llscu!'.•ào •lo pro-
Jecto o. 113, •le rorça publica. 

:J.• di~r.n~•fu• rios projccto.; os . HJO o 
328 do 188~ (po~turas n1un ici pac~}. 

2. • di!'Cussão do projccto n. I. 
Continuação tia diso:ussãu 110 11~recer 

indererinrlo a prctenção elo e,tndantes 
de pharmacia. 

1. • d lscussão dos projectos n~. ~ a 
o.-Q Z:t ) .,. , 

Apresentação do projectn;. imlrcaçOes 
o requcrunentns 

Levanta-se a sessfoo . 

- -·-·-·-- ~ 

l i .• SESS.\0 01\0I;.l .\HI;\ , t~ \1 111 UE 
Jt: I.IIO DI:: IR~!~ 

Pftt;:<IIH-:St.:t.\ DO Sn. Su.n :,rnt: Ft:nnA7. 
!\UM~ o\ 111(1:-V.X~HUIH~TY..-1 l h~"l' \'no'oll•< 1ln~ 

• L' o .. " I' . A ,. \ .... . . :Sr:;. r . ;~a.,-,, Ol 'tOlO, Y(l III U, •• H'I ~C'Ir:l, 

A. lbrhaolo, T. Un~rt~. I. ~lurt> e R. 
lfart in<. -11 ftbrç:ÍO. - I' a r<•rl!rP•. - ( llo~~rU• 
ço'tM tlu~ Srx. DruuHHIII, S. ll2rr.o~o Ju -
nior o 11. dn Silva,-/.• pnrtr do o•·•ln n do 
din.-! .• loilura d ~ prujnctn<.-\'ntnçolt.> 
adin~:u..-!'.• pnrtcda ordem tio din ,- f'nrça 
pu blica.-Oiscursns "''~ Sr<. f~rrt'11 n A h ' I!$ 
tt n. dn Si, \':t.- Vot:u;àh. 

A';; H horas o 45 minutos .1:. rn:~nhã. 
fei ta a cham:'lda, achào->c j•resrntes os 
Sr;;. Sih·c.>trc Ferraz, Porlinn .. \lat:hado, 
Lin!luljlhO Caetano. Franr;<t \'ianna, 
Sih·a Fortes. nias Fortrs, Cltasshn Uru-
nwnd, Sou~a 1\ab!'llo, Jtw: llrandão, 
Francisco Sá, AmerictJ de Mallu~. Al-
varo M:tchado, Jost• TheoJoro. Mot·ae.~ 
Salc.-;, l::llnpAIIo, l~:. rayoue. llarho!'a d:t 
Sih·a. Canrlido Cerqueira. Aristitlc:; 
Maia. Cos a Sena, Marti n~ dt~ Andmde, 
Gomes Candido, Vellos(), Clandionot• 
Nunes, Moreira da Rocha, Ant.•ui~ Tei-
xeira. Avelino Correa, Augu~to Ccsar. 
Francisco Braz. Nelson, Firmianu Costa, 
Teixeira Duarte. Coelht) de Moura.Car-
los Nogueira, Soares Peixoto. Viotti, 
Tolendal , Ferreira Ah····. Antonio .. \lar~ 
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tins, Josino de Araujo. Sabino Barroso, 
Dutra, Augusto Caldei ra. Antero, Ca-
millo Prates, l.coacl Filho, Salalhiel, 
Orumond, I. Murta, Pimenta, Lui:t 
Vieira, 1\amiro Martins, Vaz de Lima, 
Teixeira da Moua, Nogueira e Campo-
tina; faltando com participação o S~. 
Rodrigues Horta e sem olla os macs 
Srs. 

Ahre-se a sessão. 
~· lida e npprovada a acL.'I da ar.tece-

dentt . 
O SR. 1.• Sr.cnF:TAntO dà conta do 

seguinte 

Representações 
Uma de Antonio Mendes Barreto,c:oo-

cessionario do privilegio para es t:cbe-
i:-cimento de duas grandes fei ras, pe-
dindo modillcaÇí)es nos termos da lei 
r.. 3510 de lS de Outubro de 1887 . 

A.' commissão de podere$. 
Uma outra de José Luiz Marques o 

outros, pedindn transfcrencia de sn:lS 
fazendas da Vugem e Barreiro, da fre-
gl!ezia do Barranco Alto para S. Joa-
quim da Serra Negra. 

A' commissào de estatistica. 
O Sr. Dutra envia á mesa uns docu-

mentos, remettidos pela commissão de 
obras da mal riz do Porto de Santo ,\,n-
tonio, para o IIm de obter uma quota 
necessaria á conclusão das mesma~. 

A' 1.• commissão de (azenda. 
Envia mais nma representação, em 

que os habitantes do districto de Santo 
A:ntonio do Gloria pedem seja o mesmo 
elevadoit categoria de freguez.ia. 

A' c~tmmissão de estatisttca. 
Outra de Antonio Dias da Costa Rios e 

outros, para pertencerem à freguczia 
do l\lachadinho. 

A' commissào de estatística. 
Outra, em que cidadãos residentes 

em S. Paulo do Muriahú pedem au:~.ilio 
para as obras da matriz. 

A.' t.• commissào de fazenda. 
Outra de habitantes da fregnezia do 

Jlosario, do município üe Ju.iz de Fora, 
pedin!lo passa~em da me.~ma para o 
município de Lema Duarte. 

· com missão de estatística, 

O Sr. F. 8á (não temos o seu 
discurso). 

O Sr. Presidentr diz que a represen-
tação deve ser dirigida ao governo pe-
los respectivos signatarios. 

O Sr. F. Sá pede permiss.'io para pu-
b1icar a representa~.ão no fim de seu 
discurso. 

• 

SubdelegacJQ ela (l·eguez ia ele Al·a-
ponga 

O Sr. S o ore!f P e l x ot.o : -
Sr. presidente, ha dias, foi rei to nesta 
casa. pelo nobre depntado,o Sr. C. Cor-
queira, um requerimeoto.relativamente 
ao procedimento do subdelegado da 
freguezia de S. Miguel do Araponga. 

Como V. E~tc. vio, eu votei por esse 
requerimento, porque entendia que. si 
erào exactas as informações que S. Ex c. 
dava-nos, nàiJ ~ra possível a perma-
neocia daquella autoridade no respec-
tivo cargo. 

lnformantlo-me do Sr. Or. chefe de 
policia da província a respeito deste 
facto, verillquci que ja nesse dia seme-
lhante subdelegado esta v a den.i llido. 

Pllrtanto, venho tra1.er este facto ao 
conhecimento do nobre deputado e da 
assemblea, para quo llo~uem delle in-
teirados. 

O Sr. Presidente : -Fica a assemblea 
inteirada. 

Represelllações 

O 8r. Av~lloo Cor rea:-
Sr. prosidenie, inscrevi-me com a pa-
lavra no expediente para apre~entar á 
consideração de~ta illustrada ~~semblea 
uma representação, que me enviarão os 
habi tantes de Sant' Anna do Sapu.:ahy. 
em que pedem a sua passagem para :. 
freguezia do Macbadinho. 

C•·eio que é mui lo justa esta preten-
çãn, porquanto a Creguezía de Macha-
d•oLo dista apenas 10 a 15 ldlometros 
das suas fazendas , ao passo que para 
Sant'Auna do Sapucahy. a que ora per-
tencem, a distancia é de mais de ~o 
kilometros 

Mando á mesa a representação e peço 
que V. Exc. lhe dê o conveniente des-
tino. 

O S r . Ant.ooio Teht e lra : 
- Inscrevi-me com a palavra no ex-
pedi ente para mandar a JDB!'a uma re-
presentação das principaes autoridades 
ecclesiasticas e civis da freguezia de 
N. :Jt!ubora tle Candeas, do município 
de Campo Bello, pedindo uma quota 
para canalisação d'agna potavel o ao 
mesmo tempo para reparos da igreja 
do Senhor Bom Jesus da mesma paro-
chia. 

Quanto á cana.lisa~o d'agua potavel, 
devo dizer que é uma obra de snmma 
necessidade, porque, embora a.quella 
fregnezía se acbe situada em um lugar 
muito salubre, falta-lhe agua e isto 
impede o augmento da popula~o. por-
que no lugar ninguem vae fazer con-
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:~trocções, vendo a difficuldade que h a 
em obter-se elemento tão necessario. 

O ~r. Americo de Maltos : - Não 
perca o seu tempo. 

O Sr. Antonio Teixeira : -Eu cum-
pro minha obrigação, o governo que 
c;t.mpra :seu dever : runs. renho espe-
rança quu o governo aucnrlur.i e~ta 
medid:.. si ella rur bom acolhiLia pel;~ 
assem bica. 

Sr. presidente, mais uma razfro ha 
para que seja tomada em consideração 
esta reclamação e ti a segr11 o te. 

A freguezia de N. Stlubora de Cao-
déas concorre com impostos pa<sivos 
dura.ute muiios anuo~ consecutivos 
para o hem ria provincía ; enlretanto. 
só houve do goverun a peq ueua quota 
de 400,5. , quu ja fui receiJirta, ~egundo 
penso. 

Ora, a justiça dis tributlv:t la ora 
impo. tos por todus os lugares, a justiça 
commutativa lambem deve espalhar be-
mficios pelas drversas localidade8. 

U Sr. Antero:- O governo uào se 
importa com a justiça commut.ti va. 

O Sr . Anton1o Teixeira : -~a opi-
nião de V. l!:xc. ; mas eu nutro a espe-
rança t1e que. si esl<\ medida p3ssar on 
assemblea, o govr.ruo sera attencioso 
para com aquella rreguezia . 

A outra LIUOia posso rlízer quo e para 
a conslrucçào ua ig eja do Seullor Bom 
Jesus tlaq uella localidade, porque com 
meus proprios olhos vi que, depois de 
ron •• ruida. se acha em grande perigo 
da desabar. 

Por isso, é de immensa necessidade 
esaa quota, visto como serve de aulilio 
á conservação de um dos principaes 
templos d.a.queUa localidade. 

Apresento tambem uma petição de 
Americo Gomes Barbosa, L • tabellião da 
cidade de ltapecerica, em que pede que 
seja consignada uo orçamento munici-
pal da cidade de ltapecerica uma quota, 
afim de que sejào pagas custa~ vencidas. 

O Sr. Americo de Mattos : - E' ra-
zoavel. 

O Sr. Presidente : -A petição do 
Sr. Americo Gomes Barbosa, enviada 
pelo nobre deputado, só pode ser apre-
se.otada á assemblea por i.ntermedio do 
governo. 

O 8r. Alvaro Machado : 
- Pedi a palavra, 3r. presidente, para 
en,iar á mesa uma representaçào,assig-
oada por grande numero dos mais dis-
línctos cidadãos residentes 11a cidade 
tio Arassuahy. 

Nesta repr~e~ tação, estes nossos d_i~
nos comprov1nc1anos pedem ~m auxrho 
Jl&ra a fundação de um bospllal de ca-

ridadn, rJU U teucinoãn lavar a eiTeito 
nnquolln cidadu, como não ignora V. 
Exc .. importantíssima pela sua popula-
ção, pelo seu commercío e por ~er a 
sede rio vasto município do mosmo 
nome. 

Estnn certo de que esta illustrarta 
assemlllea não deixara de re~:onhero r a 
j nstiça do pedido. que fazem estes nos-
sos comprovincianos, princrpalmentc ~ i 
tomar. como peço e P.~pe ro . em consi· 
deraçiHl as juRtas razóP~ allrgadas na 
representação. qne pa:;~o as -mãos de 
V. E~c . para os Iins convenientes. 

J)ispens(! de commissão 

O Sr·. ' 'lvoro ~lnehodn 
(pelt' "' ·ctem) :-Sr. presidPole. alem 
de outros motivos particulares. eu ore 
acho actualmr.ote em contliçóe.~ t>spe-
cia~< rio sande, tiUB nãu 1110 pcrmiuem 
tledir.:~r, como era meu dcsrjo. tudu u 
meu tPmpo ao~ nos~os trallalh os, e, pur 
i~!IO. prço à V. F.xe. qrre cun~ultea casa 
~i me concede di$pPu;a do lngar du 
membro d:t commis~à'l de redacç;iu. 

O Sr. Barroso Junior:- Síuto que 
V. Exc. não possa cuotinuar a prestar 
os seus serviços nessa commi-são. 

Eu voto. pelos motivos allegadus. 
A casa, sendo consultada, re~pontle 

nega ti v a meote. 
O 8r. Teixeira Duart.e : -

Sr. presidente. acabo de receber dua.~ 
representações da camara munici1 ai 
de S. Paulo do Muriahé, que por meo 
intermedio quer fazel-as chegar ao co-
nhecimento desta assamblea para se-
rem tomadas em consideração. 

Em uma Jellas a camara municipal 
' em pór eruba.rgos ás pretenções de 
municípios circumvisinhos, como os de 
S. Luzra do Carangola, Cataguazes e 
outros. que pretendem alterar as di-
visas que actualmente existem, divisas 
naturae~. entre S. Paul~> do Muriahé e 
os municípios a que me refiro. 

Como eu sei, Sr. presidente, que 
ha nesta casa um projecto, apresentado 
pelos meos colleças representante& 
do 8. • districto, pedmde que se altere a 
divisa entre S. Paulo de Mnriahé e ou-
lros lugares, quero razer chegar irs 
mãos de V. Ex c., para ser tomada na 
devida consideração, a presente repre-
sentação. 
fSTrata-se, Sr. presidente, de um dos 
dlstrictos que t~m sido muito pouco 
aquinhoados aqui pela assemblea, que 
tem sido mesmo esquecido. 

Por esse motivo, é de muita justiça 
a representação da camara da cidade 
de S. Paulo de Muriahé. 
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Ora, V. Exc. sabe perfeitamente que, 

~endo eu mandalano tl~q•relles dis-
tinclns amigos, sendo eu representante 
provincial t.los interessas daquella 
clrcumscripção eleitorJ~I, n!io posso 
deixar, Sr. prosit.lenlP, pas~:1r ioco-
lumo por esta ~ssemblo:t as pretou-
ç.ões que dizem rt'spei lo ao tlislrlclo 
4ue l.onbo a honra tio representar. 

Portanto. peço à V. Ex c. se digoo de 
tomar em cous1deraç i o a representação 
que vou enviar à mesa. 

A outra, Sr. presidente, d1z respei to 
aos sentimentos roligio~os do· povos 
de S. Paulo de Muriah6. 

A matriz des~a cidade, ha muito 
lempo, fui destruida e o povo tem con-
corrido por meio de esmolas para a 
reconstrucção da igreja, sendo auxilia•Jo 
por pequenas quotas roladas por esta 
• ~semblea. 

~\.'\S, lendo a obra siolo calo:ulada 
em !Jlais de ciocoenta contos de rs. e 
lendo sido ja gasta e:~Sa quantia, a 
c:.mara maoicip~l. por meo iotormeliio, 
raz chegar ás mãos de V. Ex c., para 
ser tomada na devida con~ider;.ção, 
uma re(lreseotação, em que pedA a 
quantia de 20:0006000 rs. para se 
ultimarem as obras da matriz. 

Mas, como eu sei que o meo illu,lre 
companheiro de dislricto, o honrado 
Sr. Or. Dutra, apre~esentou aqui um 
projec!o. pedinrln para esta i~rcja a 
quantia de i O:OOO!SOOO rs.. eu soli-
cito dos meos nobres c 1npaoboi ros de 
repros~n tação provincial o seo pode-
roso auxilio pam qao seja es.sa igreja 
dotada com a quantia de tO: 0006 rs. 
!'Qmente. 

Um Sr. deputado:- V. Exc. de da 
~uu quota um bocadinho. 

O Sr. Teixeira Duarte:- A. minha 
quota pertence toda ao meo dislriclo. 

O 8r. Bloe Foa·te e:-Sr. pre-
sidente, lenho a honra do mandar à 
mesa, para ter o devido destino, uma 
reprc~cot:oç:·oo 3$il!'oar1a pelos habi-
\:tntn do municipro de Lima Duarte, 
r.oocebida nos seguintes termos ('é). 

V6, pois, V. Exc., Sr. presidente, que 
as raz08s em que se ruoda a repre-
~ent,~o para solicitar essa medida 
são ' mesmas ja constantes do outras 
reprdeotaçOes no mesmo sentido ; isto 
~. e!illa localidade dista do m nnicipio 
de Lima Daarlo quatro leguas e do 
municipio de Juiz de Fora sele, advindo 
d'abi, por cau~a da djslancia, diffical-
dades e embaraços aa distribuição da 
justiça. JIOr isso que será mais facil 
para os sigoatarios da represeulaÇào a 

distribuição da jasliça em Lima Ou ar~ 
do quo em Juiz de Fora. 

Aprovei to o ensejo, Sr. presioluote. 
para pedir á illastre commissão. a 
quem com polir dar parecer sobre esta 
roproHcntaciio e ontras que existem no 
mesmo sentido. f:1zol-o quanto anlOll. 

Tom ~ido nesta ca~a estylo l!ilp~ra
rem-se lou1:l!l as medirias de e>lalisliea 
quepro,·ocão granoles ttnestOes, dando·se 
parecer de profereocia a respeito 
daquell~ outras modiolas sobro a' 
quaes os Srs. deputados estão de 
accordo. 

Não quoro com isso dizer que o no-
bre deputado representante dn tO. • 
dislrictn, o Sr. Carlos AI vcs, boro como 
o Sr. Toluodal e Htlrla &$lojilo coa-
vencidos da necessidade da medida & 
que se refere a representação que aca-
bei de ler â assemblea . 

Mas. a nobre commisão esta no seo 
direito do escolher aquellas medi•las 
sobre ~ q••aes não se agitào duvidas, 
podendo uestli caso dar o seo varocer 
para transitar nest;. assemblea um 
projecto de ostatistica, porquanto i~so 
6 allribulçào conferida pelo neto addi-
cional. 

O 8r. "lurta:-Sr. pre.~idente, 
tenho a bonra de enviar a mPsa uma 
representação, assignada por 267 cid; 
dàos dn.i mais importante~. resiolentes. 
na bella e florescente fregnezia da 
llioga, município do Arassuahy, pe-
diodo a 0:1ta assemblea nma l~i que 
eieve aquRIIa iroportaula Creguezla á 
calegr.ria de villa. 

Di~poodo aquella fregoe1.ia do um 
centro muit• populoso, de um com-
mercio que vai de dia a ·ia lleseovol-
vendo-se ole um modo lisonjeiro, IDa 
parece que está no caso de ser al\ea-
dida a sua justa aspiração. 

(Apoiados dos Srs. 8 . P imMia. e 
R•m1iro M ar·tin.•). 

Alem do cummercio, Sr. pro~1deu le, 
que 6 um aos mais importantes d4) 
muoicipio, aquella freguezia vai pro-
gredindo de modo muito lisoojel r~J, 
porquanto sua população actualmence 
é SI' J OI ior a ••ous mil habit.anles dentro 
do arraial e oa fregaezia de•e ele, ar..-
a quinze mil. 

.~le•n disso, existe alli uma impor-
tanto fabrica do tecidos, o quo é mai& 
um elemento de progresso (·•poi<~dol}. 

Actualmenle, Sr. presidente. que 
est.i no espírito da sociedade moderoa 
alargar·st~ a autonomia ou as franqniu 
muoiclpaes, como elemento de primeira 
graodtza, c m • base da liberdade e 
progresso de um povo culto, esloe 
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~nnveociolo e espero que esta illu! Irada 1 
a.ssemblca, sompo o solici L~ ~~~~ :ouo .. dcr f11•.t cumrri•!oW 1le $eus d t! I'Crc~.por tor. 

alccorns~,·nfl~in•I•J vi·l~. pro•·urarto cap-
turar :t<f't ~ l l .. ~ •til~ lc n C•JIIlra si a jt!S· 
lu;~ (11pud .·s). n. n:in:t~r.ulanrlo oslo ao:< 
hiJerao< oJ ,• t:r:io ~I•IJ; •JI, pnntn~ :<~o 
t·~scs ~rtllllll • l<ll< ,;r.us proott•)(i•lo<. tfahi 
as lfU CIX~:; o:oiiHra •1<J11 UIIa ll lll tlri•latle, 
vorq ue teon l"li'<P.guitlo cs~es f.tcinnr:ts! 

1\s commutlitlades e ás llo)o;a:;sitlatlus tlo 
povo, não regateara, n:iu ufliiOrá BlllLa-
raços a que seja realis ••1:1 a :1•111raç:io 
de um povo civilisado, ol ll 11111:0 gralltle 
parte dos nossos couciot ... J:tUs. 

E<~pero, poi~. Sr. prcsitlcnlo, que, 
·land!> V. Exc. o destino coa ventou to .i 
represen l:~ção tlaquelles nossos dis-
.tioctos r.oncidadãos, a commiss:io re~pec
tiYa, composta de collcgas muito il lus· 
Irado~ o talentosos, to mal-:\ ·h a na de· 
vida e merecida consitlerll\àO. 

(Jiuito lltm; m·uilo lltm). 
Ext•r.rc.\{:An 

O 8a·. llnn~h·o l"nrtlna 
(l,a,·a uma uplicaç4o) : - Sr. presi-
dente, fiq uei sorpr,.nditlo quan lo 
hoje, ao entrar neste recinto, eucoutrei 
l• uobro deputado, o Sr. Dr. F. Sa, 
fu odameutando uma r·epresentação e, 
para fazet-o, abusando de sua alta i o-
telligencia (não apoiado elo S··· F . ~a) 
e procurando, em bora indevida, alas-
~alhar reputações que, por mais !Ilus-
tradas que sejam as suas pala n as, não 
poderão por ella~ ser auiogidas. 

~r. pre~ideole, malerta rropria de 
l!er discutida por meio de urn requeri-
mento fóra aquella que o nobre de-
putado veio trazer na apresentação da 
represeotação a quo alludi, represen-
tação que dt:via ser aprcs~ntada ao go-
nrno, conforme a judiciosa l)cci~ào do 
Sr. presidente da casa. 

A qneslão dejury, Sr. presidente, de 
(JIIC tratou o nobre dopulatlo, ja foi em 
outra occasião sufficiolntemonlo ·fi•cu-
t ida e explicada; âe.<~se o tPiró dos nobres 
deputados cootra o jui1 municipal de 
Grão Mogol 1 

Essa questão, por mais quo os nobres 
deputados procurem enfeitai-a com 
côres a•.lt tck prepararias à sua feicão, 
jamais poderà macular a hoora, a dig-
nidade 6 a toga daquello rnagis tr-ado. 

O Sr. Lindolpo: -Quem tnJncha a 
~ua toga 6 elle proprio. 

O Sr. Ramiro Martins : - Organi-
~ado o jury na cidade do Grão Mogol, 
Sr. presidente, em qne tinha de ser 
JUl$ado o reo Euphrosino Perei r::., ln-
di"doo contr .. , qual os chefes lihe-
raes preteodiam exercer vingança 
(apartes). acouselhar:.m esses chefes a 
granrle parte de jurados que não com-
parecessem á ~essào, para que o iofolrz 
Euphrosioo deixasse de ser então jut-
gadu (apa tes). 

Quanto ao digno delegado de po-
lic ia, as quei xa~ que cont~a ello têm 
~i do levantadas o lêm sido por ser elle 

~ 1s, eu •·-t1111 crrln, Sr. presirlcnle, 
quo a as_~ellll•l ', ,•o·n\·iur.la l jamais po-
der!\ ~:arh•t•i.ul , r ·· l·.;u'a~\)"~ p~~'sn:tf)S e 
Inj u sta~. curn•1 es las,contm autoridades 
IJIH! Slbeou crrmprir 05 seus oloveros. 

n•:o.\cç,\o 
E' apprto\·ada a o.la ropresonla~àn 

euo:lltatl;\ ola rrt•lk:u;itO u. 1, rulal ll'il ã 
ft:tlcmçáo ti a~ tH'O vtut• ia~. 

Sà•l liol11:<•• 1·àoa imprimtro:;ssguiules: 
N 321 

A 2. • cnmmissio de propllSlas e ro-
prcscnl1Çt)rs de camaras muoicipaes, 
~ que f•li JlrC.iOnle a tia camara de S. 
l'aulo do ~f nrinho':, contonrlo arts. addi-
t ivo~ its suas postun~. rnscrv:uu1n·SB 
o o li rei to •lo offuecer as croood ~~ que 
jul~:ar convenientes no correr tb dis-
r.nssão. é de puecer quo :;o atiOJllll o 
so~u I o lo prnjoc:l<l: 

A asscmblca legi~laiiva provincial 
de ~finas Gcraes, sobre proposta da 
cam~ra mnniripal de S. Po1ulo do ~lu
riahlt, resolve: 

,\ rl. unico. Silo approvaolo~ os adcli· 
LivM á~ postura~ da r.amac·;. rnuuidpal 
de S. Paulo do ~luriahl!. qu'\ a c<l~ re-
~olução acomploh'io; revogada:~ as dis-
posições Clll C·>Utr3riO. 

S~la das comrnissOP.s, 10 de julho de 
i 888. -J. Dutra. - França Vianna.-
L Godoy. 

N. 3~ 

A 2. • commi-~ão de proposta~ o re-
tWcseutaçt'lcs Llo r.amaras rnuuiclpal\s, 
a que fui proseote a da carnara muni-
cipill d3 c:. pila I, proponr1 o a adopção de 
diver~as tnetlrJas, creando o alterando 
impostos. •1uu devem s r cobrados do 
1. • do janeiro do t 88S em oliante; 

Considerando .quo na referida pro-
posta estão envolvidas materias diver-
sas a distinctas, que dependem de 
maior· estudo e auenção de·la assnrn-
illea, pois que lrala etta de municipa-
lisação de tmpostos, re,•ogação de leis 
e resoloçoe, ; 

Considerando que entre ettas exis-
tem medidas Pl'(lllOstas e que não 
estào ao alcance da compelencia das 
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c:amaras mooicipaes, que têm a esphera 
de suas allriboições traçada nos limi-
tei da lei orgaoica e mais disposições 
em tigor; 

Considerando que propõe· se a camara 
cobrar impo,;tos sobre rnateria ja tribo· 
tada por leis geraes e provinciaes, como 
se evadeocia dos§§ 3.• e .\.• do art. i . • 
da proposta; 

Considerando, entretanto, que deve 
ser tomada em consideração a parte 
que e~ta assemblea entender dever 
approvar; 

,· de parecer que seja submettid.a 
á i . • uiscussào a inclusa resolução, 
tal como se acha concebida, com o 
prote. to de apresentar a commissão, em 
! .•, emenda suppressiva dos§§ 3.' 4.• 
do art. i .• e as mais que julgar oeces-
sarias. 

Sala das commissóes, i O de julho 
de t 888.-J. Dutra.- F. Viaooa.-L. de 
ti'ldoy. 

o!) 8r. nroUlond (pela ordem); 
- Sr. presidente, venbo apresentar à 
r..onsideração da casa o projecto Je or-
çamento provincial ; mas, antes disso, 
seja me l ici to al!duzlr ateumas .:oosi-
deraçOes, que possão justaficar o pro-
jectu da comrrussão e habilitar a casa 
a julgar devidamente das razões que lhe 
assistirão para o elaborarj o os termos 
em que o faz. 

Sentimos deficieocia de dados offi-
ci:~es por parte da administração da 
província ; oem siquer, um só dos rAla-
torios das diversas repartições, que 
devlão habilitai-a para o exame e es-
tudo de Ulaterias lào serias I 

O Sr. Fem•ira Alves : -Não forão 
entiadas as labeUas t 

O Sr. Camillo Prates : - Mas não o 
forão os aooexos das repartições. 

O Sr. Teixeira Duarte : - O Sr. 
Drumood esteve varias vezes oa direc-
toria de fazenda. 

O Sr. Drumond : - Mas os docu-
mentos devifiO estar em nosso porlcr. 

As tabellas e documentos officiaes, 
9ue forão remettidos á com missão, são 
ancompletos e iosuciffientes e, para que 
;o casa se convença de que o nosso asse r to 
oào traduz uma ofJeosa à admiostra-
ção dl província, eu vou requerer que 
ao projec•o de orçamento provincial 
acon• paohem impressas as tabellas que 
nos • 1rào remeUillu ..• 

O Sr. Cámillo Prates : - Isto é, que 
faça a typographia encarregada da 
publicação dos debates o que devia 
fazer a tYt•ograpbia encarregada da 
publicação dos actos officiaes 

O Sr Drumood : - Isto serve para 
que a casa conheça as ra1.ões que se 

derão para JOStillcar quaesquer lacunas 
que se oot'lm no projecto que tenho 
a honra de apresentar. 

Garanto il casa que, com esses mesmos 
dado11 imcompletos e deficientes, tanto 
quanto nos foi possível, em vista does-
tudo que fizemos, levantamos a receita 
da província, sem aggravarmos a si-
tuação do contribuinte. 

Fixamos a despeza,leodo em atteoção 
os serviços organisados ; não propu-
zemos suppressão alguma. 

Deixamos à iniciativa da a!ISemblea 
as medidu qoe lbe parecerem mais 
convenientes, no iotoilo je melhor con-
snltarem-so os interesses lia província. 

Acredito que oão à commissào, mas, 
á assemblea assiste a responsabili-
dade das medidas quo d'aqui devem 
partir ; e desde ja peço o concurso dos 
nossos collegas de todas as bancadas 
para dotarmos a província com uma 
lei que consulte devidamente as suas 
circums t~ocias. 

O projer.to li o segui:: :11 (lé). 

E' lido e \'ai a imprimir o seguiu te : 
M. 3.!3 

A rouuul$<:\o 1.• •lo fueuda oiTerecc para á 
discu!<'lno o incln•q t•rojcçao de •·r~3monl•• 
provinci31. 

Saln dM COIIIIIIiNo<iCS, 10 de )ulhn de t888. 
- Drumond. - C. l'raar.s. - t'. S.~. 

A assomblea legislativa provincial dn Mi-
nas Gcrnos dncrcaa : 

Ara. 1.• A recllila \'rnvinclal p:•ra o ~'
urciclo <.lc 1889 •i nrç.1< ~ t31 reis 3,607:5006, 
j1rovcnlcn1o olos seguinrcs lrn tluslo~ : 

§ I. • Dlrciaus ~e 3 •;, 
.ot.ro li"tlerns ·•~ e'tpor-
l.l~âo 

li ! .• Uircilns du 4 ' / • 
sobre o cafc exslllrl.ldo 

§ 3.• DlreiltlS de 6 ' /• 
sobre gcneros de prllllnc-
ção o criação 

§ 4.• tmposao de lndus-
lrlas c protls>ótl$ 

§ !S.• tm/lOSin l"'"tllal 
§ 6.• Se 1•1 •le lt ~r.1n

Ç~$ o legado> 
§ 7.• Novos" •olhos tli-

reilos 
§ 8.• Emolnmcnlo5 d:tS 

.ccreaarias 
§ n • Taus iliucr3rias 
§ u).• Sci'o de p:llenses 

da guarda nacional 
§ 11.• lrnposao sobro o 

ouro rofcrenao ~ mãos da 
nugenho 

§ lt.• Imposto sobre 
o s:ll 

!I s:l.• Pedagio 
§ 14.• Imposto de pas-

s.'lgem om esarnol:ts de ferro 
parliculare.s 

§ 15.• Jtlutl.ls por iu-
fraççãos d& leis, regula-
menlos e eonlraclos 

180:000,j()OIJ 

1.300:000SOOf\ 

36.~:8006000 

!11~:00080011 
IOO:OOO,j()Ofl 

180:000600/1 

140:000&000 

3!:000611011 
811:0006000 

:l:OOO,j()O(I 
• 

14:000600il 

6!:1100.500\1 
4: 11006()011 

85:00060011 

9:00060011 
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J'lituiçot·~ 

!:i l i .• Ju rn~ •lo qualr•• 
avnlirr~ 

§ 1!1.• l:ultraou;a ,(:o •11-
Yhl ~ :wti\'n 

ii 10. • luqu•''H cll'- t • "' 
SOhl'~ ll':liiSIII~~~:Íu I'IH li• 
nha ro·rl• 

!$ '!tt• (11\lln.:.to •IP h•·-
rança:i ,. h•;::utn' fff• 1~'
S•l:t.:; l't"'\hlt•utr-~ rnr:t 1l 11 lm-
puritl 

!:i !1.• lmpnstn 'ul11·•· 
contr:t1.'ht'l '"' n•n·:u:•·~"' •I•• 
c-outra.c to.; p3r:t cnn<trw--
çào dr ,.,,,~ fe•rrf'a:t t• ••u-
geuhth c••utr:w ... 

li ~'t.• JIPJIIh ••\to·a,r-
tliuarin 

..... ~_NNAJ~S 

;,:,.11),5(10ú 

'!110,5000 

' " :0006000 

l~l:lh 111.~~)() 

:I: IIIIU·>IIIIII 

:!11: 11110-1\11111 

\ : llllll,\11011 

l no'lll~!\'1' 1011.)111111 (>ara ,, 
OXIU!tlwut•· di' rnd:t llllltl 

11 1:3do•ira tll!Hrllr~au 
vrimaria. 11:. r:ull·:a tl3. \.':1• 
(lha I 

!! '"''"il'>ll .... lll>l~lll'
c::'l•) Jll'i lllnrin ua" , .,,lalh::~~ . 
vHI:t!', rn,l:11t'dih •• til.,.. 
l ritlfl~ 

10. llobili~. lllo•u•i> o• 
:tlu;:ur,.., -.h• t•a.,.;, ... lt:tr:t••, ... 
lJ·ru:liU$ o ••iftll:t-.. uur-
IIIUI':o. 

11. ( ; r;ltílh1ri• '~i, , t''C I I'n-
•lr•litt:tri:t ;, l'r.:rt·""~''~''l' 

11 c;r:ttll r:u;:,.. :tn lu-
h liul h Ct' :t r .. f 

1:1. K"~.·uin ng,·u·•,la. •la 
ll:ohir:o 

-----~-

1\. SuiJ\'t•n.;fw .i l·: "~"'ulô\ 
th• utiu.'Ut A lf•\':ml:uu.•nln 
41:t. t':trt.;l ~:uulu;:u·.:. •t:a llfu· 
, . Ull' lot ArL ! .• Uurant•· " 

mesmn ox «.'l-cicio. t'O IJ n· .... •-
llontu fln prnviu cl:& nutt ... 
ri:;·:ulu n tlf'~P•'tHI•1r ti 
<JU:lllli:t de :I.GJi::íOO,)UOil, 
em ttm• i• lh:ttl:t a flt•-..ru•ta 

'
Jruvlllri~l. olislriiJuiol~ 1"'-
ns ~·zu •nh.·~ st•rvu:u ... : 

§ L• 1\opr•·.se.nt:w:iu pa·,wittl'lttl 
I S11lo~ltli11 :1 ol••(nol:o -

dos 
! laul••m 11 j,:ld•• •I•• ,r,.,_ 

J)r"%:\ i .,,. \' l:ti;••ll... :lt ..... 
UJt~IIIUS 

3 p, ...... n:.l t.Ja ~~·t~l, ,t:.llll 

d;' ;,s:cuuahlun 
4 T: .. ·hy~rn(lhia 
ã Pu i•Hr:u;.:âo •h• .lt•llt-

aes c :uau:w3; 
li t,; ~I'"IIÍClllll 
7 Acln rcllgoo~>U ti~ iu-

stal~ç:\<J 
!"< 't.• Sccrct.1riaolr'l;n-

v ernn ; 
t Pl':iolinal da s.t•crcl:l -

ria 
! E\pr<ll~nle. inrlu-

sivn 2:000,)(100 parn tl••s-
pez:os co1n papel p:orll lm-
pre:s>~l<'> tln lui~ o rd~~~
rios 11 !00,5000 para ~~~
c:~dernaçâo de 11apcis fin-
d os 

§ 3.• luslrncçfin (111· 
blícn : 

I Pc~~onl d~ inspr•L' I••-
r ia grrul 

~ E~,.~dlenle 
3 Pe,;onl do CUNII •h• 

Jlhl\rlll3Ct:L in c( U>i VIl 11111 
secrolnrlo 

.\ GniJhtc!Jls c lnllorn-
torios 

5 Pe.~Silal .to lyccu mi-
ueiro. iucltl$lve 1006000 
para expediente 

6 Ex torna los do Snbnr:l, 
S. Jonil ti'EI-Hcy, Oin-
manlina1 Cnm!Janhao Pa-
r autú. nclus vo 1006000 
para e~podicnlc de c:ul:. 
um 

7 Escolas normaos d:o 
upil41, Campanha, Dia-
mantina, Montes Claros, 
Paracatü. S. Joâo d"EI-
Hey, Ubcrab:t e S:1hnr~. 

I \ :litlUIJI!OO 
I 't: lllJO,i()llO 

I ~: OOO.>OOtl 
7110.1000 

200,1000 

4:!:oi00.1000 

\ :OOQ.;ooo 

~ll:liOII.\UIMl 
l : f~MI.)I~HI 

I i :7lll),jUUú 

:I:OOO.SOOO 

J~: IUO.SOOO 

I :J .. "'.3i~lft1H't.t ,'\US li· 
lhn~ oloo r:olle.riol" llr. ller-
llilrtlu t;ui111nr:w' rum u 
:.tu xiliu :1 sua tHIUt':a~:w. c 
3ft alurnuo AIII•Huu Junn-
lhu (i.mH• ... t;:~nu" Jtlr.:t C-.1111· 
tiuu:~r :a f'"lwlar :a~rtUIIt~ 
una t ' Ot Frnw:.1 . 11:1 (nrm:. 
tln l••t n. a.:t:J:t nrlísu 
15 !i 1.•, s:•11d u H\Ubllllll 
al(urlle< e !Uil60tl11 :1 e<lr 

16. Au~lllu aoo• •<·Joiu•-
nus •to Y .1 rt:tiHI:'l c Uta-
rnnuUU.'l, l'll'llll•• !l :UUOó .:& 
.;:ul:a Ultl t nu, rull••gi•t..,· th' 
6thu•a ntla,; tl:t' uws:1nn~ 
doll~tle •• ,,uuln \ :llliO,;tiOII :o 
f:Oo l:l Ulli, ll ! :OOOQOOO :Ou 
~.ylo de S. Luiz. em C.:3cl~ 

!l ..... ~·ur~~ publir:t : 
I l'cs.•nnl olll rurtoo• (Jnli-

clnl. incht~l v o :!:OIIO,SO!HI 
l'•r~ t;ra li llm~:iu ~ 111·n~:" 
rco•u gajnol :l> 
~ ~;wcolieul• 
~ C.:iucu r.\V:tl!;:ltlur:t, 
~ Tratnlll~llloJ li•· (Jr"('~ 

CU fOflll:lS O Oll l"rr:tiiiCil 111 
U A<tunrlcl:tlllllllltJ 1· 111-

rcs 
6 Subsidiu p:1r:1 uv:~l

gaolur~ e 1r.1n•pur1e dP 
bngnlie"' 

!ii 5.• Aolm lnl~lrnr.ioo e 
rrrcr,:uJ:u;ftu 1ln rorul:~'\! 

I 1'1·s~o:o l oln <lircctorb 
<I e rnzcn<b pro viucbl 

! t::~pcdioul;• 
:1 l'esso1nl oi~ recebetln-

rlnas. vigi>>, harrtueiro~. 
JUtrC.f'illl:tljOIIS ~ tlt.hníui~ 
trn1lures o o.scrivt"ios, snp-
llrlmidn tlcsolo in 11 (IM-
\nal empreg>do na.• reee-
tlorias do Juaz do t'ora. 
11orlo :Sol\'U, Chlnoloor. 011roo 
l'rct•• r r...~rny~ue <l d•111s 
lugares do ll•c:ans 
~ Pn1·cculagum :o, ll:lll'n-

das de rurru, 1101a :orr~rn
daçâo de illlllO>los. seudu 
G •f, i do O. Pedro 11 d •J, 
is demais 

~ Aluguel do c.1~a• par:o 
rucohedol'i:L~ n vigia~. o 
11lOn$is. monos p:~ra :1:5 
reccbcdoriu '"l'llrimi•I.H 

88:710.;tHHI 

7I!O:OI)U >l'IHI 

li: \OII~IIJII 

~lO:)'IHI 

\ : 1111\1.)111111 

1:1<1111 ~"''' 

Hi:uuu,,.~t.l 

66!H\~b:IOII 
t :Oflllo\11110 
I : \\O,s!MlU 

I :lltltMIHMI 

(I.UIIO~III~I 

l0l :0006000 

7: 700~111 
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3 76 
tl l'apel para imprcssãn 

fl~ L~IOes 
7 Porcer.~$:oma eollo••·-

tn ro~_o oscrrvaes 
8 Conducçào de rund ns 

publlcos 
9 Passagens em estradas 

ole rorro -o tolegnrnmns 
tO Contencioso proviu· 

r.ial 
lt CU$W judiciarilb, 

no• termos da lei n. 3\37 
· I! GratiOcaç.io o ajudn 

o lo cnslll a empregados ••uo 
r.ornmissão 

!I 6.• Obras publk~>. 
I Pessoal da direet•r-ria gorai 
t Expediente 
3 Consorv:~çio de e~

tradas 
' E~trad as, (IOntos, e~

olnas, uavegaçao de rios 
" obr:u autorisadas em 
leis espociaes, a juizo dv 
KOYeroo, e auxilto a ser-
viços locaes 

!I 7 .• Saude I!Ublica. 
Auxilio a bOspilaes e 

ho~piclos do a.henndos, 
conrorme a.s leis 281 ~ n 
313i , sendo .\:0006000 au 
Ala Cli{JIL\1, ! :OOO.m<l n 
<:&dn um dos do Mout~• 
t:l4ros, Grão Mogol, Dia-
mantina, ltabira, Cur-
vollo, Potanguy, Sabará. 
Sant.\ Luzia. Sete Lagoas. 
l.avras, S. João d'EI-RBy, 
llaopcndy, Campanha, 
lb ... ianna. Caldas., Barba-
cena, 'Ponto Nova, Serro, 
l'~tssos o l'ar:i; !:000.,0011 
" calln urn dos hos-

llioios do alienados 11~ 
, liau.tiUIIlna, S. Jo:i .. d'EI-
lloy;Po~ne Noneltahira; 
I:0006000ao recolhimcn:u 
ci88Xj10810SdoS,Joào d'EI-
IIO) o 3:0006000 pua re-
JIUOS do edillcio em qu~ 
runcdonm o hospital tlv 

-llrão Mogot 
8 8.• llluminaç.'io pu-

hlloa ~~ capital 
'§ 9.• ~·ostojos nacio-

H:tdS 
~ tO.• Aposontados ft 

rcrloqnados, loclusive 
-\:opjl~ tiAra os que u 
rnrern durante o ex~rciclu 

!\ ti.• Divida passiva 
I Juros deapolices.ln-

rl:t~il'c 111 Cllo:_c:~_l!_dO!I-
110$ !1 I,OOO:OOU.JUOO dA 
~pcllces que devem ser 
•'lllillid:u ilurante o exor-
·ido 
~ Eurcicios flodcl5 
~ tt.• Dospcus diver·-x.u ~. 

t Sustento, vertuarlu 
" tratamento de presos 
fiO bras 

:l Restituições 
3 Doução a orphãu 

pob~ 

4 Adimntameotu um-
rprtgMios provinciae:s pua 
uron te pio 

• 
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! :Q:ll,jOOO 

1\0:001\ 00 

1:0006000 

'!:000,)000 

~: 1~06000 

:1006000 

\ :000.)000 

ll7:'H06000 
MOO,SOOO 

I 0:01103000 

\:;l :tOU~t36 

:ill. uoo.;ooo 
~ll: OOO,jOOO 

\00~000 

I ill:000.$000 

·\09:34!(!9000 
1!:000,)000 

I:SO:OOOt!OOO 
\ :OOOtiOOO 

:SOO.t()OO 

\:000.'1000 

ll Oili~u,!•s ;JOifcimos 
6 Publicaçllcti de neto$ 

omciaes, sondo o contrac-
tantc obrigado a di~tri
buir polos deputados e 
secrolarin da assomblna o 
jorunl quo og Jmblic:~r 

1 Evcntuaos, luclusive 
0006000 para o ~ervi~'o das 
banca~ olo eurnesd" prc-
paratorios ~ 1:!006000 
para gratilka•:~oa empre-
gadO$ por ~nbstitniçào, 
quando não perdem os 
substlluldO> 

4:0006000 

tt:0008000 

3: 8006(JOC) 

:J.G97 :1!006000 

DISI'OSH;ó t:S 'fiiANSITORIAS 

A tl. 3. • Fica o presidente da pro-
~in:ia autorisado no exdrcicio desta 
lei : 

§ t.• A abrir crtditos sopplemP.n-
atres, com a1! form~lidarles pro~criptas 
no art. til da lei n. ~314 de U de ju-
lho do t R76, ãs seguintes rnbrica~ do 
art. ~ . • da presente lei : 

1.• § 4.• o. 5. Aquartolamooto e 
luzes. 
~. • § :S. • n. 3. l'es~oal das rece-

bedor ias. 
3. • § :s.• o. ~ . Porcentagem sobre 

arrecadação em e.~tradas r' e ferro. 
4. • § r;, • n. :S. Aluguel Je casas 

para recebedorias. 
5. • § 6. • 11 . 4. Estradas o pontes. 
6.• § H n. 1. Juros l!~t apoliCI!s. 
7. • § t ~. 11. 1. Sustento. vostuario e 

cu•·ativo de presos pobres, não Ol ce-
óondo de 150:000/). a impor tancia ma-
•l lllla de todos os creditos, limitada a 
facu ldade para abertura de ere•lito sup-
plemen t:~r á verba de estradas e poo• 
tes até 30 %. 

§ ~ .· A fazer operações de credito, 
na ror ma do arl. ~. • da lei n. ~:s~.j de 

·.at t!e dezembro de t -.79 para as 
seguintes de•peza,: 

t.• Jr1ros garantidos a estradas 'de 
ferro. 
~. • Juros garantidos ao engenho 

central do Rio Branco, revogada a lei 
n 2000 de 7 de ontubro de tSM. 

, § 3. • A fazer operações de credito 
para cobrir o deflcit qp.e oecorrer no 
eurcicio desta Lei , ~so Nlj a a 'imj,or-
t.ancia to1.3l da receita arrecadada in-
ferior á da d~P.êza 'IIJ•dn. 

§ 6.• Fica eJ.êv,a~~- 'cõm a Q!UP,tia 
de ~: ttiiiOOO a ·nr!Ja do art. 2.• § ·f~ 
o. ~ •)i' lei o. 3637 de ~6 de setembro 
de '4887, para p~gameolo 1do aellô 'lfe 
heranças sobre_ ,Á(l'oli~ .da'dt~ld~t iD· 
blica iodn idameete cóbrallo de D. 
Maria Thomal'i~ 'de :Atinjo Sil1eira. 

§ IS. • O governo apteiêot.àri, ao 
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:1brlr-se a proxima sessão da assam-
bica provincial, a cousolidac;ào de todas 
;1s disposições que es tiverem em vigor 
relativas à cobrança do imposto llu iu-
dustrias e profissões, pro11ondo :1 ru-
visào que lbo parecer uc•·u~~;~ria. 

DISPOSIÇOES PERMAI'f: STEll 

Art. 4. • Os direitos de 3 X sobre 
geu~:ros exportados da ?•·oviur.ia ~erào 
cobrados conforme a pauta organi· 
sada em vir tu e do § 24 art. 6. • ela 
lei o. 3437 de ';!6 de setembro de tR87, 
feita.~ as seguintes alterações : 

1. • Fi cão rastabelet:idas as taxas de 
1:1 reis por kilogramma de toucinho, 
correspondente ao valor oOJcial do 434 
reis por k1lograrnma, e a de 30 reis por 
kilogramma de queijo. 

<t.• Ficão excluídas da pauta as ra-
Jiaduras. 

3. • fica restaurado o lmvosto sobre 
n leite, crcado pelo art . ~. • § 2. • da 
lei o. 323! de i 884. 

§ 1. • O imposto sobre ind ustrias c 
protl~soes ~ril cobrado conforme :1ll 
dispsiçOes em vig11r, feitas as seguint.:s 
alteraçõe1ô: 

1. • As cas1s em que se venderem 
cartas do jogar, perfumarias, sodas, pa-
garào o quiuluplo elas tans estabele· 
cidas no art. :i. • tio regulamento o. !lti 
de 15 de dezembro de 1881, quer nego-
ciem ~ó sobre aquellus especies, quer 
ja estejam compr11hendid:u tlm Cluai -
•Iuer dos art~. 5. ·, O. • e 7. • tlo .:!lado 
regulamento. 

:t.• As casas ou kiosques e os cam-
bistas, que venderem bilhetes de !~te
rias, p~garão os impostos estabeleccdos 
00 ~ n art. 6 .• da lei n. 3~37 de ll6 
de setembro do 11J87' sí os bilhetes 
forem de loterias de fora da província 
ver si venderem cumu.lativamente de 
uma e outra procedeocio. 

3 • -l>e r,ada cortume cobrar-se-In a 
quantia de t~~OOO annnahnoote nas ci-
dades o vi lias, e nas outras localhlades 
a de 91$000. 

§ 2.' Nos escriptos e e5cripturai' 
.pdlllicas · e particola.res, termos de con-
t ricto, • J•}scls'óes, rati.Ocações e·destra-
to; de qualquer especte, de que trata o 
§ ·! !l da tílbella o. ! ,da lo i n. ~181 
dtd.885, cobr~r-sp-ba : ale; 200,5000, 

·~O : a tê 1)001$0ll0, .38000 ; do 5006 
,a 1·~ 0005000. ~O~p d'abi ,por diante, 
por cada · tp08000 .' .ou (racçâo de 
100'1$000,mai~ õOO rets. 
. § ~-• .Aieq~ do:~ ,e~~lumanios cor-

.r"'pol!dent()s ~os TAJJçi.~lCMI, de ... 
;J:OOOBO®. ~3.11itn.o ~~1ec1do ·n.o § 
,t . • da tabella - ·C - ao11~u à let n. 

"l,0:!4 Jc t Si:J. colJrar·s ~·ha mais 
2ú!SOOO por C.1da nm 1 :00015000 Oll frac-
ção du ·I :0001}000 que a~:tn·sc: .. r áquella 
hoporlaud:. . 

§ ~. • Fica elevada a 3:J re1 ~ a laxa 
do Hl reis solJre catla t.:ilograuuua t.le 
farinha IJO 11'11(11 a (Jalalas. 

§ ã.• As IJagagP.tU tio p:tssa,;ci ros, 
do mais tle cem lulogrammas, vagarão 
a t:.sa de 33 rei~ 1lo cada kilogr;uuma 
quo e:<.cuder i111u· li · JICso. 

§ G.• As Jl.iiH.•:. para:\ cobrança dO 
imposto do cal'il u do rumo ~crão orga-
nlsadns meusahueuto. 

§ 7.' O valor thls e,stabelecirncutos 
agrícolas, sobre os quaes devo recahlr o 
imposto predial. na forma do ~ "t.• art. 
i7 t.la lei u. 2181 de 18iü, ê o valur !o-
cati~o tios meswos estabetcchneutos. 

§ 8. • Cobrar-se-na 5 •;. sobre o~ 
vencimentos dos em.proga.d011 puhlicos 
aposentado~ e rcfor.mados, em presta-
ções mcnsaes, quo serão dedu~itlus na 
opoca dos pagamentos. 

§ !l. • Sobre cada contracto, conces-
são ou transfurencia de pri1•ilegios de 
qualquer cspecie, sem garantia llu juros 
ou ou\ro onus pocuniario para a pro-
vincia, cobrar-so-ha a quantia de 
t :.0008000. 

§ 10 Fica elevado a um por com o 
imposto croado pula lei u. 21!9:t de 6 
do Novembro de 188:t. art. '!G. 

§ H ficào isentos do quaosq uer 
imJl')stos provinciaos : 

t - Os objoclo~ classificados no art. 
u.• da lei o. 31.37 de 1887, ou sejã :> 
importados di rc.:tamtn tu pela.~ pessp;as, 
a cujo:; serviços se destinào, ou por 
negociantes, uu p:>r qualquer outra 
pessoa. 
~ - As fabricas de q11oijo~ o outros 

prodnctos do leite, s1miJarcs aos de in-
d ll:ILrit& europea, sendo essa istlnvàO por 
ci·oco aooos. a contar da fundação 
d'aquellas fabrit:as. a - O material rara constrncçf1o e 
instalação do estabelscimento ~allalo
,.io de Harbaceoa . 

!:i 1'.! No lançamento para a co-
brança tle impostos provinciaes scri10 
obs~rva<las a.s seguintns disposi{:ões: 

l -Quando o cpllectnr deixar ,de 
lançar o lndivijlup que se ;tpresent:u· 
na est:u;ão fiscal para pag11mimto .de 
imposto, poderã qtmlquer c1dad.ão re-
corc·oç, ucnlro ti• pmzu Je ~lS dias, pal'a 
a qireclori;t da fJZO!)da_ ,provi or,iaf, jn-
S.\ruipJo . e~serecurso, ,<p~e será t.og),l\dO 
por. term·l ,na collectnrca,a requet'JIIICiltO 
da partu,com alleslado da camara mu-

I ; 11it1p_..t fll~peclil'a o,\1 do juiz de paz e 
paroclut l\.a rcsideru:ia do r~corrente. 
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~-Para tomar conhecimento dos 

recursos 11~ que trata o n. antec.edente, 
fic:1 ~reada na dircctoria de fazenda 
uma junta,que se denominará - junta 
da falenda. prO\'incial-, composta do 
contador, procurador 6scal e chefes de 
sec~flo, presidid.t pelo director. que, 
como os demais membros, terá voto de-
liberativo. 
3- Esta junta reunir-se-ha duas 

,·ezes por mez e decidirá sobre os r~
cursos qne I h e forem apresentados no 
prazo de t O dias, sob pena de 2001)000 
do mul ta a cada um do seus membros e 
de 3006000 ao presidente. 

4 - Qnaudo, no prazo de 30 dias, a 
contar daquelle em que for apresentado 
na collectoria o recurso, o presidente 
da junta deixar de sujei tal-o à delíbe-
ração da mesma, ficará sujeito à multa 
de :5006000, que serà imposta pelo 
presidente da província, sobre proposta 
do procurador llscal ou do qualquer 
dos membros da junta. 

:S -No caso de ter provimento o 
recurso de que ll'ata o n. t , será o re-
corrente incluído no lançamento e o 
collector multado no decuplo da im-
portancia correspondente ao imposto 
que dei~ou de cobrar, sendo-lhe debi-
tada a mesma multa. 

6 -Si se verificar que o collecto•· 
tenha contemplado no lançamento dos 
referidos impostos individnll ou indi-
víduos que a elles uão estejão sujei tos 
por disposição alguma de lei, poderá 
qualquer cidadão recorrer do lança-
mento para !l directoria de fazenda, 
instruindo o seu recurso com justifi-
cação juclicial, feita perante o juiz mu-
nicipal do termo, sendo observada.s as 
mesmas regras e prazos do numero an-
tecedente. 

7 - No caso de provimento do re-
curso do n. antecedente pela junta, 
será annullado o lançamento indevida-
mente feito e multado o col\er.tor na 
quantia de :SOOI$000. 

8 - A. multa, de que trata o o. ante-
cedente, serã imposta pela junta e debi-
tada immediatamentc na conta do col-
lector. 
9- Das decisões da junta e da.s mul-

t:ls que forem impostas aos exactores, 
.ar-lhes-ha a directoria de fazenda a 
necessaria communicação no prazo de 
15 dias: 

§ t 3 Pelos 11iplomas da guarda na-
cional, cobrar-se-h a o emolumento cor-
respouden.té á metadr. do soldo mar-
cado para o exercito até ao posto de 
capitão. 

§ i4 O governo contratará desde ja 
eom a estrada de ferro D. Pedro Jl , me---o c--

diante a commis~o de 6 % a ;j,freca-
dnçáo das rendas que em feita )•'-las rc-
tebedorias supprimida.s na zona ser-
vida pôr e.'\Sa estrada. 

§ i õ Fica ~upprimida a gratilicac.ãu 
do official de gabmete da presidencia, 
e, logo que vagar, o lugar do offi cial 
maior da aecretaria do go,·erno. 

§ i 6 Os auxilios votados para as 
obras locaes serão entregues ás cama-
ras municipaes, mediante I'Pclamaç;·•o 
das mesmas. scnt outra formalida•lt~ 
quo prestar contas à assemblca de sua 
applicaçào para poderem receber os 
que posteriormente forem votados. 

Quando, durante o exercício finan-
ceiro, não ~e realisar a entrega dos 
mesmos auxilios, será a sua importan-
cia conservada em deposito até que a 
assomblea resolva a respeito, caso n.W 
sejão devidamente reclamados em 
tempo. 

§ 17 O serviço da illnminaçào pu-
blica da capital, bem como quaesque•· 
outras obras de valor superior a 500~ .• 
que forem antorisadas pela adminis-
tração, serão fei tos mediante lmsta pu-
blica, precedendo cdi taes publicados 
nos periodicos da capital. 

§ 18 Fica desde ja rev\lgada a dis-
posiçào do regnlament'> 11. 100, que 
permitle o provimento interino de ca-
deiras de iostrucção primaria. 

§ 19 Uma vez vaga qu;.lquer cadei ra 
de mstrncção primaria ou secundaria, 
será immediatamente annuociado o seo 
concurso, quo deverá realisar-se den-
trll do prazo de noventa dias. 

§ ~O Fica desde ja suppri•nido o Io-
ga r de continuo do lyceo da capital, 
passando as suas fuocções a ser exer-
cidas pelo servente cem o vencimento 
de • 808000 aonuaes. 

§ 21 Fica desde ja probibida aadm.is-
são de empregados extranumerarios, 
sob o titulo d.e collaboradores ou ou-
tro qualquer, oas repartições pu-
blícas da província. 

Ar t. 5. • nevogão-se as disposições 
em contrario. 

S:~ta das commisoe~, ·10 julho de 
1888.- Dromood.-CamiUo Prates. -
Francisco Sá. 

O l!lr. Drumond (pela O·rdem): 
- Sr. presidente, como V. E.xc. ouviu, 
quando, ha pouco, apresentei o projecto 
de orçlmento provincial, requeri que 
fossem impressas as tabellas que o 
acompanbão. 

De facto, Sr. presidente, posso garan-
ti r á V. E1c. que oenbom deputado se 
julgará habili tado para discutir tio 
interessante materia,semqueessesdocu-
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mantos inolispensaYcis nos sej:io rernct-
lidos. 

Si nós,Sr. presiolente, csporassernos o 
cumprimento uessu dever por parte da 
administração. é cer to que se encerra-
r iamos nossos trabalhos, sem que se po-
desse en trar no ex:~me o di~cn•~ào 
desta lei ma~ua. 

V. Exc. sabe que as t~ballas, l'"lu 
. contrato celehrado pt>la ô'l•lminislrn•;:io 
com a lypographia do Sr !'nula Castro. 
cujo jnnml se consti tui" org:io tllli. 
cial, devem ser irnpres;'IS por conta de,; ta 
empraza, 1•isto quo a que puhlic:\ os 
lrabalhos da<•ssemblea n~o seacha ohri-
Bada, ~m vir~ude •.lo ~en conlratn, a 
1mprlm1r e c.lostrib111r essas prças •Juo 
acoropanhão os relatorios ela acl~t~ini•
.tração, portanto, lfUC razem parte duS 
.papeis offidae~, que 1levcm ser im flrr•-
sos e publica• los pela tyvugraphia tio ;;u-
verno. 
Nó:~ estamo~ c,;to·Pil:cdos pelo tempo; 

.poucos dias nos n~tão tle ses$ilO : per· 
gunlo eu aos collegas ua ambas as han-
c:adas : 

Como podcroJmos consu I Lar ns cou-
venicncias ti:\ pruviucia, elahorar a 
lei que poo.le cuntribuiçfto ao povo, que 
marca o limito :los imi>Ostos, IJUC lisa 
a dnspcza. puhlica, ~eru que a ca~a se 
possa orientar olovidnmcutu. ha1Jili1a r-,:~ 
para esse 11m ? 

On a assemblea ha de votar o orça.-
mento, somente inspirando-se nas pala-
"l'ras da commis.sã.o, ou ba de 'I'Otal·o a 
cegas, J:Om t•oder apprehender devitla-
ruente a respousabilitlado do seo voto. 

V. E:\C., Sr. presidente, a menos que 
a casa não IJUt!ira fazer uma despeza 
extraordioaria, mandando pagar a lypo-
graphia 4ne publica os nnssos trabalhos, 
não poderá encarregai-a desse lrabalbo, 
que só compete it typographia do go-
verno. 

E' força confessar, Sr. presidente, 
que o emprczario que ~onlralon a 
publicação dos aclos officiae~ eom o 
f!OYerno tem sabido illudir. ~ompl~la
mente a confiança da admiooslra\'aO e 
esta, a seu torno, tem abusado da 
bonb•Jmia, da paciencia desta assem-
blea. ( AtJ"iados). 

Si a administração tivesse energia 
bas tante para chamar o contratante da 
publicação dos actos officiaes ao cum-
primento de seus deveres. é certo que 
nós, ba mui tos dias,ja teriamosrecebido 
a colleeção de leis do auoo passado : 
entretanto, entramos ja em novo anuo 
de legislatura, ja ~emos mais de_ mez 
de sessão e, até hOJe, essa eollecçao de 
\l6is não Joi-oos dislriboida, nem o r ela-

torio. nom os anne:~.os iodil;pensaveos 
para o nosso estudo e, sobretudo. 
cl'aquelles que este anoo iniciarão a sua 
carreira parlamentar. 

Corno poderemos desempenhu a 
nossa mi,;.;ào, si :>governo dei~ar que o 
rroprr7.<~rio crnzr. vs hraços c continue 
~ wmbar da confiança que em si roi lle-
p•ositaola 1 (<IP(I les) • 

Eu podia, Sr. pre~ideote, fazer cst:~~ 
cen~uras aq•oi diariamente :'1 adminis-
tração 1 mas, a casa é testemunha du 
mod!l P•Jrqne eo lenho rue cood nziclo 

Entn!tanto.cstamos urgidos pelas cir-
o:n rnslancias ; cn peço aos oohro's col-
lc•;.:a~ amig•oS tio governo quo cli rijàO·>O 
a palal'io e façito ver io a•lminislraçào 
:1 uco•c;.sitlade de mPlhnr compreltensào 
1los oleveru~ elo cmpn~znrin para co•n :• . 
rne~···a c tiP.sla 11ara <'11111 a a~sem
IJiea. porque !l~ hei s que 'ol'nhum do 111'1< 
gyra em esphP.ra superior um an outro: 
carla 11111 tem ~uns attriluoiçõe<, bom 
cJclimit~das : (• necrs~~ri n ctue ambo~ 
os tu>ut•res gnanlem a I'Crtl~dcira cor-
tezia o s;,ihão cmnprehender o~ ~cus 
deverrs officiac>. 

A administraçito, ~r. prcsidr.nle, tJà.•) 
tem cooTespondido :i rspcc1ati v a eles ta 
~~sa ; e o facto ,;o demonstra pPio IJ'II\ 
vou adduzir 

Sabem os meus coi lega~ que. ha mno-
tos dias, por votação onauimo do ambas 
as bancadas, traosi tr.rão nesta casa 
diversos requerimentos formulados pela 
opposição, pedondo esclarecimentos pe-
culiares â gestão economica tia. proYin-
cia : não forJo r querimentos rrnp ia-
mente de opposição. mas requcrionunlos 
tendeoles ã remessa de documentus que 
podem illustrar o nosso espirilo. 

Entretanto, até hoje a admini~lraçitO 
não tem satisfeito á nossa justa anci~
dade, remeuendo-oos as i.oformaçoes 
solici tadas por esta casa. 

Não podemos, Sr. presidente, absolu-
tamente continuar no estado em que se 
acbão as cousas : ou sacrificaremos 
os interesses da província, votando a 
ll·ochemoche uma lei que não lhe con-
sulte convenieolemeole as convenlen-
cias. ou então veremos encerrados nos-
sos trabalhos, sem que possamos dizer 
aos nossos committentes o que viemO!I 
fazer neste recinto. 

Eu pergunto aos meus collegas: qual 
de vós acha-se habilitado para discutir 
aqui a lei de orçamento 1 

Poderemos nos babilitar nos poucos 
dias que nos restào para essa discus-
são i 

Nenhum dos nobres deputados, por 
maiores que sejão os seus taleoló:: , 

• 
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poderà habilitar-se para a discussão, 
porque o gonrno não tem sabido cum-
prir o seu c!t~Yer. (Apoiado1 e 114o 
t~poiados). 

Sr. presidente, ou V. Exc. ha ~e 
aut.orisar uma desptza extraordinana 
para a l'ublícaçào, na typographía do 
Liberal ,v in•iro, ri as tabella~ de que 
não podemos abrir mão.,, nós membros 
da commlssão,para a discussão do orça-
mento : ou V. EJ:c. ha de oficiar em 
termos energícos. embora cortezes, á 
admini~tração da província, para que 
se dê pressa em fazer imprimir as la-
bel las, aOm de aos serem distribuídas. 
sinão para a priureira discussão do or-
çamento provincial, ao meno:~ para a 
segunda . 

Neste caso. imprime-se o p1·oje· 
elo, entra elle em t .• discussão, que 
ê :\mpla, na qual discute-se política ge-
ral e pode-se discutir lambem a 
qut:~lão da federação 11as prnvincias, 
p;.ra a qual tenho sido provocado pelos 
uobre~ deputados. 

O Sr. Barroso Junior :- Ent:1o, quer 
federalisar o orçamento f Isto combina 
com o que dissemos aqui, isto é, que 
a bancada liberal não> discutiu a rede-
ração. 

O Sr. Drumond :-Eu, poi~. 1'equ11iro 
il V. ixc. que, si o jornal official, o jor-
nal do governo, não puder imprimir as 
tabellas que acompanhào o orçamento 
provincial, a tempo de ~erem apreciadas 
pelos nossos collegas, V. Exc. Oquo au-
torisado, por uma manifestação desta 
casa, a fner a despeza n&e&$aria 1>ara 
que a impros~ão so realise na typogra-
J>hia do t.ibet•al M inei•·o. 

O Sr. Barbosa da Silva : - Como 
ultimo recurso. 

O Sr. Drumood : - Corno ul timo 
recurso. 

O 1!Jr.Darro110..Junloraddur. 
algnmaseonsideraçOesno intuito du mos· 
Ir arque não ê possível votar-~cnm reque-
i'imerftn· con•l ícional; tanto mais c1uc, 
da approvaÇào deste requerimento, 
rlll!Uita umadespeza dU[IIa c uàv se sabe 
ole que \'Crba a mesa ha de lan~~u m:io 
par~ realisal-a. 

O 8r. Darbottn d .a @Uiva 
(não lemos o seu disrm'llo). 

O Sr. Preal d e nt.e : - .\ llll'Sa 
vai se dirigir ao ~ovemo. lll!tliuclo •tuo 
sejão remettidas unprC!\Sa:< , tlentl'o do 
mais breve·tempo possível. a~ lahollas 
lle que rala o nobre deputnolv. 

• 
Orde m do dia 

L• PARTE 

:t.• leitura de projectos. 
·réem ':!.•lei tura e sàoJ'ulgados ollje-

ctos dP delihcraçã.o os o ns. ':!53 a 
'.!9:1. 

VotaçtJ~s adW.clas 
São approvados em 1. • discussão os 

projcctos ns. 44, 71 e 75. 
'.!. • PAliTE 

Fo•·ç ' publica 
Continua a 1. • discussão du OI'Ojecto 

11. H :l, I(UO lixa a fort:a (llllllica para o 
anuo de 188!l. 

O 8r. Ferreiro Ah·ea:-
SI'. presidente, bem :1 contra-gosto, te-
nho de me clirigir a esta assemhlca pela 
segunda ,·ez. tornando o seu prtJcioso 
tempo ( 11ão apoiados). 

Bem a cont ra-gosto, digo cu, Sr. pr&-
sidente, porque, trat .. mlo-sn do pro-
jacto de fol'ça publica, cu, amigo do 
~::o vc•·no, eu, que tenho ~sento na ban-
cada conservadora. nàu deveria de 
modo algum concorrer para demorar 
ainda nesta assemlllea a passagem de 
um:\ das leis annuas mn1s importan-
te~. 

E, d~ certo, não tomaria o tempo pre-
cioso desta assemblea. porque, pela 
primeira \'07. que aqui fahll, declarei QU8 
ronsidcrava e,;ta ;Lssemlllca uma insti-
tuirão admini~lrativa e não polit í~:a; 
porlauto, dclla lambem devíào rugir as 
di~cu~sões sobro polí tica geral (opoia-
dos), tan to mais quanto eu nio posso 
dci ~n•· de elogiar a digna com missão de 
forca publicn, quo se apressou eUJ apre-
sentar o projecto á discussão nesta casa. 
que cumprio o sdu dever galharda-
mente, não querendo por modo algum 
rcta•·dár medida tão necossaria, corno 
esta, il administração da província. 

Mas. :- r. p1 osldcute, OO\'O aindà nesta 
casa, não conhecendo bem a estra tegia 
parlamentar, cu deixei-mo enthusias-
mar pelo discurso, pelas consideraÇoes 
add••zidas pelo illustl·ado a distincto 
deputado. I' Sr. Dr. A.. Caldeira, o salli 
do meu Jogar para collocar-me juuto 
de S. Exc .• afim de melhor poder apr&-
cial-o. 

Tauto mais quanto, Srs .. S. Exc. ia 
proceder á autopsia do partido liberal. 
que considerava c.1daver, e eu. comCJ' 
:>eu collega do profissão. ia collocar-me 
junto de S. Ex c. para prestar-Lhe meu 
auxilio, caso S. Exc. deite preci~a!l.'16. 

Eu tinha rccoiodeqllenessa nulop3iao 
collegn se fcl'isse c. por este facto, rui 
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rollocar-me j unto a S. E'~· para tn ll· 
lhor poder acudir. 

FUI infeliz I 
M considerações oom •1ue " noltrc 

collega começou o seu di "'· "r~n me on-
thusilsm:u·;io l!evems; 111.1~. fl l' ll t' O tlc-
vois, veio-me a desillusàn; lllcll ~ll •l ti-SU 
S. E:tc. e:n terreno escallro,;o H cscor-
rrg~t1io, fiz eu mal, !Cconhl'çu, .:mtcr 
:u·omp~nhado S. Exc. nrssc terreno. 

S. Exc., como franco ~ tirndor, col-
locantlo-se nessa posição ~grada v~ I. de-
pois de dirigir a sua bateru1 contra a 
bancada liberal, do mo~trar quo esse 
parlido estava morto, voltou essa 1uesma 
bateria contra a bancada consenadora. 
que S. E:tc. encontrou o .. !llhar.ela•la. 

O Sr. Augusto Caldeira : -Não 
voltei a batena contra a bancada con-
servadora; ataquei o mioisterio nctual. 

O Sr. f. Alves : - D1pois, eu me 
u plicarei melhor. 

Ve111lo o nobre deputado ,·erberar o 
procedi mento da bancada conservadora 
tJ da bancada lrberal, dirigi 33 minhas 
Yistas para aquella extrema esquerda, 
pensando que de la sahisse uma voz, 
tanto mais quanto ambos os partidos 
constituídos nesta casa e.~tào acostu-
mados a ver o sen procedi meu to ver-
beratlo !JOia e:ttfl:t4a e3querda. 

O Sr . Francisco Si1 : - Eitào ex-
cluindo o Sr. Augusto Caldeira da blo-
cada conservadora ( nlfo apoiados 
à'estu bancuda). 

O Sr. f . Alves : - Felizmente. a \·oz 
parti:\ de~ta b1ncada; ora apoor.s a yoz 
dos princípios, a \'OZ das ideas, IJUO 
~e euunciam .:om totla a franqueza. 

O Sr. Augusto Caldeira: -rui rraoco 
ua enunciação. 

O Sr. F. ..\lves : -Felizmente, essa 
vo1. não \'eio da extrema esquct da. que 
está collocada como arbitra d;.s deli- · 
IJeraçc>es do ambos Ol' partido,; consti-
tuídos nesta casa; part1n dcHa ban· 
cada n não foi mais do quo a enun-
ciação das ideas, a franqu~za lle pl'in-
cipios. 

O Sr. ~millo Prates : - t::' tllD re-
mendo a tempo. 

O Sr. F. Alves : - ~las, aeompa-
uhaodo o meu illustrad;:, collega e apre-
~iando-o na direcç;io quo tomava no 
terreno escabroso, de que eu ralei. ha 
pouco, fui victima tambom ; S. E!u:. 
~e dirigiu contra mim, chamando· me 
nominalmente ã discus!lào. 

O Sr. Augusto Caldeira : - Eu rcs-
llondi um aparte do V. Esc. 

Multai \'Czes, no calor da discu:;stiO, 
um aparte que ,;e dá em particular pa-
rece tplo é p:~ra toda a assembloa ouvir. 

F01 o que aconteceu e agora peço 
dPscu!pa à V. Ex c. 

O Sr. 11. AI ve.~ : - ~la1>, em todo o 
casú, eu tive ncces~irladu rle mu in-
screv~r parp p dor e~ lllic~r t1 n>scmhlca 
a rnlnh:L I'ORiçào neMa ca~a (·• pu1·1es). 

O Sr. l>•·nmontl : - V. Ex ·. flll fe-
rltlu pelo Sr. Augusto Caidctra. 

O Sr. F. A l\'ts : - Isto 6 o resnllado 
do derelto d·· ~n 1razerem qur~li\Ps de 
política ger:.l 1···• a discus~:1o nesta 
casa. 

E' mesmo por isto, ê por se querer 
transformar a assemhlea prv\'incial em 
assemblea política, 11ue, ainda ha puucos 
dia~. um illustre senador mineiro. o Sr. 
Candido Lio Ol iveira, t••mautlll c•mtas 
ao pre:sidcnte do conselho pelo modo 
porque esta asstrnblea di rigia :~qui os 
seus trabalhos, e ainda mais com a cir-
cumstaocia agflrav1ote de querer res-
poo~abilisa r o governo por cs1o facto, 
lançou toda a culpa d"elle ao parti,lo 
conservador. 

Eu nf1n posso deiur do protestar 
contra esta opiutão. 

O nobre senador, o Sr. CaudiLlo de 
Oliveira, por mais altamente collocado 
que ~teja, ha de pcrmittir <lnf' :1 sua 
opinião seja apreciada nc:ita c:~sa, 
porque S. Exc .. embora e.~teja no se-
nado, não (Y)de inter•·ir nos nos.•lS 
tra halhos. 

O Sr. senador Candid11 de Oliveira 
labora em grande erro, dizendo que 
es ta re~ponsabilldade pertence aos 
amigos tio governo, tan to mais qua uto 
esta bancada nunca negou o seu apoio 
ao actual Adrnio istradur da província 
(aflli·•clos). 

Eu venho protestar contra isto. 
Si responsabilidade houve por este 

facto, si cada um dos membros desta 
casa não ttlm i odApendeuci:~ bastante 
para tomar sobro si a respnnsnbilidnde 
tio facto elo deixar de haver scssil11, es ta 
re~ponsabilidade caberá antes à bnn-
cacla líberal (pt·otestos cfesla l11m.:ada). 
11ue está ~em da,·itla cem a rPspoosa-
bilitlade da maioria, c n~LO à bancada 
conservadora. 

(A po1'adus 11 nãu ap~iados). 
S::. EExc•. têm a mesa. têm todas 

as eomroissOes. tl!m, portanto, a rcspon-
sahilidade da direcção dos trabalhos. 

(Apa1•les). 
Eu me explico. 
O •1uo en venho tornar l1em tlatooto 

8 que cada um do oús pude pPrfeita-
meóte tomar a respoosabilitlado do facto 
das feria.c subsidiadas. 

Eu sou insuspeito. porque aqui com-
pareci todos os dias. 
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Sr. pr~ideote, eu oão quero falar 
em ac-;l"lrdo, porque ja tenho medo 
desta palavra, e von recorrer outra vez: 
ã pbrase do Sr. Barbosa da Silva~io
cidencia fortoita- coiocideocia de mo·· 
leMia o de oecessidado de se retirarem 
ao mesmo tempo diversos dtputados de 
ambas as bancadas. 

Mas,emfim, não discutamosmaisisto; 
o que eu quero L'>roar bom claro é que 
a responsabilidade deste facto pertence 
ã bancada liberal. 

O Sr. Barbosa da Silva : - F.u sub-
s tituo essa expressão por outra; foi 
o ma-confederação pa tbologíca-(riso ). 

O Sr. F. Alves :-Como a epoeha é 
do federação, eu creio quo a expressão 
é perfeitamente cabida. 

O que eu quero deixar bem demons-
trado 'é que, si responsabilidade houve, 
ella deve recahir ... 

O Sr. Dru.mood : -Sobre nó~ todos. 
O Sr. F. Alves. .. somente sobre 

aquella bancada, quo tem a responsa-
bilidade da maioria ••• 

O Sr. Drumood : - Ot,do está a 
maioria Y 

O Sr. F. Alves ••. porque ella é re.;-
poo~avel pelos trabalhos C a casa ou, 
antes. tem a sua direcçio. 

Mas, passado este ;>equeoo incidente, 
aio to necessidade do protestar contra a 
opinião do Sr. se ll1ldor Candido do Oli-
T&ira, tanto mais injusta quanto, no d1a 
em que S. Exc. dizia quo o partido 
conservador continuava a fazer parede, 
oó~ ja trabalha vamos, havia' ou ts dias, 
pois roi oo dia 4 deste mez que S. Ex.:. 
proferiu este conceito contra a verdade 
dos factos; e ainda tanto mais injusta é 
esta apreciação quanto 6 certo que o 
partido coosenador aqui está prompto 
a prestar lodo o apoio á administração 
do Sr. barão do Camargos (apoiados 
da bat~cada conservadora), porque 6, 
sem duvida nenhuma, um caracter 
nobre o elevado, om homem serio e 
booosto (npo incks gf!l·aes da bancada 
contero4dora). 

O Sr. Alvaro Machado : - lmme.o-
nmeoto partidario. 

O Sr. F. Alves : - Não apoiado; 
~. Exc. está sofrreodo de myop1a par-
lidaria. 

Vou acompanhar o meu illustrado 
colloga, o Sr. Aogu~to Caldeira, na sua 
apreciação sobre política geral. 

S. Ex c .• com o seu talento brilhante 
com a sua logica, poz o partido liberai 
em verdadPiros apuros a respeito da 
questão de federação . .• 

O Sr. Camillo Pratas : - Absoluta-
mente n.ão. 

O Sr. F. Alvos •.• a tal ponto, quo C) 
Sr. Camillo Prates teve de fugir ás per-
gun~ que S. Exc. lhe fazia. 

O Sr Camillo Prates : - Porque não 
•~o queria sojeí t3r a uma argumen-
tação socratica. 

O Sr. F.Aives: -Mas, Sr. presidooto, 
quando S. Exc.discutia a indicação re-
lativa á federação das províncias, o Sr. 
Drnmond, distincto teader da bancada 
liberal,dirigio-me eotio uma interpela-
ção,3que en oào posso deixar de dar res-
posta. aproveitando-me da largueza do 
debato. 

S. E~c. perguntou-me então como 
era que se pndia conciliar a soberania 
do povo com a soberania da reall'za. 

Estimei quo S. Exc. mo dirigisse 
essa pergunta, porque,quaodo,em uma 
das sessoes passadas. disse algumas 
palavras rofer.-otes á indicaÇllo sobre 
a federação das províncias, eu queria 
sustentar essa tbese. 

Infelizmente, ::.ào o pude fazer, por 
causa do grande numorn do apartes 
com que fu i honrado, do modo que 
oão pude absolutamente desenvolver a 
minha lh6Se. 

O Sr. Drumood:-Bu continuo a 
pensar qua a soberania do povo é in-
compatiTel com a soberania da realeza 

O Sr. F. Alves:- Eu vou de-
moo~trar que não é. 

Hei do demonstrar quo a liberdade e o 
poder não são incompatíveis absoluta-
mente, isto é, que a soberania do povo 
nào ô incompatível com a 10berania da 
realeza. 

Sr. presidente, na discussão da indi-
cação sobro a federação das províncias, 
nós temos partido de pontos opposlos. 

Assim, dizem SS. Excs.: nós quero-
mos a llesceotralisação em sua larga 
escala. 

Digo OI!: lambem quero a desceo-
tralisação tanto quanto ror possível , 
porem a desceolralisação administra-
tin; não quero a iiescentralis.~ção 
polí tica, porque penso quo é um crime 
oo estado actual do nosso paiz pedir-se 
a tlesceotralisação poiitica. 

A. deseeotralisação admioistrati va 
6 cousa muito diversa e 6 compati vol 
com a caotralisação politica. 

Entretanto, a centralisação política 
com a ooasa forma de governo, com 0 
nosso systema parlamentar, dirigindo o 
paiz a um objectiTo certo, olo prejo-
dicaod~.r do modo algum a liberdade io-
diTidual,oem tampou.co a liberdade ad-
mioistratin das províncias e dos mu-
nicípios. é até uma garantia para todas 
as liberdades. 
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O Sr. Ornmond:-V. F.lee. está por 

dt•mai~ mutaphysico. 
O Sr. F. AIYes : - A tlescentra-

lisaçào politica c que o: o mal e eu 
quero demonst rar . 

Sr. pre~idento. não 4\ di!Dcil lam-
bem demon~ 1rar qur. a ~oberania tio 
po,·o c. por assim ,Jizer. e~•rt:~ 
:~utMomla ti:IS prnvincin,; i! d11s 
município~ 6 porfl!itam~ntc compativ~l 
com a soberania tio n•i, da rc:~l o!Zn, 
desolo quo o intlívi<!no ~~ iha go1.ar ria 
s ua libcrdtvlo no~ limite~ ola mcs1M 
llherdadn. p11rquo a llherol:ule ~,·, ruo lo 
ser go1.nda dentro dos li111ites tr.IÇ:tolu~ 
por clla mesma. 
o~sde, porem. que se :~hu<:\1, •·lia 

dei:urâ de .er um gnzo para trau,f,r-
mar-so ~m anarchta. 

Purgantc.1 eu : desolo que o ciolaol~n 
saiba goz:1r de~sa III.Jcnlaolt! c n E.<taolo 
não intervenha no guzo de.•..<a liber.l:•·lr. 
íslo ó, llesfle rtuo caol:t um .<e r.nn..<Pne 
em seus li mil~-~. uào So) o in• li vir! no, 
como o E~taclo, Hcantlo a este ultimo o 
direi to do tntelnc· essa lihenl:ule, 
de IJUe so po1le abusar um dia, pnr -
guutoou:onolon iuc(•lll(t3libilirbole entre 
a soher:tui31lo povo1 o :1 soberani:11lu rci7 

O Sr. Aristi1los ~bi;t:-1-so o'! 111Cin-
pbysico demais 

O Sr. F. Alvrs:- \h;. Sr. prc-
sidrntP, Ja IJUO estun no terreno tia 
metaphystca, como dizem os nobres 
deputaclos, eu vou deixar a discussão 
da. ft'deração das províncias para pas-
sar a outro ponto. 

O Sr. Campcllo:-E•AA tutela do 
Estado. do quo rala v. 8~c., é o que 
eu não comprehendo. 

O Sr. F . Alves : - Oh! pnis o 
oob.e deputado não comprehendc a 
tutela benetica que S. Exc., por c~em
plo, raz pesar sobre seus fil hos 1 

Pois V. Exc. não compreheode essa 
l oteia neccssaria para 'JUO elles não 
commeuão desatinos c Jesvarios l 

Pois é a mesma q o e o Estado de vu 
fazer pesar sobre o poYo em lar~a •!S· 
cala. (Apoiados). 

Mas, Sr. presidente , eu vou conclutr 
as minhas observações a respei to da 
federação das províncias e terminarei 
di11eodo1. como disse Jules Simoo a 
Tespeito da descentralisaçào em França: 

c E' perigoso, no estldo actnal de 
« nossu paiz, e ale um pensamento ~a-
4 crilego tocar na ceolralisação poli-
c lica, porque olla é e tem. sido ~m 
4 dos Instrumentos da ctvilisaçao, 
c sinio é a propria civilisação. ,. 

Convenho, Sr. presidente, que o nosso 
.systema d11 parlamento nao tenha sido 
o melhor; mas, isso ainda não pode 

aproveitar aos oobres deputados par~ 
Sll..<tenta~O do S IIIIS itleas rtlderalis tns 

Sr. pre~idente. o meo collega, o Sr . 
O r. Caldetra, nas considern çór·~ fJUC 
fl!7. sobre política g~ra ' , tlr'i:ot~ uolu-se 
arrastnr pelo~ ap&rte.s lJIIO lho t•rào 
d1ris:ulu~ pelos nobres ole11 ularlo~ oln 
oppu•iç;to, ontl'ntleo qn1• tlc,·i:t rensu-
r..r olcRt.l tribuua o :s.• rciundrl, 

E, Sr. jJrC~itlente, nfoo V. I·:~ r.., IU·•5 
nutro tlistlnctCJ ~o llega, fJUO occu[l~,·a 
1'111:\o C>S."I cadeira, (I~I'O~Il tiUO [Jroprr-
~italm~nto, deixava IJlhl S Ex~. so 
Cltpanll issn tio melhor modo quu [111-
rlo•~se, ~em ao rneno~ leml!rar·lhe (]1111 
11os n• ~srrs parl:tmentos a !'CSsoa tio 
soher:tuo ti s;t~;raol:l o iuviolavel 

O Sr. An~usto C oldctra d;'t 11111 npart~ 
o Sr. F. "'"''•: - V. Jo:~ c. f,i por 

flem·ois SC\'Cro 11:1 flrc;vi<:iO Cjl18 rt•7. 
a r~srl'ito olo :1, • rci11 :uln, chPI(andu 
até a tlizer rtuo rlle ja tinha começao!••. 
tio ~orle IJUe o nobrP. o(P[JII la•lo, 11 Sr. 
Barbosa tia Silva, tlis•o 11119 V. Elt o". 
ni10 !'II~ Lentava 11111:1 idu.1 011 principio, 
lllll& QIIIJ faz ia Jllllit ir:t olo prs~nn. 

E. Sr. presid t•utl.', n uohrn ol~pnta•lo 
~ inil:l ~mrmon 'JliC 1' 1':\ moruarr hi~ta 
t:Om IJ. l'co lro 11 . tlcixantlu JICrcehcr 
IJIIO talvez foi~:'C rCI'Ubhcuno lll:\1 ~ 
tarrte. 

0 d mnllu que. em condn-;:io. o 11uLrl' 
drputado detsou porcebo·r aimla fJII•· 
era mooarchista •te home11> e não de 
mulheres. 

O Sr. Augusto Calrleira: - Eu eit~i 
at6 o reinado de Isabel de lngla terr.t 
como um reinado glorioso. 

O Sr. F. Ah·es: - -'tas , V. E~c . 
ao lado do reinado de Isabel elo In-
glaterra, re rerio-se lambem ao rriuaolo 
desastroso de Joanua, n. louaa. 

O nobre deputado mo permtllirâ qne 
eu , em linguagem sincera, diga-lho que 
rez mal em exprim1r-se olesse morJ oo. 

O Sr. Aogustn Caldeira: - Eu ti~ 
apenas ci tações hisloricas. 

O Sr. F. Alves: - V. Exc. sabe 
rtue na bistoria contemporanea eocoo-
lrào-se reioaolos de mulheres. onde 
a soberania é distribuída pelo povo e 
pela realeza. 

Um Sr. deputado:-lsso é exce{)çào. 
O Sr. F. Alves: - A. nossa pode 

lambem ser excepç·1o; não prejulgoe-
mos. 
E~tá ahi a rainha de Inglaterra, 110r 

exemplo, a raioba Victoria , que tem 
cooperado em grande escala para a fe-
licidade do seo paiz. 

O Sr. Augusto Caldeira: - Falei ape-
nas na Intervenção directa que tevs 
sobre a lei de i 3 de maio . 

O Sr. F. i lves: - Não ba tal: eu 
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disse outro dia e repito hoje que a 
princeza tem sido injusta e covarde-
mente accusada por e~ te facto (apartes). 

Deixem-me tirar a conclusão de 
meus argumentos, e essa r.onclusão é 
que os cul~ados serão •>S nossos homens 
e não a pr1nceza. 

O Sr. Augusto Calrlei ra:-Então, é o 
ministerio. 

O Sr. F. Alves: -O minislerio 
nada é sem a camara, perante a nossa 
constituição 

O Sr. Augusto Caldeira: - Eu per-
gunto á V. E.ic.: a camara, quando 
retirou-se o ministerio Cotegipe, 
apoiava-o ou nàof 

O Sr. F. A.lves: - Apoiava-(). 
O Sr. Augusto Cahleira:-Então,por-

que elle não fez a lei1 
O Sr. F. Alves: - Ist•l é ques-

tão do :iquidação de camaras; ou não 
quero deft>nder a camara, quero chegar 
á conclusão: no nosso systema d~ go-
.arno r'lpresen t.Ltivo, na monarcliia 
parlam'int.ar, o responsavel pela passa-
gem d.ls leis é sam duvida nenhuml o 
parlauen to. 

Si o poder do rei ou da monarchia é 
1.\l que possa abusar da faculdade de 
Mcolher os ministerios, pergunto eu: 
não ha o correclivo da consulta 
á naçãor ... 

Sim; o rei esc'llhe os ministros, est·es 
mioiMtros devem sahir do parlamento. 

O Sr. Ari!tides Maia:-Permille um 
apartef 

O Sr. F. A:lves:-Pois nlio. 
O Sr. Aristitl.es Maia:- V. Ex c. está 

esquecido•de que,antes deontrar em 3.• 
di~~tussão oo- senado n p ·ojecto de i3 de 
f4aio,ja os jornaes annunciavl!.o na cOrte 
qae a-re~nte· duceri:: ás ~ horas para 
s.1ncoionar a lei! 

O ~ r. F. Alves:-Ora! Si eu soubesse 
.qne• enr; esle o aparte e tão extenso, 
não da va·lhe permissão! 

Nada tem com a minba argumen-
taçio •.. 

O·SI'. Aris\Mes Maia dá um aparte 
6 ~r. f . Mves ..• nada absoluta-

mente. 
O'Sít. kugosto Caldeira: - V. Ex c. 

aomtita" no barão' de· Cotegipe~ 
Q,Sf, F. klves1-Moi&o. 
O Sr . .. ugnsto Caldeira:-Tem-no 

como bometn -seriof 
Nega. qoe• elle ~olarou no senado 

qee•o ministerio continuaria por orui· 
tos annos, si apresentasse a propo•ta 
~dei de1 ta de Maiot 

C!J Sr:. F. Ali .as: - A: gora VOU res-
ponder a argM!hJotação do nobre de-
putadO. f 

A prioceza queria a lei e na soa 
opinião a queria irupor f;. nação. 

Pergunto eu: si os nossos homens 
zelassem bem os interesses da patria IJ 
vissem que esta lei era prejudicial, 
qual o correctivot 

A camara negaria apoio ao m•om-
terio João Alfredo. 

O que acont.eceria? 
Si a princeza quizessfl impor a lei á 

nação, dava ao ministerio a dissolução 
da camara, bavia uova. eleição (apartes). 

Mas, a respeito da lei do 13 de l\laio, 
contra a qual o nobre collega adduzio 
considerações. levando a culpabilidade 
para a prlnceza regente ... 

O Sr. Augusto Caldeira: -Princeza 
e ministerio. 

O Sr. F. Alves . .. não é para o 
ministerio, deve levar para a camara. 

O Sr. Augusto Caldeira: - Para a 
camara, si fosse cnosultatla a nação. 

O Sr. F. Alves : - Isto prova que 
a soberania do povo oão é incom. 
patlvel com a soberania da realeza; si 
o rei e soberano, si exerce sua sobera-
nia escolhenJo ministerios, tornandil-05 
responsaveis pelas suas ideas; o povo 
lamberu tem o dia da sua soberania, 
que é o dia em que elle fala â coroa, 
l nação. na 11leição. 

Si este povo, porem,está viciado, cor-
rompido e não exerce o direito «H 
voto, não sabe se pronunciar nas '\lle&-
tóes que tão de perto falão aos Inte-
resses da patria, qne culpa tem o sobe-
rano, o mcnarcha (apoiados)l 

Si o soberano abusa deste poder, que 
lho á dado pela constituição, para pra-
ticar o despoti':!mO, para exercer a t.r-
raooia, elle não ó maio do que um de&-
pota, um lyranno; e si este povo não 
sabe compenetrar-se de seus direitolf 
e de seus deveres, si este povo sujei-
la-se a imposiçoe~ recebidas desse rei 
despoLa ou Lyraaoo, estt~ pov-o é indigao 
do DOIDO de -pOTO-, porqiJe DãO sabe 
gozar de· s11a· libe~Jade (apt.,.les). 

Sr. presidenLe, eu Bâo posso deixar 
de cencurar o modo precipitado, pouco 
r-eOeoti'do, oorqae foi Ceíu a lei de i3 de 
Maio, aib .. ndonatla a lavoura a eeas 
prop~ios- recursos, sem garantia ab5o-
JuLamente alguma (apar lu). 

Sr. presidente. ha poucos dias, li em 
um arfigo, escrip&o pela bahil peuna de 
Joa~im Nabuco, que, depois da lei de 
f~ de Maio, todas as ideas parece q~~e 
Linbão entrado para e1 ca,ldeir11 da 
( usdo. 

Pois bem< o diseuno do aobre de-
pulado, o Sr. Caldeira, vem pro-
var ~ue essa caldeira erlt. n ·o li. rea... 
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~ 1dade; mas eu espero que, passados 
os ractos, da calúei1·a sahirào estas 
ideas para a retorla do p~ trio tismo tl 
que lá 88 h a de apurar o rt 116 ror bom 
e ropellir o que ror mao (·n uito bem; 
at>oiados á11 btJ no:ada o:.m.~e, ·va•to,·a ). 

E esta cur.fusào do ldc.ts parece que 
se demonstrou bem no dduLu de lwu-
'tem. 

V. Exc. vio, Sr. presidente, o i ilus-
tre relaLOr da com missão Llo furça pu-
lAica, nosso adversario político, ll ~r.l a
rar que com satisfação cnmpriz. o seu 
dever, adíaotando a discussão du re-
&pectivo projecto, concedendo ao admi-
nistrador da província esta lei tão im-
portante; o, uo entanto, vimos o 11obre 

-deputado como que censurar o projecto 
apresentado pela coro missão de a~cordo, 
por assim dizer, coro M informações e 

-com os pedidos feitos pelo a.;tual ad-
ministrador d, provinc1a ! 

O Sr. Augusto Caldeira: -Não cen-
surei por esse lado; é lnconstltocional , 
porque não distribiu a força ; o que é 
da atlribuição da assemblea. 

O Sr. F. Ahes : -O nobre re-
·lator da com missão, o Sr. A. Martins, 
defendeu o projecto, demostrando que 
.alio era pcrftlilamonte constituciooal, llo 
accordo com o aeto adf11ciooal e quo 
- fixar-não era-distribuir-. 

O Sr. Augusto Caldeira: - Eu corro-
boro a minha opio1ào com a do Sr. vis-
conde de Urugoay. 

O Sr. F. Alves:- V. Exc. agora 
reclama pela descentralisaçào da rorça 
publica, quando, si ha consa que 
tenha a sua força justameoltl oa ceotra-
.lisae.ão, é a força publica, sem a qual ella 
Dio pode prestar os serviços a que ti 
destinada. 

Imagine V. Exc. uma rorça disse-
m•naaa pela prúvincia: que resullado 
poderia dad 

Absoln•amente oeohum! 
E' até da uatureza da força pllblíca 

.(jUe ella seja entregue ao admi.,istradol'. 
O Sr. Augusto Caldeira:-E o que 

pensa o nobre deputado a respeito das 
c i rcu roscri pçcJes ? 

O Sr. F. Alves: - Concordo com 
V. Exc., quanto às circllmscripções, 
~nas não qoe seja <!'! competeocia da 
assemblea provincial estabelecer essa 
dif isào. 

Deixemos ao criterio da administração, 
.que porá em execução essa medllla, si 
a julgar neeessaria, pr incipalmente em 
uma provinda vasta e extensa e de coro-
.muaieações dtfficeis,eomo é a nossa. 

Não só as clrcnJDJcri.pçiJeS policiaes, 
como tambem a antorlsação para o en-
gajamento na sede des~as circumscri-

pçt!as, como aprendi1.agero llns uovos 
eng•jados, poderão da1· resulb •ln,, tUa~ 
isto ú questão cmn l]na a :.s,cmhlea 
natla lum lJII C ver e sim o :ulnt ittHra-
dor da pro 1·i n ci:~ . 

Sr. prcsiJ.ItJutc, vou terminar, roas , 
an tes, permitia V. t..:x ~. •111e cu tl idja os 
meus sinceros para bens à c"mtu1s~ao de 
01 çamento, por ter apre-serHatlu hojR o 
respectivo l)r(lj .. rlo: e, si tJV6SSil l'alor 
1 erauto a me.-:. 11 111 perltdo f•' ito em 
nome dc~ta IJJucaoJa,tm pcJil·iaâ V. t..:xc. 
que apressasse, 1auto cruanto fosso pos-
sível, o 1lebate dcfiso projecln. 

lia materias imporlantissimas tl ur-
geotos, tla que carecemos euiJ.Iar amda: 
a lnstrurçilo publica, a via.çào far:1a e a 
immigraçllO, sito Ire~ problemas de que 
dependem o futuro e a llrosporidaCd 
de~la pro,•incia e,portanto, precisão ~er 
estudados e aueodidos por esta assem-
bica (apoiados). 

O tempo u rgo e nós precisamos es-
tudar as nossas rendas, assim como as 
despezas, para vermos si é possível 
acullir de prompto a essas tres neces-
sidaLitis imperiosas. 

V. Exc. sabe que a lnstrucção pu-
blica é a base da felicidade de to•los os 
povos ; & hoje, que se fala tanto em 11-
ber.laolc para o povo, é justo •1ne se 
lho dfl instrucçào, por4 uo sem iustruc-
çào uão so pnde conhecer o que é a li-
berdade, porque a liberdade só li boa 
dentro dos limiies da propria libe.·dade. 

A viação ferrea é lambem um pro-
blema de qufl depende o futuro desla 
profincia. 

E, Srs., nesta ma teria eu até quero 
partir do doscoob.ecido para o conhe-
ciJ.Io, não quero partir do conhecido 
para o desconhecido. 

E' preciso que esta provincia quanto 
antes raça chegar aos uossoi Stlrtauejos 
o calor do vapor (muito b~tm), que é 
eymbolo do progresso; é iodispen&ave 
que esta a.ssemblea fa.ça ,o mais tleprussa. 
possi vel, com que os unssos sertanejos 
conheção a carre1ra vertiginosa da loco-
moti-va, !llle todos os dias nOs vemos, 
mas quo oiio cessamos de admirar 
(muito bem). 

A imruigração, esta verdadeira ino-
culação de sangue, esta trausfus~o de 
sangue novo, é de todo neces$aria. prin-
cipalmente nesta província, cujo vasto 
territorio precisa de ser povoado o 
mais depressa po;si vel . 

Convem 11ue a mostremos a JS ulltos 
cubiçosos do estrangeiro, mas tle~sa 
cubiça que honra, da cobiça peiJ tra-
llalhn, que nobilita o homem. 

Na discussão do orçamento eu discu-
tirei , om o nobre depuuu.lo, o Sr. B. d~ 
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Silva, a proposição que S. Exc. aventon 
nesta casa em nome da bancada liberal, 
qual a de negar ao governo os me.ios 
para a lmmigraçao, por causa do pes-
soal que a dirige. 

Discutamos a questão, mas eu não 
posso aceitar essa proposição, que im-
porta um crime do lesa-patri tis mo. 

O Sr. Bias Fortes: - O que se devia 
fazer era annullar o contrato. 

O Sr. F. Alves: - Pois discutamos 
o contrato, discutamos o regulam11nto e 
tudo quanto quizerem,mas, nego. r meios 
para este serviço é um crime, prin-
cipalmente oa quadra nctual. 

Sr. presidente, vou terminar o, em lu-
gar de o fazer, como o nobre deputado, 
com um quadro lugobre .. • 

O Sr. Augusto Caldeira:- Não ter-
minei com quadro lutuoso. 

OS · F. Alves: -V. Exc. falon na 
morte do partido liberal e até procedeu 
á autopsia ! 

Felizmente, para o nosso paiz, eu não 
vejo a morte desse partido ... 

O Sr. Augusto Caldeira: - O nobre 
deputado qualificou de aer'la a lei de 
i3 do Maio e não deu explicac.io. 

O Sr. F. Alves:- Eu ja ia terminar o 
o nobre deputado quer compromet-
ter-me. 

Pois bem ; chamei de lei aerea, mu-
dando apenas o - u - em - e-, 
somente pelo modo precipitado porque 
fol votada essa lel,_sem as medidas cl'lm-
plerueotares que a devião acompao.har. 

Como dizia, Sr. presidente, eu não 
vejo a morte do partido liberal ; ello 
vive, por felicidade desta província. 
(Apoiados). · 

Ahi está representado por aquella 
bancada, onde eu vejo moços de talento, 
de illustração, caracteres muito nota-
vais. 

No parlido conservador, onde pare-
ceu-me-que o nobre deputado enxer-
gou espbacelamento, eu vejo, pelo con-
trarln, urna coborte distincta, de que en 
sou talvl!z o ultimo (não apoiados), 
prompta a empregar a rssistencia no 
sentido de suas tdeas, combatecdo a 
propaganda imprudente e irrefiectida 
do adversario, porem pugnando pelo 
progresso, porqu.e o partido conserva-
dor não é retrogrado, apenas qner o 
progresso prudente, refiectido e crite-
rioso. (Apoiados àa bancada conser-
vadora). 

Que importa qoe, comCI arbitra das 
deliberações dos dois partidos monar-
cbicos aqui representados, collocasse a 
falai idade do resnllado das-urnas a ea;-
trtmt~ esquerda, a bancada republicana, 
representada por aquella triade inveja-

vel do talento, do caracter e da hombri-
dade cívica? (Muito bem). 

Não são cites lambem filhos desta 
generosa provinr.ia e não querPm lam-
bem o seu progresso e desenvolvimento~ 
(Muito bem). 

Estou certo, l'r. presidente, que estes 
In teresses não bão de ser sacriOc;~dos e, 
pelo contrario, podem contar com os 
esforços tle todos e com as boas inten-
ções dos partidos aqui representados. 
Mui lo bem ; muito bem). 

O Sr. Darbo&a da 8ll"o 
(seo discurso ja foi publicado oo Libe-
,·al M inei,·o n. 74 de ir\ do corrente 
mez). 

O 8r. Darroeo Junior re-
quer o encerramento da discussão. 

E' approvado este requerimento. 
Seguindo-se a votação do projecto,ê o 

mesmo approvado para passar á 2. • 
discussão. 

Sendo dada a hora, o Sr. Presidente 
designa para ordem do dia segumte : 

A.tê H e meia. - Expediente e apre-
sentação de pareceres de commissOP.~. 

1'1\114&11\A PARTt: 

1.• discussão dos projectos os. !+i, 
9,i 9&, 23 e 255. 

2.• discussão do projecto n. 71. 
Continuação da discussão do parecer 

indeferindo a pretenção dos estudantes 
tle pbarmacia. 

SEGU~DA PARTE 

Até ás 2 e meia.- 2. • discussão do 
projecto o. H 3 (rorça publica). 

3. • discussão dos projectos ns. i iiQ e 
328 de t SS.i(posturas mu.nicipaes). 

t . • discuslào dos projeclos os. 304. 
2 a 306. 

Ul.'fBIA I'AI\TE 

Até âs 3 horas da tarde -Apresenta-
ção de projectos, indicações e requeri-
mentos. 

Levao la-se a sessão. 

ftect.lftcação 

O projoclo, cuja 1.• discussão ricou encer-
rada nn ssssão do 6 do corrente. publicada 
no Liberal Mineiro do f9, tem o o..:Z!S e não s:s, tomo por engano so puhlicou. 

·------·-·-



ANNA l:t"'JS 

i 8.• SESS;\0 ORDINARIA. E:\1 H DE 
JUI,HO DE 1888. 

Pllf;;to~:Nt:IA D!J ~n . ~11.\'~"TR~: n :nnu 

SUlUIA 11111.-UPEOJr.STR.-Oh.;en·o~ur.l •h•s 
Sr&. 1:. l:rr1Jn~ir3, l.hulul llhH, 1:. ~ .... 
gurirn, Viol,li. 1'. ~brha.lu, T. ~13 ~lnll~, r. Murl3, 1-MIIJlMIIJ, Vnz <Ir Lll113 I' ;o., 
l,eixcuo.-l':tt'ttcer••,.-/.• l''"' e tltt (,..,,~,,, 
do tlia .-!.• l•,iturn •lt-' pruj••,•t••..:.. -1\•·1••'•'· 
:':OillQ.;:ln da l•rtwinrin ll:l "X J IIt~i•;ftn •I•• 
J>nri~.-Oit"CUI'~'' ctn1 Sr"!.. t•'i l'lu lnuu. ~. 
l 'ol:.oln, t:oolhu •l o M01nrn. Al"i>Liolo•< Maln, 
11. llorln , A. 'rcixolrn , l' o•rroi r:o .~ h· , .,, 
T. Ounl'h\ MnrlÍII> li•l .'.u!lr3ol•• ,. t :•m-
pulhJ.-ApflrH\':l~Ào.7~.' l''ll'~tt tl•t tJ;••Iem 
do tlín. - \ Jl(t' oit~lll.1t;.au rlc JlfnJf'r lu .. ,-u, ..... 
curso< do~ S~ I. Murlo o• .~. •:•··nr. 
A's 11 hora~ c :;;; minutos ·ta m •-

nhao, reita a rhamnda, ar.ham se ,,rc-
sentcs os Srs. S•IYPstre f errn. flortiri·• 
Machado, Lllldoll'hll Caet;~uo. Fr.w~a 
Vianna. Can•lidn Cl!rqueira, .\ri~tiall'S 
Alaia. Silva Fortes, 01as Forte.•. Chas-
sim Oruroond , Lafayelle, Sousa llahello, 
Camtlello, Josó llr~nd fao, Vn do Lima, 
Salathicl , Alvnro ~Inchado, Antero, ~lo
raes Salel>, Josô Theodoru. Amel'ico rio 
Mattos. Orulll!HHI. Fr;uacls;:o S!1, Jo~ino 
de Araujo, Cnsta Sena, Leonel F; lhn. 
1\lartins llu AJHlrarle. V•olli. Clautliunor 
Nuucs, lgnacio Murta, ~Joreira da lin-
cha. Gomrs Cantlido, Te•:teira da Mfllt;a, 
Augusto Caloleara, flirncnta, Augusto 
Cesar, Teixeira Duarte. Firroianu Costa, 
Coelho de Moura, Ferreira Alvr.>. An-
tonio Teixeira, Carlos Nogueira, Fran-
cisco Braz, Ramiro Martins, Luiz Vieira, 
Tolendal , Roongues llorta, Camillo 
Prates. Antonio Martins, ~ogueira , 
Nelson, Sabino Barroso Junior, J. Dutra, 
Barbosa da Silva, Avelino Corroa, Vei-
Joso e Soares Peixoto; fal tando, sem 
participação, os mais Srs. 

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

cedente. 
O Sr. t. • Secretario dá conta •lo 

seguinte 
EXPEDIENTE 

Teleg1•ammas 

Dr. Silve·tre Ferraz.- Onro Preto. 
Na illustre pessoa de V. E:tc. saudo 

a distincta a~seroblea da nossa pro-
t incla. 

Indicação da forma rederativa pro-
funda impl'essão fez em todas as rodas 
politlcas, pela. certeza de 9ue são sempr.e 
serias os mov1mentos mmelrr~ por h-
herdades publicas. 

A. federação virá dar-nns monarchia 
e fficazmeote livre, democracia, on pre· 

parar, educar, parõl o rPgimen rPpnbli -
cano, sendo vnntade •1a nação. uoiClt. so-
berana, ovltanflo lutas, llesmemhra-
melotos.- t;esnno Aloim. 

A a~semblea fica inteirad :~o 

Presi•lentc da assembiM pro\·inc ai.-
Ouro Preto. 

S~lutlo con respetuosn carino a los 
ropro~eutantM de la lieroica prov i r~e~a , 
lflltl tan tos rlt:as do çloria ha da!lo a la 
gran pntrin brasilerra, flOr ui talento 
c~clarcchlo elo sus hejo;.- ,lfinisl•·o· 
M ()I'C I'IO. 

1·:· rc•·obitlo com especial ngratlo. 
OfT~eios 

l'm ola o:lmai7L municipal do Uae-
IIOOLI) , snhrnellen•lo á approvaçào da 
asse111bl•!a uma proposta sobro loeao;ào 
de servrços. 

A' 1. • cnmmissii•a rln prnpnsta<. 
Ontrn ria r.J ma•a •la p,,nttl N•1•a. 

suhaucllohulo à ap(lrowaç.i • da ;a~sí'm
blell :llgnns arligr1s allolit:iunacs :'u suas 
ro~tnra~. 

,\ · 2.• commi:<~ão rio prnlllllltas. 
Outro 1ln comruenoi:Hior J 11~ó Ped ro 

'\:tI' i r r tln Veig<l, enviando n :wtnwapho 
o mais pa (lOis rl:t ,:e:;,;àn de 31 de Agtasto 
tln no110 pa>~.<a.l u e daorlo as razioes 
POf1l llA nfao rui publicado riO ~na integra 
o addith·o li. 1 ao projcc to li . Hi8 olo 
rorerido anno. 

A· cornmissão especial. 
Rep,.csen.laç.iJ•s 

Uma de Patr icio Antonio U orln:<a, 
residente r10 rnonicipio tle Santa l.utra, 
pedindo transrereucia de sua f.wmda 
denominada- Saco da Vida -para •l 
municipio de Seue Lagoas. 

A' commissão de estatística. 
Outra dos proprietarius da razcntla 

-Formosa- , sita no districto de Ca-
tingas, muoicipio de s~líuas, pedindo 
passagem da mesma para o dislricto da 
E.stiva, llo muoicipio de Arassuahy. 

A· mesma commis.•ão. 
Outra de habitantes da freguezia do 

Amparo Ja Serra, sobre a conveuiencia 
de angmentar-se aqnella rreguezia,am-
pliando·se as suas divisas. 

.\ · mesma com missão. 
Outra dos habitantes da fr&{!uezia do 

lnliciooado, expondo a necess1dado da 
construcção de um chafariz naquella 
rreguezia. 

A' L • com missão de razeoda. 

Documento 

Um, em que a camara de Monte Ale-
gre, a requerimento do respectivo \'i-
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t;.Ario,auesla o eslado da matriz daquella 
cidade. 

A' i .• commissào de fazenda. 
'?equerimento 

E' apoiado e sem debato approvado 
o segutnte: 

Nlo tendo o governo dado andlmento 
ao que foi deliberado por esta assem-
blea na adopçào do parecer da 2. • com-
missão de fazenda, approvado em ses-
sio de t8 de Julho de i 886, relativa-
monte ao repertorio da legislaçào pro-
Tincial: 

E tornando-~e cada vez mais neces-
urio facili tar 11 consulta das leis minei-
ras e seus regulamentos, esparsos em 
tio numerosos volumes; 

Requeremos que aquella deliberação 
vigente se execute por acto da mesa da 
a.ssemblea, sen:lo este opportuuamentt' 
approvado na lei de orçamento para 
~ue sorla os devidos elTdi tns. 
· Sala das sessões, H do Julho de 
t R88.- D. n. Viotti.-Ramiro Martins. 

O 8r.C nudldo Cerque lrn: 
-Sr. presidente, pedi a palavra para· 
deau. tribuna dar uma satisfa.;ão ao 
diatricto que, por mais de uma vez, me 
tem confiado a honra de represenu.l-o 
na&ta casa. 

O Sr. Soares Peitoto:- Muito digna-
mente. 

O Sr. C. Cerqueira: -Durante o lapso 
de tempo que. tem decorrido dos dons 
biennios, tenhl> procurado desta cadeira 
consultar, da maneira que me é pussi-
vel, os interesses daquelle distrieto e da 
próTincia: tenho pro~urado, na pro-
pqrçlo das minhas forças, com a mi-
nha fraca voz, prop.ogqar por aqul!l-
las medidall qne eu entendia q•e es-
úl19· de,acoord' com os interesse$ da 
prov,tnci' e dq meu. disl.ric.to: assilll.. 
COWA. cqm a, rranqiUlu , que me carae-
Jerj~ e .di,lipgue,. i ~Úpug~ar aquellas 
que poç ,ve.oJIU'il.> PQ&slo contrariar estes 
interesses. 

Pj~,r~lll. , Sr. preaióent.e, vendo que na 
pr~M'<! t~~~·' e ua.t® aono futoro eu 
oà l ~~i ~ilesempenbar da m~~sm
forma: que,st pon qotora V. Ex.c. oi& to-
m:~r nm outro alvitte,. com rela~ á 
irt•cri mqt~~n,nãe terei oecaaiio de. m~
n•r~~a~,~- d8 CUIJIRf~r . ~o rigoroso 
qu:\,9\•,llfii.Adq, ~l!lf: d~et.ja eu p~o, 
tesJo illõ tomar a palavra 8IJI , vir-
tude da IIIJII:~ (ll)tqup,. jamais 
.joscreverei o ineo nome no livro. em 
visla do modo PDI'IIHI~&& ·tem feito se-
melhante inse· ipção; aias, prenle-
t.endô«<elda> fUoi4H81q .. DOS• 01Jti'8C8J 
o regimellol de> pelil' a pai alTa para· 

uma expliração p8$!0al, falarei pela 
ordem o 38Sim poderei impugnar 011 
defender medida11 que tiverem de trao-
si lar ·pur es ta casa, conforme a soa 
convenieocia. ou incooveu encia para 
a província o para o districto quere· 
pre-~ento. 

E' com basl<lnte pezar qun venho 
fazer esta reclamação, porque fui pos-
tergado o meo direito <lo fala• na força 
publica: tendo sido o meo nome 
inscripto em 4. • lugar, hnntem, com 
sorpreza, vi que se estenderão nomes 
de ou tro~ oradores até ás dobras da 
encadernação do respectivo livro. 

Não me conformanc!o com e~te modo 
de proceder, appello para V. Exr.., afim 
de quo tome outro alvitre, pois, do 
contra rio, terei de me collocar aqui 
como um silencioso da Persia, com o 
quo~ talvez a província muito lucrará. 

O S r . Llndo lpbo (2.• $Cc1·e· 
l«u·io):- Sr. presidente, as palavras 
que acaba de pronunciar o mui to digno 
repre~eutaoto do 8. • districto envol-
vem uma cansara á mesa e, principal-
mente, ao 2. • secretario, que é o encar-
regado das ioscripçõss e que. no curn-
primeoto desto dever, tem ob~ervado 
toda a justiça e escrupulo; do que po-
dem dar tes temunho, tanto a bancada 
hberal, t'Omo a conservadora e a rs-
publicana ..• . 

O Sr. Oarlns Nogueira:- Disso e11 
dou testemunho. 

O Sr. Llodolpho ... o, portanto, não 
tem nenhuma razão de ser a censura 
feita pelo nobre deputado, quando é 
cert'l que o nomo de S. Exc. foi in-
s.:riv!o, não por @im, mas por soa 
propr1a lellra. 

O Sr. Ca odido Cerqueira: - MestDo 
depois tio meo nome inscriptn, inscre-
verão-se mui tos outros até fls tlobru 
da eocadPrnaçào do livro. 

O Sr. Líoclolpho:- O eocarrtgado da 
ioRcripçào só dnve responder por aqnet.:. 
las que faz. 

Porlanto, não tem nenhuma razão da 
ser a reclamação do nobre. deputado. 

O Sr. Cand1do Cerqueira:-Fico pre-
jndicado e nào.teobo .razão ! 

!at.va reserv~da para. est. asselll-
blea um" proposição. dM&a ordelll. 

O Sr. Lindolpbo:-Osgritosde V. Es.c:.. 
não me amedrootão. 

Olllreço, Sr preRideote, ao exame 
dos meus lllost· ados collegas o livre. 
das ioscripçO&s. 

0 ' Sr. Candido Cerqueíra:- Verão 
si a ioscripção não está rei ta até ás tio-
bras da eocademação. 

O Sr.. Liodolpho:- Verie que eslio i o-
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sr.riptosnelleosSrs. FerreiraAive.~. M~r
tins 1le Andrade. Aristitl e.~ Maia. An-
tonio ~tlrtios, Americo de Matos. Fran· 
cisco Si. e o nobrB deputa1lu o Sr. Can-
dido Cerqnoira, ioscripto pnr sua pro-
pria lellra. assim como us Srs. Josú 
Maria Brandão. França Vi:ouna. C..:am· 
pelll' e Carlos Alvos, inscraptos tamhcrn 
pelos mesmo~ Srs. doputadus. 

V u-se, portanto, quo a reclamação o 
inteiramente injusta. 

O Sr. Candido Cerqueira·- tnjusto oi 
o procedi mente que se trvo r.ornii{O. 

0 Sr. Lindol11h0:- F::.almeute, Sr. 
presidente, em v1sta da reclamação do 
nobre deputallo, que consiolero gra~c 
censura a mini irrogada; peço á V. Exc. 
11 ue consulte a rasa si me concede 
e10oeraçào do cargo de 2. • secretario 
e deixo a cadeira (muito bem). 

O Sr. Ci\mll lo Prates:-Procedo com 
muita dignid<~de; accusacoos desta or-
dem n\ol so supportão. 

O Sr. C. Cerqueira·- O que não se 
~upporta são as prefereocias desta or-
dtnn. 

O Sr. Camillo Jlrates: - E' precisCI 
~aber-so quem tem raulo e isto é que 
a votaç<io ria assemblea vai 1lccidír. 

O Sr. Candido Cerqueíra :- Uecil.la 
como quizer; eu não faria uma censura. 
si oào me seutis~e victima de injus-
tiça. 

Submettida i deliberação da casa, foi 
oegalla a demissão pedida, contra os 
\'Otos dos Sr$. C:~ ndítlo Cerqueira e 
Carlos Nogueira. 

O &r. Llodolpbo (~. • sec•·e-
tario,v~llando a occupa•· sua cadei•·a . 
Pela ordem) :-Agr~Jeço aos meu' il-
l ustratlo~ collegns a íustiça quo mo 11-
t.erào e a prova tio confiança com que 
mo dlstingt•ern. 

O Sr. Francisco Sà:-A assemblea 
julgou a questão; fdz pleoa justiç.'l. 
(Apoiados) . 

O Sr. Candillo Cerqueira:-Bem: fi-
carei sem razão, mas declaro franca-
mODte que me assiste o livre direito "e 
pracedor como entender; serei franco 
<~liratlor n!llta usa. 

O Sr. Camillo Pratas: - · Ningnem 
ainda quíz tolhel-o nesse direito. 

O Sr. Presiden4&:- Previno ao.~ no-
IJrcs, deJlUtadus que d'ora em diante 
as i MCJ;IPiiÕ8~ só ~erão feitas dep.>ís do 
aberla,a ~es~ào . (Apoiados). 

O 8r. Vlot.U (nã,o temos o sen 
cliscnrso ). 

() 8r. A.ot.oolo Mort.ha• 
mallda.á meS&- uma represeolação dos 
.habiWites da fresnezta de N. S. de 

Na~arl'lh do tnficíonado. qnn prdem 
um:t cttwta r~ra roucrrtos 1la matnz e 
seniçu 1le a.:ua pota'l'l!l. 

() Sa·. t•o rtlrlo 1\loc tuulo : 
-~tauclu à mesa. Sr. preshlvnll', uma 
r~pre~CII'<I\':'ICI cl:l r.11?ara 1111111icíp:d cl:1 
.:ubdc elo l'rJ t:o. I•Cd1ntlo a C>la a~,:crn 
hlea a co ncrs~~o lia qu~rllía do~ : OOoo). 
para ,1. couslrll r\':'on ole uma poutu so-
llro o nn t>rnt:c, to .• lug:tr dunorninaolo -· 
Vno do Quiriuu. 

nos teruws dc:; ta representação Lle-
prehcndc·so a justiça do pedido o cu 
espero que a assemblea o tomará na 
devida coo~irlera ç.ão. 

Ello satisfaz , Sr. presiolente. urna 
o_e~e:.si dadc íoadiavc1 daqurlle muni-
CtpJO, pondo-o em cornmuoicaçào c·om 
outros pontos imllOrtantcs lla província. 

Apresento tambPm um allcstado .ta 
cam~ra do ~lonte A IPgro, ~obra a ne-
cessrtlade do conreder-se um auxilio 
para conclusão tJas obras da matriz 
da'luollo lugar. e· lambem, Sr. presidente. um do-
cument~ <IUO cucerr~ grande JUStiça o 
que mtuto coocorre1 a , estou certo. para 
r1ue esta i! lustrada assemble:~ srja ra-
voravel a um projecto que. oeste 111 e~mo 
sentido, terPi mais ta rde a honrn dn 
SUJOÍtar á apreciação da casã. 

O 8r. T e lxe lrn dn l'loU.n: 
- Pedi a palavra sobre expediente, afim 
de apresentar á eoosideraçãn da c&~a 
uma petição, em que o crdao1ào l'atncio 
Antonio Barbosa, residente em Santa 
Luzia. pede a pa~sagem do sua fa-
zendll para Sette Lagoa~. 

São bastante ponrlerc.sas as razcies 
em que o peticionado funda a sua pe-
tição; por i~so.estou certo quo morecerâ 
a approvaçào da casa. 

Jlasso,portaoto, á V. Exc. a represen-
tação e peço i illuslrada commiss.1o de 
es tatística 11110 sobre ella dt: com bre-
vídadtl seu parecer. 

O 8r. lgooc lo l'ltwto: - Te· 
nho a honra de en~ia r A mesa um 
requerimento, em que os cidadãos Jo-
ronymo An tune.~ de Oliveira, Joaq111m 
Autuoes de Oliveira Sobrinho, Cola tino 
do Oliveira, residentes no districto de 
Catingas, munieipio de Salinas, i>e-
dcm a esta augusta as!lemblea que raça 
passar uma lei no sentido de tran~ re
rir-se daquelle distl,icto para O dn Es-
tiva, município do i\rassuahy. as snl\5 
fazendas -~rmosa, Sitio Novv e S. 
José-. 

,\ 181o du coohecimeotto proprio que 
tenho da.quelles lugares. Sr. presi-
dente, allel!:'o os pllticíonarios as ra-
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zoes pelas qoaes entendem merecer 
desta ílluatrada assemblea a lei qoe 
pedem (M). 

Aprescutaodo esta r11preseotaçio, 
Sr. prrsideote, não faço mais do que 
cumprir o meu dever. 

Reconheço a justiça do pedido q~a 
fazem e devo declarar que esses CI-
dadãos são meus adversarios políticos, 
membros muíto importantes do partido 
hberal naqoella localidade. 

Ja \'ê, pois. a casa que eu, assim pro-
cedendo, não tenho em vista sioão 
Ctlmprir os ardnos deveres que con-
traht para com o importante districto 
que, esquecendo-se da minha incom-
peteocía e obscuridade (neto llf)Oiocto, 
geraes), conrerio-me o honroso encargo 
de, neste recinto, defender e promover 
os seus interesses. 

Espero, Sr. presidente, que a illus-
trar1a commissão de eslltistíca, exami-
nando esta petição, não opporll. em-
baraços ao fim de ser attendtda a justa 
pretenção. 

A petiçàc1 está compdtentP.mente as-
signada e as llrmns reconhecidas por 
tabellião. 

Não preciso r o r mais tempo occo rar 
a tribuna e conllo na impa•cialidade e 
solicilude da nob·e commlssão, que sa-
beri razPr justiça ~quelles cidadãos. 
M uito bem). 

O 8r. Campe llo 1 - Pedi a 
(palavra, Sr. pre~ideate, para mandar A 
mesa uma representação dos habitantes 
da parocbia da Serra, munícipio da 
l)oote Nova, em que solicitão que esta 
assemblea l611•e em consideração o pe-
dido que o anuo passado ja llzerão. com 
relação ao aU(fmento de territorio da 
mesma parochta, que é a menor do mu-
nicípio. V. Exc. lbe dará o destino 
conveniente. 

O 8r. Vaz de Lima (para 
uma emplic11ç6o): - Pedi a palavra, 
Sr. presideot~. para explicar 1 assem-
blea a posição em que o meu eollega, o 
Sr. ll r. S. Peixoto,:collocou-me, a pro-
pos•to das observações que em uma das 
sessões passadas aqui fiz. 

Nlo quero, Sr. presidente, que a as-
semblea ignore "Verdadeiramente a atti-
~ude que mais tarde assumirei nesta 
casn ; n~o quero que de leve se pretenda 
lançar-me uma censúra, coltocando-me 
por. osta forma ·em uma posição eS· 
querda. 

O meu procedimento é bastante co-
nhecido e aqui na assemblea pretendo 
seguir Ollla norma de conducta talvez -
diiTereote da de todos os outros meus 
n obres collegas. 

Njo Tenho aqui acompanhar discos-
sOes polllicas; não venho ioOueociad~ 
por esse espírito partidario, que do-
mina principal.mente as questOus desta 
ca.u . . . 

O Sr. Antonio Teixeira :-O seu 
procedimento é digno de elogio~ 

O Sr. V. de Lima . • . venho tratar dos 
ioteres,es do meu districto, sem ai ten-
der ás v;.ntageos que certas discussões 
possào trazer aos partidos militantes do 
palz. 

li meu illnstrado collega, o Sr. Soa-
res P~ixoto, disse que as minhas crenças 
erão republitaoas. 

Não contesto a assersào do nobre de-
putado. 

Sr. 11resideate, si ainda não tomei 
lugar na bancada da extrema nli(Juerda, 
é porque oào tive ainda u necessario 
mandato do 4. • districlo ... 

O Sr. Carlos Nogueira: - Temos mais 
um. 

O Sr V. de Lima • .• mas ja empre-
guei todos os meios para que esta or-
dem do 4. • districto me chegue às mãos 
e. logo que veoba, prestarei com prazer 
o meu esforço em bem da propaganda 
republicana ... 

e Sr. A10erico de Ma tios: - Então 
V. Ex c. está coacto. 

O Sr. V. de Lima:- l ogo qnecbe-
gne esta declaração do elei torado, fique 
a casa certa de que immediatameote 
tomarei lugar oaqnella bancada. 

Por emquaattJ, teobo prestado e coo-
tiouartli a prestar meu voto, não ao 
parthlo liberal, mas sim As Ideal! por 
t:!le apresentadas e que consultem os 
interesses da província e do districto 
que eu directameote represento. 

Não recuso, nem recusarei o meu 
voto ao partido conservador, desde que 
ello inicie medidas de in teresse publico. 
(MuiiiJ bem). 

Por conseguinte, não contesto a pro-
posição enunciada pelo Sr. Soares Pei-
xoto com referencia as minhas crenças 
politicas, isto é, que, si ainda oào to-
mei parte actifa na bancada republi-
cana, é porque o 4. • distri~to a is:~u 
trào me autorisou ; desde qne o faça, 
eu Ira: representar alli o meu papel. 

Uaicamenteodeclaroparaealvaguardar 
o meu procedimento, porque não quero 
que, por qualquer posição defenson 
que assuma em rnor de um dos par-
hdos mooarcbicos , éom relação a al-
guma medida de interesse, eu seja cen-
surado e julgado iocorrecto o meu pro-
cedimento. • 

Assim, pois. Sr. presidente, deixo a 
tribuna convicto de qne esta illostrada 



assPmhloamo fará flo. itla jnsliç.;, jul-
gauoJu cclrrcda a roiuh:l nurma lle ~on
d ucLa. (.l/uiloo bt:ol). 

O 8r. 8 o or·es P e lxot.o : -sr. prcsh.leulu, l om~i " palavra para 
lt1zer ao oratlor t(Utl me precrdeu 'JHO 
ilão esla,·a alJsuluLamenlo o:~ n•inh:. •n-
teuçáo fazer censura ao ~co proccdi-
meulO ; porquanto. ac.lm1ro o caracter 
puro do nobro c.l~pulac l o o louvou ~ cu 
modo tlo enleudnr a poiiLica. que pro-
Cessa. 
. Sr. presitleuLe. mo. parP.ce q ne a tJ e-

hber.a.ção tlo nolJre th•pulaolo. cló nioo 
passar immetlinlamonlo 11:1ra a lla n ~.ul;o. 
republicana, é perf••ilamenlc ju~ ll· 
tlcav~ l. p.mJnu, sen.I\J Jl.l ra us nw•ulotus 
deste p.orLiuo u mantlalu lmprnlli~u. u 
oobre ole1Jul:ulo, eleito ''''r lil•~r:o· ·~. 
J:!àO pode pa~sar para o parlitlo r~pn
b.licauo, sem quo o el~i Lorado nus>e • un· 
tido SO (li'IIOUOCÍC . • , 

O Sr. Carlos ~oJgueira : - Pook l'ê-
ounciar o maodalo. 

O Sr. S. P~ixolo ... e por Isso, c.•mo 
acaba da ded:u-.1r. S. lü c. C$pcra o 
pr. u u ncia meu lo Llu e lei Lura,l o oJ o " . • 
districlo. 

Eu. quando oliss~ tpte S Exc. pr rl(!n-
cja ao pttrlit.ln republi.;ano, apenas tirei 
uma cuuclnsàu tia brilhante uraçào quo 
produziu ne::La c.1sa, pur occasiáo da 
discussão da rederaçào cias províncias : 
mas, nem os nobres deputados quo me 
ou virão, nem S. Exc. podiáo enxergar 
o.as ruinhas pala nas uma censura ao 
seu procedimento. lanlu mais quanto 
eu sempre o considerei e honro-me com 
s ua amisade ; e, portanto, seria inca-
paz d~ vir à tribuna fazrr uma censura, 
por menor que fosse, ao seu procedi-
mento, quo acbo o mais correcto pos-

sível. 
E' o que linha a dizer. 

PADECERES 

São apresentados pel:t:; rc.•(ll)cli l'a:< 
c:ommissoes, para 2. • discuss;io, os projr-
ctos ns. 71 e H 3. 

São lidos e vào a imprimi r os sClgu in los: 
N. 3~\ 

A· çum.nis'lào de estatística rol rm~utd 
umn peliç:\o do cidadão Jos~ Tellt•; olc l lc•-
nezllS, requerendo que sejn trnusrcrida dn 
rreguezia do Desterro, rnuni~ipio du ltnpucll· 
Tica. para a !reguezin do Clnmlin. do muni-
cióio aa Oliveira, a fazenda do sua proiJric-
dáde denominada Sete Lagoas do hai xo. 
~· de parecer ttne se auuuJa ao IIBtil'io· 

na rio, adoplando-se o seguiu lo projecto : 
A assorubl~ legislativa IJroviucial de Mi-

Jias Geraes decretn : 
ArL unlco. Fica transferida da freguczia 

4 o; Deslerro, do muuiclpio de llllpecerica. 

• 

f)3.1'3 :'L ~I'C;.}HOZ.f:l d11 l.:l:llltl it•, 41n IIIUUiciJIÍII 
tia Ollvcora, u f:or.cndn cJunonoinndn Soll•l 
Lngoas duiJni ~o. r•crteno•cnle " Josó Tclll).; do 
~leu!'ze.; ; rovo11:ulas n.; di~posiçuu. um ~1)11-
u·ar•u. 

Sala ol :t.~ r.OIIIIII i;IÕU:i, li oloJ J ulhu ol" 1113~. 
- JO>•i ~ari,, IJrnoulãn, - Jos~ Theud~ru -
X:l\·arro :)ale$. · 

:\" 4:0!n~nis:."u • '~ '! t~lntl :uk~ fui t •r•:..~fml,. 
11 11111. I•OliÇ:oo olu •·10bdnu Mauíml L•111f.'< •In 
Sll ~n . pedindo tran~rerNH:in de ~u:t (;ozcllll n 
duuomiu:ul:• - t::&utng:. llu - . tlu 111UiliOi lliu 
c l~ ll.ll·haceua pl 1'3 n município; olu S Joo<o• 
ti'EI-IIrv. . . 

~~· ti•J jml'l'-:••1' tpw -\C tlt!ll r.-. ,, fii'IHtmriltt •lu 
j•Jtk iuu:triu. : a l l ttp l:uul u-~n o :'r_;:uiuv~· lll'h-
Jt'l' lu. 

.\ rt< <o!lloitlo> 1 l·,:lolatÍ\.1 proll'll ll'ial •lu ~l i
u:t.;; t: •t':H"'~ ti·••T••I'I :_ 

.. \ 1l, ltllil"H. Fk;, ·lt~~u- nltrí11ltt tlu 1111111 1-
l'ipiu ti•• lhrh:act•u:l t• ilh'1l l'(tll1'11tl:t :tu IHIIIH -
I"Í IIitl ti!• ='· J,u.j CI'EI · It..'y :t fnt.UIItl.l ti i!JI •Hui-
mulit - t:1at:t.g11 ltH - . Jlth'h·u::.cutu :\ M liiiH·t 
L., iHH th SiJ V~t i a·-·vu~.a , l:a ~ ;u tli~Jtu~h:w· .. 
t•:n ~~ lllh'ltrto. 

S.1h ol,h Collllllli•"i···· li •lo Ju l:o ' •lo 18&. 
- J . )J. ll o':otld!loo. - Ju•!• 'l'ho• oúOJr.o. - N:o-
,~:nT.I S:ll es. 

,. ··~~· ,, , ., .. I 

.\ . t".UIIIJJÍS.iãv ,(,, ttlllli:Hi C3 (ni J lr(l;t~Jilc• 
l~ru.~ fH~tiçnu du d •lrulau Uomin;.;fts d:t Silva 
l • ll l l ll!li\L•M, rm tttt' l'l'III(U tJUH ~ejn \l't\ tl:f.r•trttl;t 
t•!tr:t :l fn~:; un1.in tht L.:lrtuLliu, ~ lo ttlllllidpiu 
•l tl Ulivei r.t, a fnwn•tn tiO S1l1l Jlro prictl:ult•. 
•l•·uumiuacln - S" Ut: L"L;:O:t<o -. :;iL'l 11 :'\ p;, -
l'o~ t~hia du Uc.:nurr·u, \lu •uunicipiu du ll:qmt•t•-
l'icn. 

E' olll ttarCCJII' ' lllC se ~:llisfao;;l I) l1Ulicillu~
l'iu. aolo;n;ondo-;so u l'r~j··cto s~uil.llll. 

A ~:S>Umblc.' lo1;is a1tv11 provmcoal olu Ml-
u:t:í t:erao~ d•:crut'n : -

ArL tmicu. l•'it':l dít:il llnutlt t':hl~ dn lli•-
guutí:o tio !)esturro. do tnunicipt~> .1 .. 1!.11~~'· 
''(!rh:a. e ilicd rJ>Ornda â !'rc~ ucz i:t 1lu t; l:~ ullwt
do municipiu d:o Ol ivcio·:o, a f:l~CIId a douououl.-
u:ul:t. .Suuu LiJgm,s, I)Crtonconlo nu rhi:Hi au 
llomingos dn Si11·n Guiouar:ius; r.••··•gn.ln-
as d.isposiçôos otn contrario. 

S., la d:l$ tUIIIllliSSUIS, U de JulhO do 18~8. 
- J . M. Oraud:ío. - Josú Thuodoru. - :-~ 
v:orro S:olos. 

N. 3t7 
A' conuniss:io du e$talislica foi prest~hte 

nona 110tlç:io tle Domingll$ José da Silva Gnl-
•nar:ics e outro1 pedindo ,, lransforcnci., •la 
(:\~cllll~ dOIIIJilllllóltla - llrJc/IÍll /1 -, tia fr<'-
r; uczia d\1 llllSlerro do ll:tttcacrica pam a 
rrcguezia do Claudio da Oliveint. 

E' de parecer qne $6 ~a tiHaça ao! petlclo-
nurios, adoplaud!Hiu o :~eguísto t•roj~cto. 

A :ossémblea legislativa proviucinl do !lli-
nn.~ Goraes decrotn. 

Art. uuico. l' ica dllSmemhr~da da rrcgu<-
zía do De.-;lorro, do munioipio do Jtapocoric;o, 
t iuC()rporada :\ rre~ru(llia do Claudio, do mu~ 
nlcipio da Oliveira, n rawwla tluuotuinatln -
!Jocnioa -, pertenceo lo :oos cidadãos Donuu-
gos Jose d:l Silvn Gulmar:illS, Manoel t.u ir. 
de Aruorim, João da Fou$ecn e Silva e ou-
tros ; revogadas as disposições em contr~
rio. 

Sala das commis~õcs, H de Julho do 188M. 
- 1. M. Oraodào. - Josli Theodoro. - ;'< a-
v nrro Sal os. 
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N. 3!8 

A ! .• com missão de fuenda. n •tno foi pre-
11onto o omcio do -rourlo do governo ca-
r o.,ndo um rO((Uerimento. um que o profes-
sor publico da cidade de S. Jo~l) llo P/\f;liso, 
Arthur Longobardo do S~lcs, p~do n o;ta ns· 
80mblon um nnoo tio llconç:1 com o roJI'e-
ctiYo ordo11ndo pat".l trntnt• do snn snudo,6 do 
ttnrocor quo so ndopl:l n <eguinto 11rnjocto. 

A M~lllbloa legislati•·a (tro••incin l do Mi-
II&S Gtraes decreta : 

ArL unico. Fic.1 o tt~•~r11o autnril!lldo a 
concodor ao profllõ50r da ridnde de S. J nsê 
do P~rai:~o, Artbur L~ngobnnlo do S1les. 
um a11110 do licença com n ordeMdn sunples 
t•ara tratar de suA saude; revogadas as dlr 
JIOSiçOos em contrario. 

Snll'l du commiS:IÕes. 11 d e Julho •lu 1888. 
- Cnmpollo. - Chns.~im llrnruond. -l.nonol 
Filho. 

N. 3i~ 
A ! .• commisiiio 1\e fazenda. tomln pre,onte 

n rl\quorhnento e mais cf()Cumentns iln major 
José MQria de Siqueira Cu.;ar. commnndnnte 
ti~ coqu poeicial. em que ttedo se conte ftnra 
~u~ aposentadoria ou r~rorrnn o tcmt•o em 
quo <Ornmandou a contpnuhia do aprcndize; 
111il)tares d'esta provine.ia, •·onsidor:utdo :11-

-teniJ'•nonto os mesmos tlocumMtos o e;po-
ciatmente a lnforrnaç:io tlru< t~•la pela dire-
•:•~rln do fuonda. ó de t•nrccu•· quu ~o ndntllo 
' seguinte projecto. 

•A assombloa legl•lntivn prnvinclal•le Mi-
llõl3 Geraes docrolll ' 

Art. unieo. Fica o pro.;•douto d:t provín-
cia autorisado a mandarcontal'fl:lra a roform:. 
do major commandaut~ tio eorpD policial. 
Jos6 )hria de Siqueira Cesar. o tempo ~m que 
e~mmandou o mesmo n compnnhin do apren-
tlizes militu d'esta provind a: rovoga•l :u :u 
disposlçnes om contrario. 

Sntn das commissii~s. li •lo Jnlhn de 1888. 
- Cnmttollo. - Chassim llrnmnnd. - Leo-
nol Filho. 

:1. • pt.n•le ela nn!em do dia 
2.• leilura de proje.:los. 
Toem 2.• leilura e s5.o julgados obje-

clos de deliberação os de ns. 29~ a 306. 
Representação d-1 p•·or incill na e.-cpo· 

sição de Paris 

Entra em 2.•discl1Sllãoo projoclo n. t . 
que aulorisn a dospeza de 40: ooo,s. 

turn n represenlaçào da província de 
Mina~ na exposição uni\'crsal de t 889 
em Paris. 

O ~!ta·. Flrllllano: - Sr. prosi-
dante, est.ando em 2. • discussão o pro-
jecto n. t , habilmente apresentado a 
cst t l~samblea pelo mau distinclo e 
illnsli-.Ldo collega, o Sr. Dr. F. Sá, 
digno represent.ante do 20.• di~lri cto ... 

O Sr. C. de Mourn:-~f:ls, morador 
uo Ceará. 

O Sr. Fh·miano .. cnbc·me o de\'ct· 
de, om consideração ;i S. Exc .. ·;ir dar 
as razoes pelas qnae:; não posso acom-
panhai-o em seu ,.oo de p;ttriolismo. 

Eu sei que es.•e projecto lem sua lal 
ún qnal sympathia por parte de muilos 

membros dosla cag ; mas, nem por issu 
eslou inhibido de macifeslar com fran-
queza o meu modo de pensar a respeito 
desta questão. (A patles). 

Niio ó, Sr. presidente. porque aquella. 
c.xposiç;lo do Paris. quo tem rtc renli-
sar-sc uo futuro :tono de 1881!, tC!tha. 
por lim rommomomr o cenleunrio da 
revoluç;lo rrancez.a, em que roi \'iolen-
tamentu o!Tcndit..l a a religião cathnlica, 
aposlolica. romana. que eu nego o meo 
voto ao projeclo em discussão. 

!"iio, Sr. ~reside o te. es~e molh·o não 
extsle. em vtsla das constderaç•)cs que 
\'OU aprcsontnr. 

Eu dislingo pcrfeilamenle dtth~ cpo-
cas bon~ di!Tercntns: e~ dis_tingo os dous 
aconlecunenlos que li\'Crao lugar nos 
annos de 1780 c 1703 em França. 

.\ revolução de 1789, pondo do parle 
:tlgumas anomalias, repres~nla as anli-
gas tradições •la Fr:tnça. re1>rcsrn:a a 
soberania nacional, a di,·isào e manu-
lcnç.ão do poder. a propried:uto acccssi-
vel a lodo!!, o homem c:n,,ncipaclo, o 
trabalho livre o a religião prolegida ; ao 
passo que n revoluç;1o de 17!l:J cslaue-
leco uma uuid:ttle lerrivel tle poder, que 
leve como consequencia as luluosas, 
runoslas e sanguinolentas sccuas das 
ruas de Paris; o homem lrocao! o pelo 
cidadão. a personalidade rebai> ada até 
ao embrulecimenlO ou eullada at6 à 
desordem; uma igualdade que levava 
ao communismo. 

Enlào, via-se a roligião per5egulda, o 
cill ro duslerrado c ... 

O Sr. Francisco Sá:-0 '\UC o nobre 
depnta•lo eslá dizendo é mutlo boni lo, 
mas está confundindo da ta!~. 

O Sr. firm inno:- Eu eslou discri-
minando as epochas; o nobre depulado 
entrou agora e por isso não mo ouviu. 

Vio-so. finalmente, em t 793. um 
cullo unilario •I obrigalorio, iiDJlOSto 
pelas racçôcs dominanlcs e reprcsenlado 
pela deusa-razão ! 

O Sr. França Vianna:- Ern o pruritlo 
de reformas. 

O Sr. Firmiano:-Oat.a funesta e la-
meulavcl ! 

Oislini{Uidos esles faclos, eu não 
vejo, Sr. l•r(lSidente, razão para que eu 
não podcsse dar o meu volo em favor 
do projeclo. 

Si a exposição de Paris livesso por 
Om commomorar essa segunda d;~ta, de 
1793, essa epocba de lerror, pm· certo 
que eu n:lo daria o meu volo em favor 
do projeclo. ainda que não livesso oo-
tros molivos para negai-o. 

Só essa razlo me collocaria em oppo-
sição. (Apoiados). 

Mas, Sr. presidente, eu não ' olo pelo 
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projecto, porque o acho irH)(Iportuno o 
111lprofic11Cl. (Apoiado t.l ... ~~·. Baptista 
P i menta) . 

O Sr. Coel ho rio Mour:1 : -E' um sim-
pios passei~> e nada mai>. 

O Sr. Firmiano:- luol'l'urtnno, JlOr-
•JUC ha actnalrnente um tlcs[aJ.Iuu ern n 
nosso orçamento, no minimo. de i :JO 
··onto5, pcl:t extincção do elt•mcnto scr-
nl, com o qual rJ esapJ'Iar·ecerfao os rli-
roitos referentes n nscra vu~; in"JlJIOr-
luno, pon1ue eu noto IJUO :1 •r .• ~s:~ pro-
víncia rcseutrl-se tlu granrl!'.s ncccssrda-
IIPs; ella precil!a de vias r.lc cummuni-
•:açào; precís.c,mos de estradas, tle pon-
rf's (apoi·•dus) .. 

O Sr. Teixeira Uuartc:- .\gora me~ mo 
acabo de chegar do palado,onde fui nl-
r:lamar a tonstrucçãu de uma us trarln 
no meu districto, B o governo, npezar du 
amigo.negou- rue,por ralta de dinheiro. 

O Sr. t:nelho de Moura:-E. no en-
tanto, vão &O contos para a e:tposiç.iao de 
J>aris I (ilparles). 

O Sr. Firmiano:-Precisamos de es-
tabelecimentos du nrtc.~ c officíos, r•m 
•Jne so OlllJtrllguem os libertos, :allm rio 
•1nc, provir.lencinmlo urna honesta suh-
'istl•ncia para o futuro, não se cntrc-
~nem il 1·agabnmlagcm c ao latrocínio 

Agora, IJUil a lavoura luta com urna 
•:risc tcrn1·e1, precisamos procurar 
meios de sustentai-a e acornço:ll-a no 
seu deseo\•olví monto. (Apoiado~). 

O Sr. Aristides Maia:- llm dllSScs 
me1ns é a c• posição tios productos. 

O Sr. Coelho de Moura:- Quat co pro-
dueto tl.t la 1·oura que h a de ir para a 
•tx posiçao 1 

Só si ror o cafi: armazenado no 1\io 
alo Janeiro. 

O Sr. Ari~ •i des Maia:-Pudem ir a 
h•trracha, os· míneraes, o c.1fio, ele. 

O Sr. Firmiaoo:-A crise, a quo me 
a·r•firo, Sr. presidente, a meu ver, 
3intla vai augmcntar-se rnais, JlOn)ue 
a ca~a e V. Exc. sabem que os ~enho
res o os mesmos esc r a vos forão sorprtlll-
•lidos pela lei de 1:1 do Maio: elles e.~
JIPI'avào alguma cousa, mas não espe-
ra v no tanto e, não tendo os ex-escrn vos 
•·asas para morar, terras para cultivar, 
vu·ão-se obrigados, de certo modo, a 
permanecerem 1índa em tas.'\ dos seus 
<~x-senhores, sujeitando-se a IJuatquer 
11alario que estes por ventura lhes t)UCi-
rão dar. 

Porem. Sr. presidente, este estado 
tle coosas não conllnuarâ; d'a11ui a 
pouco lempo, elles se porão em doban-
~ada . 

Um Sr. depotado:-Ja estão. 
O Sr. Firmiano:-Em vista destas 

considerações, eu acho inopportuno o 

projecto que o meu distin~ to eollega 
apresentou uesta casa. 

O Sr. l'uueuta :- l'l'iltt:ipalmente 
tendo ja a ass•·mblra ~;ora l V••tatlo 
:JOO contos para o mesmo fim . 

O 5r. Finuiaoo:-Si para ra1.cr des-
apparectr ~~M.i nece.sr.Ja li!.,, ~ãu In-
dispensa vci~ despe1.as e tlesp~7.a.i n vul-
tadas, como hl'i ti·· eu concorrer cum o 
meu voto par· .• •J•rB ~e nrranq uem do 
nrçamonlv 40 ruutvs par.a uus~a pro-
víncia 111autlar miueríos para l'arisf 

Ainda a!U o acho improlicno •.• 
O Sr. Orumood:-l'orquet 
O Sr. Frrmíano .. . porque os visita-

tlorrs e observadores dessa exposição. 
homens do lettras e de altas posições, 
não virão rotear as nossas torra:~, uem 
hão do fazer propaganda vara que 
outros venhào para cil. 

O Sr. Drumond -A proceder o ar-
gumento de V. Exc., erâo uma causa 
inutil as rxposiçõcs. 

O Sr. Firmiaoo:-0 nobre autor do 
pr .. jecto, truanuCl o apresentou, disse 
que cllo seria um incentivo par a cha-
mar a emlgracào 

O Sr. Francisco Sâ: - Sem duvidn. 
O Sr. J>amenta: - Entretanto, tem 

havido imrnigração para a." províncias 
de S. Paulo, l'araoà o 1\lo Graode.sem a 
tal Olposlçào de Paris I 

O Sr. Frrroiano:-E' por issn quo eu 
estou dazendo que elle õ ímprolicuo, 
porque os visi taclores da ex)losição 
se ão homens ta alta sociedade e oão 
v1rão lavrar as nossas terras: quando 
muito, dirão que a província de ~l i na.~ 
tem suas riquetas, tem alguma cousa 
para ~o ver o nada mais. 

O Sr. Coelho de Moura:-Ncm isso 
elles dizem. 

O Sr. Firmiano: - 0 projecto õ im-
prolicuo ain1la, Sr. presidente, po1que, 
como ja disse o meu colltga de ban-
cada , na camara dos Srs. de1JOt3dos 
passon ja em 3.• di~cossão um rrojecto, 
vnlando o credi to de :JOO contos para 
o Brasil se fazer representar na expo-
síçâ? do Paris e, portMto, implicita-
mente a província do Minas vae ser 
repre.'Ootada (apoia<tos). 

Sendo assim. não vtjo necessidade 
para que a província, por soa vez, vá 
tambem raZP.r uma desppza de 40 
contos. 

Tendo exposto em l.rcvrs palavras 
a!'- minbas considerações, declaro que 
voto contra o projeclo. 

O Sr. Pimenta:-E eo lambem farei 
o mesmo. 

O Sr. Firmiano: - Si proc8ilo hem 
ou mal, a província me julgará. 
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Vozcs:-V. Etc. justificou perfdila-
monto o seu voto. 

O 8r- 8or,tr ea P e lx otoz-
Neste momento, Sr. presidente, aebo-me 
um pouco contrafeito, pt~r ter de · 
oppor a minha palnra contra os meus 
illustres companheiros de bancada. 

V. Ex c. sa.be que nesta casa ten.ho 
estado semprt de aceordo com os meus 
amigos, n.'io me apartando delJes em 
quesrão alguma. 

Sinto, Sr. presidente, ter hoje de 
afastar-n:e da op,ni3o dos meus amigos 
e unir-me pela primeira vez á 1 obre 
bancada liberal. 

Mas, sou levac:19 a esse procedimento, 
porque as palavras dos meus honrados 
collPgas de bancada, ainda qoe acom-
panhadas pela experieocia dos annos, 
oio me trouxerão a convicção ao espí-
rito. de modo que podesse bojo negar o 
meu apu1o franco ao projecto o. t 
(apo:ados). 

Uemais, Sr. presidente, de,;de a pri-
r<~eira d1scnssão deste projecto, foi elle 
•leclarado uma qr.estão aberta, istv ê, 
uma questão em que os deputados 
conservadores e liberaes li vessem o 
di reito de se pronunriarem segundo as 
soas convicções, sem qo;Llquer pea 
política ou IIm partidario (llpoiQifos). 

E' por isso, Sr. presidente, que eu 
me acho nesta tribuna, justificando o 
projrcto apreseuk.do pelo meu íllustre 
amígu, deputado pelo vigesimo dls-
tricto. 

Sr. presidente, não cabe a mim cer· 
lamente, um dos mais obscuros mem-
bros desta casa (n4o apoiados), vir 
aqui ct~mbater os argumentos pro-
duzidos pelos nobres deputados que 
~e J•ronunciarão contra o projecto. 

Cabe-me, entretanto, dizer alguma 
cousa em justificação do meu voto a 
favor do proj-eto que se discute. 

Sr. presidente, o projecto tem sid? 
lltacado relativame.nte ã política, a 
prvmução de immigração para Minas e á 
que.~tão financeira; portanto, corre-me 
o dever de enraral-o, si bem que ligei-
ram•• nle, oestes difTerentes aspe.:tos. 

Qnaoto ã questão polhica, Sr. pre-
sideoto, rtenso que os nobres deputados 
.não têm rad.o;peço a SS. Exes. licença 
para dizel-o. 

NAo rue parece que, pelo facto de 
l'Otar um credito de quarenta contos 
para a província se fazer representar 
em Paris, oa exposição universal, não 
me parece, digo, que por esse facto os 
d.OU$ partidos monarcbicos represeo-

tadOi nesta assemblea adbirào á causa 
republicana. \ornem-se republicanos 
(apoiados). 

Sr. pr0:1ideote, V. Exr .. sabe que em 
t 789 não h ou v e propriaruentu um mo-
vimento republi~:ano; houve simples-
mente um proouocir.mento dos homens 
mais adiantados daquelle paiz contra 
certax instiluiçOes monarcbicas, que 
oaquella occasião erão por demais-
oppressoras; foi um foco de luz que 
illowiJiou todos os espíri tos, que se 
irrad iou por todos os povos com a de· 
claração dos di reitos do homem. 

Um Sr. deputado:-Eotão, V. Exc. 
ju~tifica a revolução de 89 1 

O Sr. S. Peixoto: -Eu entendo, Sr. 
presilleote, q o e o~s não podemos, nem 
devemos atJsolutameote deixar de votar 
el'se credito, simplesmente porque 
trata-se de uma exposição em uma 
nação repoblican.a. 

V. Etc. s;.be que as exposições não 
são de modo algum reoniOes republi-
canas ou mouarcbistas, ma~. ~ito, reu-
oic>es em que os espíritos se congregào, 
em que as diversas manifes taçOus de 
actividade humana se fazem repre-
sentar (muito bem). 

J Sr. Francisco Sâ:-Sem duvida. 
O Sr. S. Peixoto:-Sr. pre3idonte, 

seria esta uma occasião felinssima 
para o Urasíl !'e representar na expo-
sição francesa e provar ao mundo c i rl-
lisado o grau de adiantamento em que 
se acba; seria esse o momeo to oppor-
tono de o Brasil fazer-se representar 
nossa expoijiçào, u.ma das maiores que 
ha de n:al isar-se oesto seculo, afim de 
ter occl!>ião de mostrar que nào é 1oais 
nm paiz unicamente do aborígenes, que 
vai ali i expor as Decbas e arcos dos 
índios. como tem acontecidd em outras 
exposiçOes, mas, sim, um paiz que se 
ad1aota oa cifilisação e Tal expor obje-
ctos de soa iodustria nascente e as-
riquezas do seu saio; um paiz que va1 
provar ás naçOes c-ultas o grau de des-
envolvimento em que se acba (muito 
bem) . 

Os productos do ürasil serião expo~
tos ás TÍ&las dos paizes da Europa, JIO-
deod-. eol!o ser julgados por quem 
tem o direito de julgar. 

Sr. presidente, me parece ter maui-
fest<AdO a mioba opinião quanto 
á questão politi(a levantada nesta 
casa pelos nobres deputados a re-
speito da exposição de 89 e assim jus-
h ficado o meu TOlo (apoiados; mwill) 
116m). 

Sr. presidente, o segundo ponto ero 
q_ue tem sido atacado o projecto é rela.. 
&IVO i immigraçio. 
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Considero a exposição para um pair. 

t:Omo o oo,su, ew que os braços sào 
oecessar10s, principalmente agor.o~ , que 
essa necessidade subio de ponto com a 
decretação lla lei de 13 de Maio, o 
melhor meio de chamar se a immi-
gração para o paiz (apoiaâ•·s). 

Sr. presidente, V. Ex c. sabo o a 1:asa 
comprehentle o pouco valor que tem a 
ob ecção de quo ás exposições cooconcm 
unicamente os homens do talento e us 
bom~us dll fortuna. 

V Ex<;. sallu que nas e r fiOSi\~··es ur-
gaoisam-sc calalogos, em ttuo vêm in-
scnplos os oltjeeto:> expostns. o ~ue ha 
um jornal esp•·eial para fner c•nn <tu e 
chegue ao conhecameoto C:e todo:. a 
qualtdatto e procedeocia dos produ,·tos 
q uo abi ligu•·am (apoiados). 
B~scs c:.tJtlogos e este jornnl são rs-

palhados por todos os paizes e os 
nnllrcs tlepatados sabem pcrfe•tamcnle 
que o tJO''" pohre, que uãu pode ir vi-
t~ilar a CXIJO$içào, tt~rá, entretanto>, no-
ticia por esse meio de tudo quo li• foi r 
exposto (umiliJ l•em). 

V. E1c. ~abe, ::>r. preshlcnte, alem 
d' isso,qne nó~ , :'Lo precisamos ~imjtles
meote da amnul!raçáo do povo i11nvranle, 
do povu atr:~z.ulo; precis;~mos justa-
mente clnntar para o nosso paít. do 
prefereo1:ta, :t immigração íntelligenle, 
a imuaigr;rçfto adiantada, cortao os lmrn i-
g rantes :~IIArnàes, quo em geral sao 
homens ill ustrados. 

Conseg•aintemente, Sr. presidente, 
V, Exc. comprcbeode que, sa por acaso 
aquullcs quo nftO silo lnduslriaes não 
quizerem procurar o nosso ~olo, não 
de,•emos por isso nos lastimar muito, 
por~ne do quo mais preci!lamoa ti de 
colonos, de •mmigrantes que venham 
ao nosso pai1. aperfeiçoar as uosst s 
artes mecanicas e a nossa industria. 
(Apoiados). 

?or estas consideraçOes, Sr. presi-
dente, me pareco ainda justificado o 
project.o diante da m;,.~oa q•w•tào da 
immigraçáo (aparados da b tn l <: •doe lt-
b.n-a!). 

Cbego á ultima parte, em qtH! tem 
sido atacado o projeclo n. • i , a partll 
propriamente lioaoceara. 

Sr. prasider. •e, nesta queslão \' . E~c. 
nào estranhará Jo certo que o orador 
est~ja nm P••Uco de accordo com a 
bancada conservadora. 

V. Exc., ha poncos dia~. ouviu o 
nobre deputado pelo 20. • dist• icto fazer 
accusações ao governo pela sua :alta de 
lealdade em declarar â casa <tUe havía 
saldo DOS coft~S provinciaell. 

Oeste modo, Sr. presideote. 11 nobre 
Clepntado o o primeiro que vem traz~r 

argumentos em favor da b11ncada coo-
sen•adora, quo !leste ponto nào apoia o 
projtclo n. • 1. 

Pretendo ~ub·• etter a casn, Sr. pre-
~iden te, uma emenda, daminuindo a 
I(Uaotia dn \O:UOOêOOO, reduzindo-a a 
1 o: 000,5000. 

O Sr. Franrisco Sà : - Isso ó nm 
modo pouc() s10cero dtl combater u 
J>rojectol 

O Sr. Ferrearn Alves : - Eu 1a os-
pera va pelo fir.t. 

O Sr. F•anri>co Sã :-0 n1rbre depu-
l:tclu está i ncoherenle com todos os 
principio$ que estabeleceu ate aqui 
(111i0 Op')oO(/(J$) 

O Sr. S. l'ei~oto: - V11u procurar 
ttro,ar :i V. F:sc. qual a razão porquP 
arei a()resontar •·sla emenda. 

O Sr. Francisco S1L : -E' melhor 
cornbatel-o fr;cucarnentc•: serlt um adver-
Sa rio perfei tamente leal e franco. 

O Sr. S. Pe1xuto: - E. SI não tivtr 
a fortuna de ronveocl'r a nobre bao-
ca\1:1 liberal c· n casa da justiça de 
minh~s 11ala vras, ficar-ru e· h a nu menos 
a lranquillidnrln de l'~l>irilo de quo 
rumpri 11 n•eu cle,·er e segui os di t · 
tamrs de minh:~ ronsciencaa. 

O Sr. Franrisco Sá : - Cc>mpro-
mello-me a aceitar a emenda cio nohre 
d••putarlo, si S. Exc. demnn~traroque se 
po,letá razer com 10:0ll01SUOO. 

O Sr. S. Peiltoto : - Eu vou pro-
curar justiOcar a minha emenda; •I 
das minhas palavras não Ocar perfeita-
mente demonstrado que procedo coul 
lealtlade nesta queslào, como um todas, 
re~tar-rne-ha. a conscieocia lranqua lla. 

Sr. presidente, V. Exc. salle que roi 
votado na camara geral um pruJeCto, 
auxiliando os eltposatorcs brasileiros 
com a quantia de :IOO :OOO,)OuO. 

Parte d'esta quantia, Sr. presidente. 
vae ser entregue à wmmlss;io franco-
IJrasileira e parte vae ser dada para 
auxilio às provincias que tJoizerem se 
fazer representar na exposição de 
Paris. 

Ser à, pois, distribuída pelas pro,·incias 
parto d e~se credito : a tJ rovincia de 
J\l ioas terá a sua qoola . quota que. jnnta 
aos dPz contos que forem votados por 
esta assernblea, poderá perfeatamete sa-
tisfazer as necessidades da sua repre-
sentação oaquella e1posição, podendo 
haver uma especialidade p" ra a pro-
víncia, como, por exemplo, nm cata-
logo proprio para os seus productos, 
livros expostos ou orna descripção on 
mesmo uma dh·isão qualquer oo edi-
Hcio em que irA o ser ele pos tos os pro-
dueles baasileiros. · 

Sr. presidente, me parece que é justa· 
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• 4amenl8 o que nós desrjamos 11 o que 
,pódemos desejar. 

V. Ex c. sabe quo este projecto tem 
por fim principal chamar a immigra• 
.ç o pa~ta a província. 

Si, portanto, tivermos nma distíoc-
çào qualquer oa exJiosição, ~i tiver-
mos um catalogo e•pecial. uma des-
cripçao oo joro~ l qut~ pulf icur todos 
os dias os productos lã expostos, al-
&ançaremos o mesmo resultado que al-
cançaríamos com um pavilhao es,•ecial. 

V. Exc. comprehende que, bavondo 
um compartimento proprio para a pro-
"iocia de Minas, teremos conseguido 
nosso fim, fa~endo com que os pro-
duetos lll'j c. conhecidos espt'cialmente, 
~m differença dos oas demais pro-
víncias. 

Por is~o. Sr. rresideote. à vista do 
credito u.Jtimameote votado na ca-
wara dos dPput~dos, eu submrtto 
est~ emenda á consideraç,io da assem· 
illt~t .. 

V. Ex.:. sabe, Sr. presidente, que 
,..a primeira discussão deste projecto 
~u me pronunciei em seu favor com 
-toda rraoq oeza. 

·v Exe sabe que entre a primeira 
e ! . • dtscu.ssOes do mesmo projecto 
1;11~iou qoasi um mez; oe.•se ínterim, 
1Jassou na camar;. dos deputados o cre-
.dil,o de 30 J;01)(18QOO., que acha-se hoje 
pe!!deote. t\o solu.ç•o no senado. 

O Sr. T. Duarte : - Portan&o. qual· 
~uer qualltia, que a a~semblca mineira 
vote, é ioowortuna. 

O Sr. S. Pei~to: - :'tão penso as-
-aim; a provincli'preoisa rotar qualqt1er 
-gq&ntia para qu.e possa ter oaquella 
-e&posi~o om~~o di~till.llçào. não só no.oa.-
. talc.go, CORIO' a deacripçio, e moamo 

• ~r oJI ~illl.io bl!asiJeird um. logar 
aafW:Itodo para que sejào sees. produoto• 
·OOIIbeoides l!llpeoialmecrte, 

Q Sr. f.i•miaoo:-lsso e uma vaitlade. 
O Sr, S. P.eixoto: -Não 6 vaidade; 

V. Ex. sabe· que a província de Mina a é 
laltel'l& que ma.is precisa do br:~ças, de 
imnü::r~çào; como, pois, considerar-se 
".iiJatJe. q~ür.er·se o~ sepa.('açào em 
.ravor A&l&a pro.•iru:ia para que, em 
vista· rio a Pfod netos e11 pos(os, ven bào 
o.~ 1mmigrantes para ulla t 

V. Ex c. salle qae a provi nela. d.e 
S. ~aulo votou uma q.uantla av.oiLada 
J)Jlra a.aaa Nlpl'ti&ntaçào na. el!&:~O!oição 
uai11~t ... Exc. comprehende, p.or. 
~Qseg'íl,ate, que, para. essa p~ov~oci&~ 
ill~ c.q,n ea~oialidade os immigrantes 
eo~peia CJQt• yje.rem,para. o 8rat1l. 

Ora, si nó' não volamiosj ao: menO&. 
este~~, ~·para esJa separal,lio, 

mais- dllllcilmente ainda virão os im-
migrantos para a nossa pro•iocia. 

Não é isto, como disse o eol111ga, 
uma vaidade; é uma no•ce~sidado para 
quo tenhamos immigração; é uma ne--
cessidade, 1>orqoo V. Ex c sabe que 
a província do Mina~ ó a que mais 
necessita de braços livres ("rolados; 
muito bem). 

Sr. pre.•i•leote, me parece IJIIA te-
nho sum~icnlemente justificado a 
emenda que vou offerecer (llluílo bem). 

:-i, entretanto, os nobres •leput:ulos 
a impugnarem, tt'rei de voltar á tri-
buna para rebater os argumentl)s que 
contra ella forem aprcsentarlo1!1 

Ântes de coucluir, permilla V. Exc., 
S. presidente, qne llirija f. bancada li-
beral um pedido de desculpa: S. S. 
Excs .. que oa t. • discussão sabião e 
~ooberão CJ UO o llr.,dor, que ora or.eupa 
a attl'nção rla ca~a. era favora,·el ao 
projecto, estranharão que vies~e apre-
sentar esta omt:oda, reduzindo a qua~t
tia de 40 a t O contos; disl'f!rão mesmo 
seria melhor que co combatesse de 
u.ma VP7. o projecto. 

Peço à S. ~. Etcs desculpa; mn pa-
rece que, tendo justiOca.do o projeeto. 
~.omo o fiz, e apeseotando a emenda. 
exerci nm direito; e apre~eotei ess;~. 
P.meoda convencido de que ella satis-
faz perfeitamente o nosso fim (apoi,táo' 
e ndo a1)0iados). sobretn lo depois da 
vota(·ão do credito de 300 ct•ntM oa 
camara dl>s deputados {muito bsm). 

E' al'eiarla e entra- coojnnctameilte 
em rliscmsão a st'gniote emenda : 

N. t 

Emeodl ao projecto o. i . 
Em vez de-40 contos-diga·su-iG 

contos. 
Sala das ~~uee. ti de julho de 

i888.-Soares PeiJiolo. 

O 8r. Coelho de Moura:-
Sr. prt'sideote, persisto no erro, se-
gundo a opinião dos Srs. e1positores 
de l'arJs,de falar contra o proje.cto n. !. 
apr""..aotado pelo nobre deputado pele» 
!O. • distr;cto : a.presentado por elle. 
Srs., porque,, residenle no Cear.\, rüC) 
coob&~:e as coodieões da nossa pro-
víncia (n4'o ap~Jiados da b.onca-Ja li-
~aJ), não conhece as circumstaocias 
a.c.~aes, 

U.m.Sr. deput..Jo:- E' mineiro muito 
d~Li"cto. 

O Sr. C. de Moura: - t;ã.o estou di-
zepdo. que não.seja miqeiro e q•te oàG 
seja. ta.mbem muito distinct.o. 

• 
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O Sr. l'orOrin Mach~ct .. : - Ten1 tn C!>-

traoln que conhece muit·1 h·:m a r•rn-
viocia. 

O Sr. C. de Moura: - Collllinun. poli~. 
Sr. presidente, a r:uar e :~ , ... La r contra 
o projecto. porque com:•rr·bcwll) quo 
nas ; ircumstancias act11Ms ol.1 111"11· 
\•inCi:l do ~~ O~S, llepois Ja ld la oiO 
maio, a nll.iomblea devia tratar untos 
ol u occorror a tanta:~ ncce~sidadcs vi-
tae~ qt•o uos assoborbão. rio quo vir 
tratar do urn projecto rpto tem p11r 
fim razer com que a pro-.rncía de Mi-
nas t~Cja representada n:t .;xposiçio \lo 
l':m s, se1u resultado algum. 

Sr. presidente, as coo;;io.Jcr.1çóe; nu, 
antes. as eanç0d3 rio nobr.: oleJIUtad•J 
que ra parte da trirtll3dl! republicana 
não tiver:io a magia de me demol"er 
do caminho em que estou, asstm como 
um bom a prolocçào historiea rci ta por 
meo oohre arnigl) deputado pelo tt . • 
districto, :~ pr·eseotando corno argumento 
de rorç·1 O r:ICIO 11 0 SCOS ascendentes 
terem as sala~ orn:amonta•las com qua-
dros de c~posiçtlos. não ú argumetllll 
que we lo1·c a votar aqui por 
um proj••r to. que tm tPudo que sacri-
fica OS rofr~s da !)l'O'fÍDCÍa. 

Set vurr~itBrnco to o qtto •i um;. expo · 
siçào !lo Pari~ o ó p:Jr isso que l"oto 
contra o projocto. 

A expo,iç~o em P.1ris tem (lOr lim 
o quet 

Que as naçOls apresentem ali i as suas 
riquc1.as. iudustrias, eh:. 

Ora, Sr. prositleute, o que vai r.~zer 
a pro1·incla tle Minas n 1 expo~•cão de 
l'aris; o que vai avre3entar ? 

O Sr. Cam~lo Prates:-r\s sua~ ri-
quezas naturaos, que hõ"lo de ciJamar a 
immigraçào. 

O·Sr. C. tle Monra:-1111111; eot;ln a 
proviocla de Mina$, razendo-se repre-
st'otar oa exposição de Paris, tem por 
tiro chamar p:1ra nós a immigraç:io ? 

Mas. os nobres depotadG; querer:"ao 
:1 immigat;àn de P.1ris? ( 11 uito bem). 

O Sr. Carnillo Prates:-Oa Enropa. 
O Sr. C de Moura:-llas,qual a im-

migração da Europa ? 
o~ colonos do norte da I ta lia irão 

;, cxposiçi\.o de P;\r s para coobecorem 
a pro•incia d1: ~lonas f (Apoi·•á•J.~) . 

O~ allemi!l:l irão;, e1po-siçào da Pa-
( ÍS para conhecerem a província de 
Alioas 1 o açoriano irá lambem a l'aris r 

O Sr. Franci~co Sá:- Só a e• posição 
de P.1rís de 11178 teve t 5 milhões de 
visitantes. 

O Sr. C. de Moura:- Um Slí ita liano 
on allemào irá à oxpostçào de P.1ris 

com o firo tis conhecer :t pro1·iocia de 
~l i na~ e :ts suas riqnez~~ I 

O unhre ant•Jr do rm·jecto tem rei to 
lltll:l oh tillt\'~11 Rll IJ.111Caola cuu<>rva-
dura daiJUo•llcsq ue r a lãocoulrn Oda•1n~llr~ 
lfliO r.alào a f,IVO: f1 l'IIJipi"Ja flUO OS 
rruo fa l:lo coulra •• llffiJ•'Cin s.io ~~~ ho-
mens que nà1• .;aiJern u I(II R ú uma ex-
po~iç~o o rr ••c ";,,, rctr·ugraolos. 

O Sr. Fmnr·•«·o Sâ :-Não faço c~sa 
i njn" tÍ\~ :'1 V. 1·:, 

O S ·. C. "" ~~ •11ra:-En tirei ossa 
conclu ~'io •In aparte 1111 q V. Exc. deu 
ao nobre •Jepulaol.• qu11 ac:obr> n de 
r;~tar, isto é, que oâ•l podia esperar OU• 
Ira cousa da sua bella iotelligcncia. 

F.u . que não ~ceílo rliplcru:t rle tptern 
quer quesl'ja, que sú me guio pellls 
meus sentimentos o pelo meu bom 
seo~o. hei de Sl! rn pre levantar-me nes ta 
trilluna e Yotar a ravor ou conlr!lqual-
quer projecto. ~ell.uodo eoteuder que 
elle vai ou oào fmr directa ou intllrer.-
tamente os interesses da província. 

Si s~ aprPsontas~o um projeclo que 
tivesse por 11m soccorrer a l a vourt~. ani-
mar os nossos lavradores. beneficiar, 
ernfim, a nossa província, ou daria o 
mau voto. 

O Sr Francrsco Sfl:-tsso n projecto 
raz íotlireclamenle. 

O Sr. C. de ltloura:- 0-s nobres de-
potados oào me convencem de quo esse 
projecto vaoba animar a la\'Oura, por-
que eu tenho o bom senso de só enxer-
gar o e iiA Um IIEAO PASSEIO a Paris â 
custa da província. 

Será possível que o nobre deputado 
me convença de qoe esse projccto vai 
animar a lavoura do meu paiz 1 

O Sr. Alvaro Machado:-Ja voj11 que 
é impossível convencei~; V. E~c. ú 
um tanto dyspeptico. 

O Sr. C. de .\loura.:-E tenho muitos 
aompanbeiros. 

Si apparecesse um projecto quo ti-
vesse por fim animar a lavoura. que 
atra I"C:!Sa uma crise como não ha exem-
plo (·•poi•,dos), eu estaria aqui prornpto 
a razer todos os sacri ficios. afim de, o 
mais bre\"e possi vel, esse prujecto ser 
convertido em lei ; n.as, concorrer com o 
rneo voto, eu, qoe teobo obrigaç~o de 
1.elar pelos ln teress~ da provincra, de 
roeus arnisos. dattuelles que me man-
darão aqn1 representar e zelar os seus 
lniAiressos. advogar a sua eausJ, ollo 
posso; coam devo deinr lnv:~.r-mn por 
esta pbantasia de exposição de Paris. 

O Sr. Aristides Maia : Pnrq ttP não 
apresentou um projecto nesse sentido f 

O Sr. C. ~e llfonra:-Porqoo esla\·a 
fi espera que V. Exc. apresentas:w. 
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O nobre deputado da trindade repn-

blicaoa, quando combateu o mea pri-
~nea ro discurso, r..sou de um argumento, 
que, sí co oào o conhecesse desde os 
bancos da academia, poderia ficar re-
sentido. • 

O nobre deputado disse - o nobre 
deputado é miueiro-tom medo do es-
lraugeiro. 

Sr. presidente, o nobre deputado en-
ganou-se; é mais uma da.s soas can-
çOe~. 

v. E1c. sabe porreit:~ mente quo um 
homem que cursou a academia de me-
dica na do Rio de Jaueir·•· que esturlou 
medicina nos livros e~traogeiros, não 
pode temer o estrangeiro, não pode ter 
medo delles. 

O Sr. COAia Sena:- E' um pouco 
desconfiado, é bom mineiro. 

O Sr. C. de Moura: -Mas, não lenho 
meo.· do estrangeiro; receio elÕsa imru i-
graçà•> de mascates de ouro ralso, estes 
mal -.ollros que vêm íllodir 11 boa ru do 
miaeiro e moitas vezes lançar a in-
a 1.1ietação nas nossas casas; mas, o es-
trangeiro que vem procurar o lrab?.l ho 
honrado, o que vem desenvolver a 
nossa iudustria, este eu quero, eu 
desejo e sinto que venha ern pequeno 
numero. 

Não comprehendo, Sr. presidente, a 
posi~ão da bancada liberal; um dia, 
atira sobre a sitoa~o conservadora as 
mais pungentes objurgatorias, a situa-
ção ~lá ga~ ta , está esphacelada, as 
autori.ladcs são escolhidas entre os 
band11los, os corres provinciaes estão 
exbaostos: em outro dia, esta mesma 
bancada liberal dã à si tuação conser-
vadora medidas de plena confianya, 
medrdas que só podiàn ou devião ser 
dadas pelosamigos do governo I I 

E' admira vel. 
O Sr. Francisco Sá :-Mas, nota V. 

Exc. que o projeclo é assignado por 
membros de ambas as bancadas. 

U Sr. C. de Moora:-Mas, roi V. 
Exe. que o apresentou e sustenta-o 
com seus amigos da bancada liberal. 

O que po~so inrerir desw facto é o 
seguinte: ou a br.ocada liberal tem firme 
con ~icr,ão quando acensa tão severa-
mculn a administração e,en l~o.uão pode 
e nem deve apresentar propostas desta 
ordem ou, então, Sr. presideniA, es-
tas acr.usaçOes, estes Matorios só têm 
por flm fazer barullto, levantar poeira. 

O :ir. Ferreira Alves:-A.poiado; essa 
é que é a lingnagem da verdade. 

Um Sr. deput.ndo: - Nesse caso, oào 
podemos votar e nem dar o orçamento. 

O Sr. C. de Moura:-Não apoiado; a 
opposicão não procede irregu!armente 

concedendo meios de vid.a â administra-
ção; é até o seu dever da• orçamento, 
~em o que nào poderia h a vur admi-
nislraçã.o,e,C3SO assim não fizesse, o que 
viria razer a opposição aqui para o aono1 

Poderia accusar a admioistraçãoV 
Os nobres deputados devem ser lo-

g!cos. não podem hoje censor&r 
a~remon te a administração e amanhã 
dar medidas de confiança. 

Convencido, Sr. presidente, que este 
projccto o o tem por fim tornar conhe-
cada nn Europa a minha província e 
nem tampouco chamar a immigraç;lo, 
mas sim um puseio á costa da pt·o-
vineia o tal vez alguma cortezia; e:t, re-
pre~cnta ote de Minas, conhecendo as 
suas necessidades, vendo e lamentando 
as suas tristes circomstancias. voto 
coolra o tal projecto, que pede 40:0008. 
para a exposição de Paris. (Mui/o bem; 
nuolo bem). 

O Sr. Ferreira Alves:- 0 nobre de-
putado falou perfeitamente. 

O 8r. A.rlet.ldee ~laia (pam 
uma ea;plicoç4o pess(lul):-Sr. presi-
dente, ba pouco, disse o orador, que 
acaba de sentar-se, que 6Stava à es-
pera que 6U apresentasse alguns pro-
jcctos fa vor'lcendo a la voara. 

Pedi a palavra para dizer à S Exc. 
que nenhum projecto tenho nesse sen-
tido, porque entendo que a lavoura 
precisa unicamente de braços o credito. 

Braços, só a immigração podq nos 
dar e, a refipei to do immigraçào, sall!l 
V. Exc., Sr. presiilenltJ, corno o go-
verno, ,, que o nobre deputado tlà o seu 
apuio, lbm procedido. 

Quanto :1 credito. sabe V. Exc. que 
o governo, a quem o nobre deputado 
tambom prestou apoio, inolililÕOu com· 
plelamente os intuitos da lei que in . 
stiluio o penhor agrícola, exigindo no 
regulamento formalidades de execução 
difficit e estabelecendo penalidades 
exageradas. 

Não co·• prohenrlo lambem que se 
possa desenvolver o credito, sem a li-
berdade, condição essencial para o es-
tabelecimento de bancos de emissào,qne 
não l'ode111 viver à sombra do syslema 
de regulamentação ruetlc'ulosa do nosso 
governo. 

Conseguiotemeote, dentro dos limi-
tes da comptlleocia desta assemblea, só 
vejo um meio de favorecer a lavoura : 
é a diminoiç •O de impostos. 

Nesse sentido, espero que o nCobre 
deputado prestará lodJ seu apoio a al-
gumas emendu que pretendo apresen-
tar, por occasiio da di!ICu.ss 10 do orça-
mento. 
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O 8 r. R o drig u es H ort.n : 
- Sr. pre~i•Jenle, cooKratu!o-me COIII o 
nobre deputado t>elo :tO. • districtn, um 
d~ membros mais distior.tos dest;l casa 
e um d.1s r~pr~~entante.~ m~is 1Hgnos 
da geraçflo mocl ••rna (·•poiados) . .• 

O Sr. Francisco Sà:-E' bundatle do 
V. E'(C. 

O Sr. R. llorta ... por ver quo o pro-
j acto do l!Ua iniciativa parece encami-
obado a um termo felíz, merecendo a 
appr,)V~çào desta a~semblea . 

Sr. prt!Sidente, quandn r:oa~i to• los 
os paizcs civíli~ados tio mu01lo oler. rc-
lam quantias •·xtraordinarias para re-
pre.~enlaçào nffi.;ial e cornn aux1l1o< a 
diver~as classes in•Justriaes para tpte 
coocorrào á exposiçàn tlu 80; 'fllawlo 
a província du S. Paulo, pnr inic:iallva 
de ~oua illustra•la a~:~emblea. vot:~ 'l'~'~ 'i 
por acclamaçàt~ um cred1t0 cle :tOO:OOOfl; 
quaudn a cam:1ra dos deputadus acaba 
do votar um credito tle 300: 0006000; 
é digno de o~tra·nhez' que a assem-
bica provincial de Minas esteja rega-
teando ~ insignifir.ante quantia de 
40: 000,)000 para auxilio da rMpresen-
taçã.o desta. provin~:1a no grande cer-
tamen in•lustrcal du i889 I 

Ouvi. Sr. presidente, a respeito deq e 
projecto, opiniões as mais dP.sencon-
trad:\S e mai~ origioaes mesmo, par-
t idas da bancada consPrvadora. 

Levantou-se primeiro contra a idea 
deste credito a opposição clerical ao 
J)rojacto .•. 

O Sr. Carlos Nogueira: -Nã.o apoiado; 
prolesto l Não bou ve opposição clerical 
oenbuma; protesto I 

Si eu tivesse feito opposiçã.o clerical 
tinha bastante franqueza para susten-
&al-a ainda. (f! a oul>'03 ap•1rtes). 

O Sr. Presideote':- Atleoçào ! 
O Sr. R. Horta: - Nào me referi a 

V. E~c. e nem ba nisto ofl'ensa al-
guma. . 

O Sr. Carlos Nogueira:-0 Sr. A n-
touio Teixeira decl:.rou que falava 
como padre. mas falava 110r si. 

O Sr. R. Horta: -Sr. presidente. ~1 
V. Exc., que tã.o dignamente preside 
os oossos trabalhos, entender que na 
expressão de que usei ba alguma or-
.lensa a qualque1 da meus collegas ... 

Votes:-Não ba. 
O Sr. R. Horta ... eu sobmetter-me-

bei 1 decisão de V. Ex c. e retirarei a 
expressão. 

O Sr. Soares Peixoto:- Não bo1ne 
4)1Jeosa; mas a expressão foi um pouco 
geoerica (ha outros opa1·l~s). 

O :-: r. R. Horta: -O que· é encto ê 
que o digno representante do t4. • dis-
&ricto, o Sr. padre Teixeira, a quem 

muito ad.miro po1· sou talento e muito 
respeito por sua~ virtu~os. declarou 
posi tivamente quo votava contra o pro-
j~cto em •liscu~iin porqne ontuntlia que 
ei iP. signilh;ava uma homenagem ao 
c<piríto revolurionario da epoca. 
(Apa ,·t es) . 

..\rlmiron·rne onaiR quo 11 honrano 
r .. pre~ent:~nte do ll." di~trir to, o Sr. 
Tt!i~eira Ouart<~. rompesse o deh:nc 
contra este vrojorto, 'luan•I•J S. Exc. 
representa nesta casa um d.stricto 
a•1iantado, cuj~ rvoluçiiu em mataria 
pohtica vae ahrintlo largn camiobo na 
OjJiniàn do paiz! · 

S. l~xc. foi cnco·•trar na m neria do 
projer.to u 111 eleroentu revol ucionaric1, 
um ul ... men~o r.ontr.uio 3s actuae~ in-
s tituiçO:~:; olu p~ i 7. ! 

~ r . presidente, não pos:;o concNol:'r 
colll semelhante Ollinião o garanto que 
UàO roi CS$•1 6 utm podia ~er O pensl>· 
monto do dígno 3u tor do projecto. 

o~srjn encar:1r es te projecto S!r· 
mente pelo seu l:ulo pralico e deiur 
de lado considerações de ordem polí-
tica, que taoto assental'ào aos seus im. 
pngnadores. 

Sr. prPsident~. prPcisamos mandar 
d.a província do ~tinas ao gral)de tor-
nP.io industrial de 89 . os varios pn•-
cluctos do seu solo. a lutnmparavel e 
variadíssima riqueza de mineraes, o 
resul tado de suas industrias ~ctuae~<; 
porque, notem os nobres deputados, 
são os gr11odes industriaes ,rue vão 
á exposição da Paris. qua, á vista dos 
nossos productos alli postos aos olhos 
do mundo, hão de cnucorrbr coro os 
seus capi taes e com braços europeus 
para o desanvolvimeoto de DO~'as io-
dostrias em varlos pontos do lm-
perio e, em nossa proviocia, sã.o elles 
que bão de crear ~ novas indnstrias, 
de qu.e tanto proct.samos e as quaes 
tantas vantagens olferecem-nos; emflm. 
!lão elles os qne hão Je concor-
rer em grande parte para sah·ar-nô: 
desta crise profunda, deste descalabro. 
que ínrelizmente ú geral (muito b~tm) . 

O Sr. Camillo Prates:-E V. Ex.:. 
fala em nome da lavoura, sendo, ali ·~. 
muito competente para leso. 

O Sr. R. Horta:-Sim, senhor; eu 
represento um tlistricto aRricola e com-
prehendo as f;U'ls necessidades. 

Alli appareceo o Sr. senador ti>• 
ronde de Cavalcanti, qu.e coo•ocon 
uma reunião, expedindo ctrcolares ~ 
cidadãos perteoce~tes a div~rs,~s clas_s~ 
lndustriaes, reoutão a que compare-' 
coram cavalheiros muito distinctos, (n-
dustriaes e lavr:~dores; foi eotã.o o'o-
meada uma commissão para angaríár 
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<rarios pro lu elOS e dirigir oaquelle 
distrieto a propaganda a ravor da pa-
triotíca hlea a que aqnctto ittustre es-
tadi~ta tem consJgr:uloJ grauolu ~omm a. 
de sua activ idad••. 

A idea r i aceita un meu tli~tri cto 
com enthusiasmo por tu.!:1s a~ das:;rs 
iodu~triaes, sert·lu ti~ uooL"Ir •l••n a 
laVoUra foi a IJ UO! IIHIÍ~ ~e (e~ I CJtte· 
!!COlar nessa reuui;io. (;lpm·lcs). 

O nobre deputado l'elu G. • •llslricto. 
Sr. presidenla. :1 •Jnuou ;ulmo.ru p~la. 
Iranqueza com •1ne se cnuu~ oa nesta. 
casa (•,poiados), attresoutou a re~Jteito 
deste a~~.~umptu. quarnlo so tratou do 
respectivo projrcto eru I. • diseus~ào, 
ldea~ orlf!ina~<~ 

g · as~•m quo S. Exc. di~se quo a 
exposição de~ l'ari~ nada. mais era do 
que uma rnarmola ! 

Ob , senhores ! 
O Sr. Coelho de Moura;- V. Exc. 

tPO ouviu então o quo dl11se. 
O Sr. Teixeira Uuarte: -Quem qna-

JIIIcllU dn marmota fui o seu compa-
«~h••iro d11 bancada, u Sr. Barbosa da 
s, I Vil. 

O :ir. C•lCiho 1le Muur:\ : -~u di:~Se o 
Wuturiu. quo a Plposiçàn não era uma 
'ltlarouota •Jue sen i$S8 pan. todo o 
mllnolo. 

o Sr. 1\. H orla: - n~ru : em looltl o 
~4ft. dís:1e que era rrrn:~ marouola. 

Sr prc~ideote, apr~cicí irn11rou~o 1111 · 
yir o n·•IJre MprrlaoJu (Ir lu 8. • oli~
trh:lo, o Sr. Soaru~ l'cí~olo, rurrll-
ciar-ao hoje a fav1>r dr.stu proju~too. 
assim corno e~~imPo do mc~mu moolo 
ur qu11 o meu par~nle o 3111Íl(ll, olii(IIO 
rrpre~~enlanla tio i t• di.ilricto. l~uha 
abraçado .:ou1 graudo enlhu<iaJ&mn a 
jclea tlu prQjeclo, coou co cuthri$Ía~nao 
bl'vez tio:~ seus ~:S liiiDO•! 

E11lretaut11, I) noiJru ollllllll.1•lor fWIO .s. • d íslricto, que IN' i lira" touwu1o1 j u~
lillcou o Jll'oojccto, íuntlli~"" cnuq•l'-
1<4menhs o ~eu discurso. rl•nclaln·ln ll(lla 
.at•rrl!<·rrtaç;iu oi., Cllren•l.• IJilll lamhrrn 
_. acha crn oli~cu~~ào ! 

Or.1 . lli j• .... d1:1$e de11ta tríhnna !JIIC 
O> .\o.ll 06.JOO :Qo in"ullici~nte~ Jlôlra 
r,.prcse1113r-se digoarorntu a proviocia 
''" W11a~ naqo.ella et~pO!Ii~o. corn11 é 
•I oo r o nobre deputado quer que com 
t O cootos ~e coosiga es~e resultado 1 

Declaro, em oome da bancada liberal, 
q ae nioaceítamos a emenda do DObre 
depo&a«<o pelo 8.• dlatricto e que hne-
tâos de manter ioteirameote a Yerba 
coosieada oo pro~~· (Apoi-.•io•). 

O Sr. l'taoça VraAua : - Oe'ia 
utee 1frei8Dtar emeodá ao.gn~eota:rdo 
t. •oulla e Dio restriogiodo. .4 

O Sr. Soares Peiule - Era a micha 
opioiAo. 

O Sr. 11 . llorta : - Fiualllrcute. St. 
prO<!otlon ttl, u tio tuda a con1·emr.nc•a que 
••~lo proojcclu ~oj:1 I'Olado quanto ant68. 
pui~ ll•UJ e:ll:ldoo ua ul'll8111 .tu dln hlL 
mais o lo 11111 mct 11 a :~na llí:<cu,;,;;,o tem 
:sido pr~ot~lada. 

Sr. IJI\:.-i.lculr. achr~ que a rnateria 
d'uto proj••cto esrã sufficientewrutu di.-
culrola, quu a ll>~erubhso. ~1 i1 I" rfella-
rueutc escla• cci·l~ a rC<~pei o lia ucc·e1<~t
•. lade da ~ua pr urrrJ•Ia adupç.'lo. JIHIO •Jir8 
rurro~pouolu ~llu ,, uma vo•r•latl.:rra 11•1• 
ce:<sídade do momeoto actual e, por isso. 
requeiro o encerramento da ,!íscus,lo. 
(.\/u i/o bem ; muito bem). 

O 8r A-ntonio T.-htolra 
(/~<U'Il u mn e.cplicuçtio f"'$SOul) : - Sr. 
pr~hlt·nte. cuulia<ltl ua. ju:<tic:1 o na 
iSliiiÇàO ole O>I'ÍIÍLO CUIII IJIIB V. 1-:lt.:. 
decide todas as qnesiOCll r·t>~;imentaes 
a JllÍ suscila•la~. e,tuu certo o.Jo que a 
.decisão ·Ir" l'""cu '''"b pu r \'. lhe. foi 
lnntl;lol:l 11:1 n•r:la justiçJ. 

l'cdi a palavra para urna cxpliraçoo 
re-soal. . 

Ut•$d~ n mumcntH Nn que ali~t~í-me 
solo as IJau.Jciras >agrao.J .. , tlu ~aro•roln 
cioo, 10111ei a ro·rolut:io •le j~ n•~i:1 rue 
o•uvrrgnuhnr oloo> iusul tus t .. nç oli• ll<, aiuda 
ua:s pr .• ça~ puhlrca~. contr~ e~<So ••:-lati!) ; 
corno uou havi:. llo l.lar JlOr olfcrulioll) 
cnm nm<~ nnres!'ào prroferíolll n~le 
rel'iutoo, ua qnal nàu vi, nem olo lõul!e. 
~ Ílo t•· n~ilu •h·•· ITcnrlcr a olaslo8 ~acrrolu\u I ~ 
(A!JOÍuol• 5). 

O uobrc tlo•put:ul·• poolo tt< oiL·trit·•n. 
n Sr. il. ll••rta. ('Siâ llll Utu:a »hrrra muiliJ 
nlcl'aola ; r ~C rl'lii lu q1111 !.111 l"l.•i(:iu •t•te 
làu oiÍI(IIôiUICUte llfCU!13 lia I'IICI~~Ia ole 
j~nr :• is tlo'Scor:i para. aproveilurtolu-:<8 
ola lrihollt:l t•:trl~urt·nl:~r, diril( r rnvec-
th·a~ Ct•ntrn ~~~ 111inbtrus de 11111a r~lí-
gi~o ~ll )klll~•l·' pelo ar t. ~ . • ola 
,., ... ~rit n •ç,lu ''" •IIIJil'rrtt. (l/ui/o bem). 

1\or o:uu~q.;n rrt•·. t••D•Iu do pnrlo c~ota 
qrrr.~ri\,1, .l'ur •1'11! n:'uo vi, ucm JHllta l't'r 
otJ,.u:s.'\ ;dgurn:t . • . 

O Sr. Vo1 rfiriu )l'!dt3oltJ : -1\âu hou 1·1'. 
O Sr. Anloniu T"iseira .... r roduz• 

de :oovo ;1 miuha opiui:iu rd3lllarneute 
ao projecto ew 11 u8S(ão. 

Enrllora rrrooheç.' que Ira rrn um:~ 
rrovlncia ncc811ltidadu palpi laurel~, rouu• 
HàO a r •• alilaçllo de a.•ylos para l'll<l!il I~ 
lore~ entes lines. que hoje es~ despe· 
tlidos das casas lle seus e~t-seahure;c. 
auxílio :'a la.ronn~. qoe atra f8S!I:l ua.a 
crise borrivel, nunca pa11:1aria ptlo 108• 
e.~pirito qcíe a pequena quotia •le 
~0:0001000 Yiria attgmeotar a ui• 
de n0880S trabalhos agricol u. 
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l'or C~MeRUi u te. r .. nol:ulo en! I a (lo e! I 
i!COOOmtcas, DUIICl m : lt V3Ut1n.t • n 111 :o 
tal projecto. 

Abstive-me d.e votar, cnmo cleri~n 
catbolico, na primeira tli~cus~ã" ,.,, 
presl\ote projecto: c de llll 1"1) ru 11 r e~~~~ 
que estou na mesma orolooo t.lu ••lo·a~. 
ainda que por isso traga ~olto u ouom 
o Ppitbeto de obscur3oti> ta e tle um 
~Jevto tias illeas da illad11 mc.Joa. 

Sr. vre~iJ~nlP. eu vi 1w ru,·uoucin 
f1:1nce~a ·cntlcu:<ar-so ,, n7.:iu lut-
ltt:lll:t o uma t•r.,~lillll't Hl' lci'Mirt 
CIIIU II tlo·u~a par:• o:o·llno'.ol ·>ll llll :.11~1' 
tfll llo•ll ~ \' Í I' V ! 

O Sr. Augusto Caldei ra · -~a•. a re-
•oluçAo francesa proclamou d~: ois a 
immortalidade da alma. 

O ~r. A. Teixeira : -Respei to mtuto 
a opini~o de V. E1c., bem como ,, os 
altO!; conhecimentns historicos. 

O Sr. Presideote:-Peço ao nolne 
deputado que cinja-se á ma teria tio sn:~ 
rl [•lu·ac~u. 

O Sr. A. To:ilPira :-Era ol que fn f~
l~ova f:1Y.P111lu , ma~ fui chama1lu l'a ra 
uu tro terreuu pelos aparte~. 

~r. l"''• i•l~ntt•, o:nmto a re•ulnc~v 
fr.:~nc;,>~:o ~ohuil11u a razilo hum:.oa 
o:OIUU J('(o~:t C CU SÍI)O a tPJigi30 fuu-
daol • ,.roftre~ a rr1ulnçãu llh·•ua, u;oo 
VIISl« l cooururrur rtllll 11 meu Yulu 1'31 a 
nu1 fii C•jl!r lu, •rue IPtn por lint ;,u1íltar 
a C.•lllun:ntoração olo co•uto·n~rin oJ'~~~a 
nv ltt\'f"'; pooem, como, sob outro as-
pe;:lo, julgo 11 mesmo pr'Jje~:to de utili -

·d u·l ~. tambom não pos~o votu eontr.a 
ell•·: l"'r isso, abstenho-me de votar na 
pro·~•mll• questão. pansaodo esllr bem 
ex 1•lícatla a • azào de rainha abele~o 
IJ( I' Ohl. 

O &r. •·errclrot•~hre• : -• Sr. presulente, sinto profund:unento 
tH Je nrcupar a alteoçào lia casa, ma-
·.1)ime, depois que da b.:lucacla l·lrcral 
lllvaoton-so a proposta do encPrramento 
da diseussào, sif!o oi de que aquella 
bancada oão prec1~a mais de e~cl:mci 
mentos e acba a ma teria perr&itameo te 
4lttotida. 

Ma,, sinto tambem ter de tomar a 
palavra, Sr. presidente. que me fni re-
'dídl pelo, lllu.nratlo amigo e rampa-
abei\'o de bancada, o Sr. Carlos ~o
aueira, porque S. Exc., melhor do que 
.. 1~eria addazlr oonsidetaÇ(Ies COtJira 
o projecto que se acba em diacusl!io. 

O Sr. Carlos Nogneira:-Nio rpoiado; 
v . BI'C. 6 IIHlito c:oat\)tteote. 

O Sr. F. Altes : - E o meo emba-noo, Sr. preeidftlo!, ... do de lolllar a 
,ata.-ra coan o projecto, 6 t.aabea 
,rnc~e, porqae, ba pouco, aôs oofimos 

d'esta bancada a voz sincera e couveo• 
cida rio nos:.o di~tiocto collrg~. o Sr. 
Dr. Cot•lhn do Muur~, que olt~"' tudo 
t{llollllO w ptoduria ol.zo•r, ~rninolo so da 
ltnHuagem 1111 ver rla<leoro mlnrtrn. ~er
•inrlo->O tia flflgllalf' 111 do morn o IICtdL•, 
Ju hfliiiCIU prl•hll. ~mo:t•ru o vulull>ll ua 
mau1re~1a\·ãu olus seus stll tlnn·otns 
(apoiaotos; llll<lio bem tlu bcwc:ud" 
CO»SPI'VOtf .,>·tt). 

J.:,ta lon)l•:~;;· '" Sr. pr·~ill eu lc, de-
•e• Ã lo• r l:ti:O•h• loo•111 ~ 110 C, ~j 11à11 r:oiOU 
perante c~ta a,;•ruloll'a. ha tle lalar 
IIIHÍlh prr~III C a Jlll•l·iuco:o ,. I" iudp:l l-
tucnlu fu•rr• t•tn "olt~trh• tu 1111•· S. Exc. 
"~" digu:uucnto rel•f•'>NII;• uP~l:l r:t,:a . 

1-:u uào posso ol1·ixar de• oppnr· rnP, 
Sr. prt·sldeute, au I•IOjer lu "• 1. •11111 
couccdo o rr~dito do! 4•J:IJOO.SOOO para 
a ll'jlrrseotação 1la r•rooYiuna ua HpO-
:<i~.iu d11 I ans, o i:<.'l'• pur 1l ivorsu~ mu-
lll·n•. que passo a 1:~ ror. 

Nãu pu..su aceil tr. em pruneoro lu11ar. 
a rO ttlfl~t:l\'àu quH "' · ·~laiJI'I~ceu t•utru 
a fUOVIIICÍ:t t.lll S. l'~ ut u c :1 l'rovouria Je 
M in a~. 

St, poo'\'t·ntu ra. ~ ru to ' i ul'ia o lo S. I'~ ulol 
decretou 3 tfU3 UII:t o lo• ~00 : 0006000 
de nlls r•ar:o ~o fazt•r n·prt'>entrt tligna-
meutu no Pl1"'51~ãu uu11·er,:al de l':on:<, 
IS•Il nàu Cflto'r t11z•·r. Srs . ttue :t f'IO-
I'iucia ole ~~~~~$ sl'ja por t'SSil fac tu ~oiJrl· 
!:'~•la a srg111r uo u~t·~mo l'~·~o a sua 
CO·Irm ;·, 

O Sr. CamlttlO C•·11p1cira : - O pau-
lista DI) Or:l>il r~tJrP~Cula 1"'1 r .. it:uncute 
o papel do hrspauhut ua ~:utllf'll. 

O Sr. F. All·c,. : -Quo uupoota a 
mim. ro•prc..•t·rotarolP oJ:, pr!•l'lltcia tle 
Mina.~, lfii C 11'111 l~~>l:uoto-< o·lr 111enlt •S r ru 
si r•ara v Í\'('r i udr f't'll' lo•totl'. para pro-
gredir e caminhar oiP arrn1 do rCim seus 
!ilh~ ; que iu•r•Cirta :. n1111t opte S. l'aulo 
q11sira ató ~t·pu r:•r-~c •h• '' ~•u du ont-
verío Jora~ifl'il'lll 

A pro,·incla de Mim1:<, !\r~ .. to:io prr-
cis:• sujei tar-se i1s im11:1çbt•:<: )'1 11ptauln, 
0 C~pl ri lO IUÍIItÍrll C SUJII'IIIII' a QU&J-
!{Uer outro; d .s!lf'criror ao r.plrolu pau-
hsta, ao esptrllo a venttu r1ro1 o lu pau-
lista nas diversas manife.•taçOP~ da 
actividade humana (apoiaclu.<). 

(Dioersos apartes). 
Demai~. Sr. pres1d6nte, ru apro-

veito-me desse mesmo argumcn111 iu-
.-ocado pelos oob'res Oeputados t•a ra 
r9pon4~r a SS EelC!I• 

'Si S. l~ulo deeretou a quantia de 
~0:1 : 000,000 1 ara fazer-~·· ''1"1~/oeotar 
'"' ..x·t•OStfáo ti t>ans, a prOYiocia de 
~i na" deTeria dfcfet:ar, não a 11.•antia 
tllllulie1811tc que se ae~a con•tFda 
un r tojetto. mas sim a 1f11Ulta de 
~10 :001"880 pefo meaos, porque a pro. 
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• ~inci:1 do Minas é multo maior, é muito 
· mai~ rica. tle modo que nada tem a 

io•ejar a S. Paulo (apoiadns). 
E os paulistas, si qoizerem ser justos, 

bào de bemdizer a emigração mineira, 
que nos ultimns tempos tem acudido 
para a sua beiJa paulicea, com o que 
ella ja tem lucrado o ba de lucrar 
(apoi•1dos ge1·aes). 

A~~iru, Sr. presidente, si da ban-
cada liberal parti~se um projecto de-
signando 400:000&000 de re1:1 pal'l' a 
província ruer-se repre~entar na expo-
sição de l'ari~. eu poderia talv~z votar 
a favor desse projecto; mas, nunca a 
fnor des.,es 40:000,WOO, porque a pro-
1'incia vai ser pessimamente l"l!prel<Pn-
tada com uma quantia lào exígua e In-
significante ("poi4dos elo banc" :la con-
seroadora). 

U1o Sr. deputado : - V. Ex e. poderá 
mandai' nma emenda ne~te sentido. 

O Sr. 1:". AIYes : - Em vez de uma 
emendr. . pretendo cooclu1r o meu dis-
corsl1 apresentando um requerimento. s.·. pre~ideote. un lambem sou re-
pre·•ent.ulte. nesta ea::a, da um districto 
agrícola; e, si o meu honrado collega 
pelo i O.• districto, o Sr. llorta Junior. 
entendeo que a manifestaçao do seu 
voto em favor do projeeto traduzia a 
asplraçã.o d'aqoelle districto, eu. 
lambem representante d'aqoella zona, 
pretendo votar contra o mesmo projecto 
e o faço, Sr. presidente, certo d11 que 
presto igualmente um senlço àqoella 
circomseripção agrícola. 

Sr. presidente, ;;. nossa laYOora da 
malta não irà a Paris. 

Esta é que éa verdade. 
Pensará, porventura, o nobre depu-

tado que o nosso café, qoe as nossas 
madeiras, que o oos:10 algodão, vio 
fuer Ogora em Paria r 

P.>r certo que não. 
E a província ha de despender esses 

40:000!WOO de rei~. quantia, como ja 
disse, iosig11i6cantissima, em pura 
·perda, sem o mioimo resultado pra-
tico (apoiado1). 

Eis o motivo, Sr. presidente, porque 
eu, que lambem ten.bo a honr~ de re-
lll'esentar nesta casa o tO. • dislri.clO, 
que é agrícola, 'fOlO contra o projeclO. 

O Sr. Alvaro Machado : -A lnoura 
11io precisa alm"pteemeote de dinheiro 
e de braçoe. . 

Precisa lambem de quem lhe ensine 
um pouco de bom lMIDIIO e economia. 

O Sr. F. Alves:- V. lhe. é por de-
mais loja.ato, Jaoçando semelbaJite io-
"ectiva contra a pobre lo:t"onra, di-

zendo 11ue ella prc•.isa de quem lhe 
ensine regras de economia (apoi11dos 
gtrtul de amblu as b lfiC••das). 

Sr. (lr&!lideote, o nobre deputado fere 
a maior das tnjnstiças, porque, ai qui-
ze~se alleoder para a posição tomada. 
pelo lavrador, princi palmente depois da 
lei de t 3 de Maii'o. não proferiria por 
certo pAlanas tão amargas (apoiados~ 
muito ~m). 

O Sr Alvaro Machado dá nm aparto. 
O Sr. F. Alves:- Sr. prashlente. em -

qnant•• as outras classes enchiàe·se d•l 
s:~u~ração e banqueteavão pelo decreto 
abolinrto a escravidão no Brasil, a ch.,•se 
dns l:IVradnres, não menos digna do 
quo a:1 outras, lã e.•tava no seu posto 
lle houra, lã estava no seu posto de 
trabalho. convencendo ••s libertos de 
quo de•íão permanecer nas soas fazen-
das, em vez de abandonai-as, preYe· 
nindo a~sim ama crise muito maior 
para o paiz ('1poia:í11s; m uil? bem). 

Eís ahi. meu collega, perfei tamente 
manifestado o bom senso da lavoura. 
que nós todos devemos admirar, que 
nOs todos devemos imitar e não moles-
lar. lançando-lhe a respon631Jilidade 
de urua culp:. qno ella não tem absolu-
tamente (mu•lo btm). 

Sr. presidente, e a protesto com 11 das 
as rorças contra o aparte do nobre de-
patada, ainda em sua segunda parte, 
porque o lnrador mineiro é um bomom 
economico, qne raz da casa de soa· ra-
milia nma verdade1ra escola de econo-
mia (muita bem). 

O nobre deputado, por certo, não-
conhece de JIBrto a zona tia malta e 1'81B, 
entretanto, dizer nesta assemblea qae o 
lavrador 6 um esbaojador, · que o la-
vrador oAo cooheee as regras da econo-
mia, nem tamponeo a~ leis do bom 
118080! 

Pllis Oque sabendo o uobre deputado 
que a casa do lnradllr mineiro é nina 
verdadeira offieilla de trabalho; ftqaê 
sabendo S EYe. que 13 não se apreo-
dem somente as virtudes, mas lambem, 
Sr. presidente, aprende-se a trabaJbat . . ' e a VIver com a max1ma ecouomt.a 
(apoiado1; muil.J bem). 

O Sr. Alvaro Machado: -O oobrtHie-
putado Íllterpretou mal o mea aparle; 
eu me es:pllearei ém tempo. • 
. O.Sr. F. M•es :-Oaparte de V, JCn. 
rol bem claro e eu não podia íolerpre.-
tal-o de outro modo . 

O Sr. Alvaro Machado:-Ea me es-
pliearel. 

O Sr. F. A.lves:-Pelos motivos qae 
acabei de es:por, olo posso deis:ar .de 
laTnr o !Deu prote.~to contra a ~~~-
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tin atiratl.a á l:nnura pelo illustre re· 
prueotantot do i7. • districto. 

Sr. p re~idente, dau•lu por concluído 
este incidente, provocado pelo nobre tle-
putatlo, n Sr. Alvaro Machado, vou 
c:ootlnu~r a impugnação do projPcto 
ora em di~cus!lào. 

O Sr. Murta :-Como ldvrador, pro-
tcsto,em nnmo da honr:ula cla~se a que 
pertenço. contra a injustiça tio nohre 
deputado.o Sr. MatbMachatlo(nnoiaJos 
e apartes). 

O Sr. F. Alves :-Sr. 1-residentP, 
quando o nobre lleputa•lo p1•lo 20. • 
d ístrlclo. cujo talento, cuja intenção, 
cujos intuitos palrioticos ~uu o Jll'imPiro 
a lou var, apros~ntou em nome 1la b 111• 
ada liberal o projecto con~ignandu os 
.&0:0006000 para a reprPsen taçãn •la 
nossa província oa exposição de Paris, 
o go•erno geral aind3 não tinln se enuu-
ciado rraocamenle a respeito tle fJual -
qoer auxilio que pudesse dar para 
a representação do Drasíl nessa l'xpo· 
:tição; mas hojA o govurno d~clarn po-
silivamenlo e nlias ,:nm ~pplausos meu~ 
QDO officialcaent~ nàO ~O fara rPpre-
!Mlntar na exposição, que auxiliar:! a 
iniciativa dos intlnstriaes e agtlcnltores 
que quizerem comparecer e, ne~te caso, 
eu ach(' que ê snperfluo o projecto de 
40:00MOOO,qoe pretende-se votar ne~ta 
aasemblea; em primeiro lugar, porque 
o l9rreno para a representação do Ora~il 
está comprado no lollar em que tem de 
ser levao lado o ediHcio da exposição; ja 
.e deu ordem á todas as estradas de 
ferro do Estado para fazerem gratuib· 
mente o Ira nsporte dll todos os pro-
duetos destinados à mesma exposição. 

Para que estes 40 contos f 
O nobre deputado pelo 20. • distric to 

admirou·se da opposi~o que eu levanto 
a este projecto; mas eu não sei porque! 

O Sr. Francisco Sá:-Porqne V. Ex.c. 
é um homem progressista. 

O Sr. r. Al•es:- Pois então o uol.rc 
deputado persuade-se que na l~1nca•la 
conservadora, r.omo deixou ver de soas 
paluras, oãn ba espiritns adiaotallos. 
aio tollos retrolmUios f (apartes). 

V. Exc. estl completamente eoga· 
nado; eu vejo a-1ui na bancada conser-
Yadora representados espíritos muito 
distinctos e progressistas. 

O Sr. Franctsco Sá: -Sem duvida; 
Dem eu disli6 o contrario. 

O Sr. F. Alves: -São questOds rle 
escrupulo. 

Mas, en não sei por que o nobre de-
pu ta do di ri gio-se i nd i vi d ua I mente ( apa1·-
I lU). 

O nobre deputado referi o se ta I vez 

ao racto de j 1 ler ou prnmoviflo expo-
~icOes rPgionae:i no meu districlo f 

1\tao;, s~ .. uma exposição regional é 
cousa nmitu tliiTilreota da qce ~e pre-
tende agora; ó uma cou~a muito rnn. 
desta ... 

O Sr Cnel'lo tlu Moura: -I ·bO é que 
ó IJ:\ triollsmo. 

O Sr. F. Alves . .. nem ao meMs trn 
llespozas !L camara municipllllo lugar. 

1!: tem ~e • presentado todos os 
prod•tctos do município. suJ agricul-
tur~. Ruas inolustrias e atll seu p&s · 
scal C•·•sndas), IJIIB é muito •listiucto 11 
t~n• appareddo nesta~ ro~tas; e Isto con1 
muito pouco lli~pendin; nunca oxce-
rlen-~r. a vnrb:~ evoutnal •la c:nnara.']ue 
li de 500.,000. 

Si o~ nobres tl•lllllt~d.ls 'JUCrem qoe 
se represente a província na expo~íÇ'In 
tle l' .. ris ~oJneolll por m~io •la iniciativ, 
iotlil·idnal, eu e~ tuu prom11to (muilof • 
apa•·les). 

Nesta questão. Sr. presidente, não h;t. 
absnlut:unenteesp•rito do partido (opoia-
clos): é uma quc~t;io aberta; ma~. o que 
eu :~•I miro e ist•1 roi rerfllitarDP.nte com-
montado pelo m~ •t digno rompanheiro 
de IJancada. o Sr. Dr. C. de Moura, é 
que esse prnjP.cto rosse emanado da 
IJancatla liberal, dando ao :ulministr.~dor 
da província um credito ~upplemeo
tar de 1\0 contos para razer representar 
a província na exposição de Paris ! 

Veja V Exc.; ô da opposição que 
parte este credito ao goverou ! 

1!:' e lia que diz : 
c Gastai como quizerde< esses ~ô 

contos ! ! " 
O Sr. Francisco Sá:-Desde que Ml 

recoobece a necessidade de uma de~- · 
peza, não ha remedio sinão autori· 
sar-se o governo a elfectaal-a. 

O Sr. F. AIYes: - Todos os dias, 
daquella bancada partem requerimen-
tos de informações, censuras violentas 
à admini&tração pelo esbanjamento do3 
dinheiros publicos; todos os dias d'alli 
se diz que as quotas dos dislrlctos não 
são pagas, porque o g.werno emprega o 
dinheiro que ba em obras desoecessa-
rias e dispensa vais. como, por exemplo, 
até na compra dos objectos precisos para 
decoração desta sala, que aqui ja roi 
.:en~urada ; presenciamos isto constan· 
temente ..• 

O Sr. F. Sá:- Uma cousa é censurar 
daspezas não autorisadas, outra cousa 
é autorisal-as. 

O Sr. F • .\1ves:-Essas despeza.~ esta-
vão não ~6 autorisadas, como erão 
despezas imprescindíveis, que nunca SI' 
negarão a govPrno algum. 
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uuaodo um pre:;idento vti IJUO ha 
despezas impresctodivois, para a>~ quaes, 
eotroLanto, não está autoris1t10, as faz, 
vi ndo •lepois pe!!ir á assemblc:1 provin-
cial uur biU de inJcmn iolaclo, CJIIIl uunca 
lhe é negado. 

~:ulreLan lo,a ns.~c111 1J i e:~ negou ao go-
v~rno actunl esse bill do• illdemuit.l :ule! 
(aparto•$). 

01!.-;de que protelem. pctliucln iuforma-
c;ões. negou o tiU (apa rlts). 

Eu nego ainda a necessidade tln re-
vrcsellta\:.io da provinci :~ na oxposiç;io 
tio Paris, Sr. prositlontP, cone o lirn de 
JWOcnovet· a imrnigr:•çico; foi estn :1 razão 
fundamental aprosenlada pelo nubrc 
autor do projecto. quando di~sc oJOC 
~ra ~~te um meio de pr~pnganda par:c a 
tmmtgaçào, 

Ora. Dós não DOS ontentll'mos a rstc 
respeito I 

llm dia lev:u1ta-so: 11111 tucmloro ala 
~auvc~a liberal c em 110111 0 •I c seu par-
lido t ez: em q11 autu nào se mud:\1' n 
pessoal nctual. uú~ negaremos o.; meios 
pa: :1 a 1m migração! 

E hontern vimos, CJll:lll!lf.' r./ aprt.-
~~nl.~o lo o pra>jecto •lc urç:unomn l•ro-
Ytnecal, negar-se no lllt'Smn credito 
para esse serviço ! -lloje,eu vi um outro tlutmt:lllo lillcral 
d izer que esta medida era tambnm um 
meio de chamar a immigraç:io ! .•. 
Ma:~, Sr.,., si 'l~erci:; ;, _i mmigrac:In, 

Jllr:l •tne lho neg:us os mCIO>? 
O Sr. Drnmunol:- t:h:uua a imnci-

graçàll i no li ro!Ct:u.cwul~. 
O St·. I' A I rcs:- Or:t, ,j rurmus a es-

perar a hnmigraç.'iol pnr 1ncio'l intlirc-
r.tos, clla ntacca ,·ir:, par-.1 cfo . 

Mas, Sr. prcsitlenl ... " 1111e l'l'ju ,, IJ UC 
·OS nohrcs tlcputad·•~ ja niio St' entendem 
bem, pOrllliC III!S •1urr~m tlat· meios 
par;' a imtni:,'1·.1çiio o oulro)~ nog:io esses 
10010.~ ! ( lfHo'/ IJ.V). 

A ColllllllÍ:!SilO 1.' oi é f:ozon•l:t, quo ,; 
da l•len:t r.nn fla n~a ol:t h3nc:Hia liiJt'rdl, 
negou meios para este serviço. 

Um Sr. deputado: - l'or ca usa tio ,,e. ... ~:~ I. 
O ::>t·. f . A lvcs:-llavcmv~ ti(' tliscn-

tir rste 110oto e antão mo~ trarei tJuc e 
uma falta de patriotismo conwrlt!r uma 
'l!l· ~t;·,o vital para a Jli'O,·itwia uut •lut•s-
Lao ll t•;soal. 

Sou conservador, m;L" ~ou IWO"t'll •-
~ist:l c n:'ao serâ com o 111en YOto 0 

IJH C! 
ha tio r.al>.'\:1~ :uptj cs.~:1 lll'!(ll~flntlc m.:itas 
para a mumgr:~çao. 

' 'ejn tJHC este :orgnnt,•:t ltl lle pt·opa-
fl:llltl :l 0111 au:t il io da im ·u ':;~aç.io, ptr-
t ido tl:t h~m:acla liber:~l.j • r:occllcu os 'n 
11 tin~at <4111. 

Si negarão meios para :1 immigr:tc.ào. 
então, para •1110 ,·amos gastar 40:000,S. 
cone esse scn·iço ~ 

O Sr. Vaz do l, ima;-Eu cntondo que 
o 1>essoal nào ci ru~pousavcl pt,l o~ tlcs-
mnuJos da admini~tra~ão. 

O Sr. F. Alves:-Eu bem digo IJIIC os 
nobre; tleputado:; tr•O se cntenolcm. 

O Sr. t::ontlido C..rrJueira:--0 pe:;~oal 
•' hom; u:·ao tcn10s na prnvincia lll'nhum 
111ais itlonco. (A piJiatlu• ). 

11 Sr.F .. \ lvcs:-l'ois hrm, Srs.; \'a-
mos discutir o cuutratv. v:unns oliscntir 
,, rrgnlamooto. 

Cl Sr. Drnmonrl d:i um aparte. 
O Sr . Jo'. All·cs:-A commi~;,, nrJ.;nu 

os meios no ~eu vrojecto tlu or\~1 tncnto. 
O St·. OI'U niOnd:- .\ c.1sa se manifes-

ta t•;i. 
li Sr. F. Ah·es:-A questão ti!J pes-

soal t' mínima; v:unu~ discutir o cun-
lr.tth, \'.1lll0> tliscutir o regulamento 
tlcssa lei. que foi chamada :turca C que 
fui ''~l:l~ln poc· nmhos os partialu$ :u1u i 
conslllnulos. 

Foi uma lei ,·otatla .:ucn tnlllO tlntllll-
s!asmn, 'llll ho:t f(•. com iutnitos pat~io
tt cos c. no un t~nto, n :m a hanc;ula llhc-
r~l tli7.('1' IJIIC lll'g:t Oll niCÍIIS [I:CI';t a COn-
tinuaçãO cfella ! 

O Sr. nt·umun!l: Quem tl is~c i·so 7 
O Sr. F. All·es :-OisseoSr. llarho~:uiO?. 

Sil,•n,ocn nome da b:~nc.'lda liber.cl. e V_ 
Exc .. l)nt,como relator da commis:s.io de 
or\~1mcnt ... n~o consignou no rcs1•cctiro 
projccto o~ lll11iOs uece.~sari os pan estes 
seniços. l ll pa•·L··~). 

Ja so \'ti flliC :\ l •ancarl:llib~t·al :ciurJ~ 
u!ao su 'lnteutlam hem a re.•rni tn ol:t uc-
f~«icl :u!r ti a immigraço'to )'ar.c a l•ru,·in-
cta. 

U ::ir. Orumon!l: - Querl!mos ser e~· 
clarccidos e convencidos. 

o Sr. F. Ah·es:'--Eu não estuu hat.i-
li tncln para ~~~ ve~cer .o nolll'c ol~p ta
tado, mas hec du dtscull r no so• n prt.~je.
ctu ~·~t u crin~o·,inh o. 

l'ur liiCihur llliC o•$teja n trahallto tia 
co • nnti~-<ftO. por m~ is tlistinclos •1uu sc-
jàn ~,; nccrniJro.-; clll:'ta, cu desejo, mas 
clu,·ulo. IJ UC clle,; rne con\'enç.~o tia oc-
cessillatle de não sc•larcm meio~ ao gB-

. v('rnr pata!' St•rviçoda immigr:t('fto. 
Eu :tcretl tltt •1uu estou com a 111'0\'Ífl-

cia " tonho plena certeza do 11110 uma 
i mm iJ.;ra~ào lltn larga escala i! um muio 
cOicn tio fa vorcca~r c au~llfar a l:t-
\'OIIra . .. 

l'm Sr. olo•pnta ln:-Ahi ê 'l ll ll c~t:i :1. 
tpli•:Hlut. 

. li Sr. F. :\l '·~s ... • u~o urflnt ~ t•:•q lnsi-
0:10 tlu l'an~. c oh-a:nltnllo atJll l :1 •JUl'So-
lào, o'••liscutlnoltt a lei, o coutr~ tu e o 

-
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rPgnl~nleulol. ~~~~ todas ;h ~na,. ,·nn:sc-
•Jueucia:.; ,. ca•la 11111 cnuu.-ia!ultl o·nuo 
l'l':tlltJUCt:t a sua opinião. 

. \ quesLâo de inunigra( to1 u:ula I em 
~nm os partidos, ua1la 11•111 1'1 1111 ~ poli-
tica; deYe sur tratad:t cn:1111 uma IJIIC~
tão aborta,cm que catl u 11111 •lt· 111·,~ olo' l'!l 
~nunciar rrancamcotr a <ua IJpiuiàn. 

"-IIICr sohnl a lei. quer ~flltn• u o'tllllr~lu. 
•Jttl'l' s11 hru u rcgnlarncntu. 

() Sr Urnmuml:- .\ 11 1tl1'11lt<,u l'l'Ojt'-
•·h> ele orçamcnhJ tem a 1 irlll' h• de pru-
111Car a diso:uss.io St>hrc t• • uutrat11. 

O Sr F. All'cs:-Tcu1 .. l'irluolc ,. :. 
Jllalici:1 l:11nlmn. 

Ma~ cu vou terminar; t', jn CJII•J •I~ 
ll:.ncatla li bem I, adversa :o u a.;! na I ad-
minislmolnr oh JlrOI' incia. i· ' 111{' p:1rte 
um JII'OJCCiu t:O ncetlcndu lho• ~:ontiança 
:unpla, como seja a racuhlado! rtc !Ps-
tu t\0:000,)000 rs. cum a rep•·csentaç:iu 
da provinria na cxpo:>iç:io, on ainda le· 
uhu 110 applautlir a posieào o lo Sr. ha-
rào o lu C.unargols,que, comu :ui ministra-
dor d llll'tt\'tnc•:l, rucobo clr1s seus :ul-
vcr,;:.lrio> um•t ma1ure.~ta;;:'ott d1·st:~ ur-
;Jcm. 

Um Sr. oleput:ulo:-:'l:iu Jltlll•• tJntcn-
<lcr assim. 

O Sr. F. Ah·es:-Pois n:'JtJ; o 'projc-
eto concede a r:~cultlade ele ahrir 11 m 
a~l· \o oh: ~U:Oll0,)00ll 1•ara :1 prO\'Ill-
cia ol tl ~1111:1~ :;er rcpr.:senlall:t na l'~pu
,;itiâo c na1la m:Lis. 

O S1·. Urumonol : -O Sr. IJ~clio olc 
-ctuoJrl(·•s merece. rowo p:~niculu. 
tncla ~uuliauça ; cumo pohlico, u~o. 

O Sr. F. A!vcs :- Mas. 11essn caso, 
~·u , •JU8 suu aruigu tia aolministraç:io e 
tJUO ~o mesmo tempo applauolo . .. 

O Sr. lluoln~u•·s tlu \.;: - \I .o~ ti pela 
lnllrmuis oçào. 

O Sr. F. ,\h·e~ : - Ua aolm i ni~traç:io 
aqui ol:t prunuci:t. 

t-:u , •tne som ami~u du g.,vcrun. oln 
ac lu~ l a·lmini<Lraolor. tJ 1)110 admiro 
que u~ seus :llh·er~ariu• lttu cuuc~ol:io 
u m crcolllu snpJ!It•IUCIII:t r ; um 1•uuw 
n!CCIOSo l ol6 ir ~ut .. o111J0 aSSIIII, :l(l 1116•1110 
~orupo •1ue clle r~celJc esta wanlr<'$La-
c;~o dtts aolversariu~. tlese au, e creiu 
-que VV. EExcs. hio de cGUcorolar ro-
tuiço oesla necessidaoiP, in~ (lirar me 
ma1s um pour.o nas vbl:ts d:t acJmiDis-
traçào em matAna ds dis(IOuoliu olos tli-
ubelms publiros; e, entàu. 1'1111 alu·eseu-
tar um requerimeotn, prtJpoudo ·1 ne se 
peção iur .. nnaçõe:; a•• governu ~olJra o 
4)rojlldll. 

u Sr. Fraocisc. Sã : - O Jltlo ;amPuto 
do governo s11 IOaoire.tarll,sancdoulaodo 
-ou deixando c!e sancciouar r\ lei . 

O Sr. F. Alves:- ~as i~.;o não oos 
41ode encaminhar na votação. 

O ::ir llrumond : - Si\ t:xc. r utPn•le 
que n pre~idente ha de ~c iu~;m:u· uu 111· 
\ere~~c I' U h li LO ... 

o SI·. F. Ah'o'\ : - .\1:1< ,., IJIIo' 1' 11 
1amheu1 •Jlll'l'll votar r.um o •uul;~, ltt1o•utn 
do ca:.sa. 

O Sr. Frauri ~r11 s;, : - tJ J 11' 11>:•111 ~ 11lll 
110 guv~run J~ odlu u luautfo·~h •ll 1111 >t 'll 
relall'rio. ouol n ~:\J'07. a iolo·:l o d1:nuuu 
SObrp 1'11~ ~ ;o ll••u•·il•l ol;l ~»OIIthh•a . 

O Sr. V. ,\ h... - n ·. E Ex•·~ •li-
zNn IJIII' :ttutb ll'i u 11\'Cr[.,. ro·i ~ IUIIh , . • 

O SI'. F1auc1~!:0 ~ :i: • Eu h 11 •;ne 
roi public:ulo na Uní,ro . 

O Sr. F. AIYes : - Eu ju~lili•JUI'i rio 
m11lhor modo quo pnde 11 m•·n Yuto 
cunll':l o pr~oj er tn c cuntra :1 l'lll1'11ol.l o 
procis.,. para melhor o~dMPt'~ r· nw. de 
inf.,o maçr\c~ ol(lf;UI'Prnu (Jf ou'lo !Jr,u). 

E' :I(IOiado c pu~to em ll i~t n:il-:oo u ~c
gu; IIIIJ 

!it•qrcC• Í lllt'11 IO 

JlPIJII Ci rO !JIIt' ~O!Jre 1J (trt•jo•Cltl 11. i 
SI) t•I'Ça wrorlllaÇ~U ao ~tt\'Crllu, 

Sala ;)n~ •rl'>Ut~. I t ri c julho llé 11188. 
- C:trk•:l Fc·rrcira All·e~. 

O 8•·· Telxei.ro Dnru·l o:-
::.r. pres1denl,. , eu me Hhava III~Cttplo 
11ara me Oppur ao (lruji'I' IO, >end .. , pur-
lauto. cullcreatc curo us prtDCIJ'I"~ por 
roun su~teutados DPSLa .:asa. com a p~>o 
srçãu 'IUll de principio assumi em rciJ-
ç:'w ao prujt•ctu POI tli~cu.éoo. 

T••uclouav~, Sr. pre:-i•luu1c. u~audo 
fio olircuu tJIIO me t! cuufL·r·ioht pclv neto 
~Jollcioual. romu pelv uos~" I'I'I!ÍiiiUIItu, 
u~ar tla p;IIAvra ll•J iu luito oll', cum-
111 iu1lu o qteuole~Pr, llii•Sir;; r ;w,. uulJrcs 
,lrpulaolo~ ~u.tcnlatlures rlv Jll ujec\o 
1) 1111 a as~emblea miueira não vu•lia vo-
tar pur o·lle, punp1c a IJfOI'Incia não 
pu•lt: ;oro~~ r curn c•t:t dr>spo•z:s 111111~. 

U Sr. t:·uulloloJ C:•II• JIII'II':t :- .\pu;a,)o; 
qnr-111 6 p11Lro nfon Lo•111 tn .~o. 

O Sr. T. Uu:onu: - ~J:o~ . ll'llllu pe-
•liol" a palt~VJ',I p:or:t tl iso·uur 11 rr•tfiH'ri-
111('1110 "l'r•·srut;ulu I'''''' mr11 illu; \re 
CllllljlôlllhCiruole b ·nC:io l:l . •1 Sr. llr . AI-
VI'.:!, \'CIIhll r.IZtlr :oll(ll lll~:l CO II~itiOr:IÇ(teS, 
Sr. tm••ioleut~. uo in tuito Llc! ~~~~lcular 
.1 nrcP~siolaolo d:~ Jl3!<.•agrm •In Dl•tsmo 
re~)nerimeuto, ora em olisrn~fiO. 

Sr. pre~itlente. tencionava t:uuh•m. 
vi~tn como a ma teria j11 se acha brilhan-
tem~nln PX(IIicada n dlstltHida. dcs1st1r 
aa palavra, nào ~ó por e"se motivo, 
mas ainda por!Jue a hora acha-~o muilo 
adlao Lada. 

EolretanLo, cabendo-me, como di s~e. 
a palaHa para di•cnlir o rcqo~rlmento. 
eu exj,eodereí algumas razOes que lenho 
para impugnar o projecto de iO:OO<l.7 •• 
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que, na pbrase do meu companheiro de 
bancada. é o projec10 de pas11eio a Paris. 

Um Sr. dP.jlutado :-V. Exc. não 
po·le discutir agora o projecto. 

O Sr. T Duarte: - V. E\C. , Sr. pre· 
11 dente, não disse que estava em discos· 
alo o projeciO ? 

O Sr. Presillente:-A discussão só 
deve ver11ar sobre o requerimento. 

O Sr. T. Ouõrte:- Ohedeceo1lo á ob-
senação q11e me acab:1 de ser feita, 
CIDI!ir-me-hei á materia. 

Sr. presidente, a mat••rl~ do reque· 
riroeoto uãu pode ser l mpugn:~da por 
esla assemblea, porque. si se t· ata de 
um objecto, de um as~umpto om quo 
se jogA•1 nltos interesses da provioo:ia ; 
si se trala de um requerimento afJecto 
a um projecto que joga com as llnauças 
da pro, •ocia, acho, Sr. pre$idonte, que 
" a~semblea de Minas, par~ vntar com 
p~o•feito cvnhecimeniO dt1 causa o pre-
sente projecto, não deve deixar de ui-
gir do administrador da província os 
r.$clarecimeotos de que trata o requeri-
mento. 

E, Sr. presUenle, acho isso lanlo 
mala justo quaoto é certo que a ban-
cada liberal, da qual V. Exc é um dos 
mais dignos ornamentos, querendo 
prestar esse ac10 de c oftança ao go-
Terno da prOVÍDCÍa, é muitO jUStO que 0 
façn bastante esclarecida e perfuitamente 
informada, si com effeito a província 
po•lo~ votar esse credito de i O: 0006000 
para se fazer representar em Paris. 
(Apa•les). 

O Sr. Francisco Sá : -Qual é a infor-
mação de que V. Exc. precisa' 

Faça o favor de dizer. 
O Sr. T. Duarte:- Tomando em con-

sideração o aparte do nobre depuladu, 
direi que, apezar de todas as informa-
ções que S. Exc. nos possa dar a re· 
spelto do assomplo, nós não podemos 
dtspensar que a pro,iocia, pelo seu 
mats •erdadeiro orgào, nos dig11 si está, 
com efT~ilo, em condições do votar esse 
crediiO de iO: OOO~ (apartes); si, 
com efTeilo, está o1s força.s de soa re-
ceita concorrer com essa quantia para 
so fazer representar oa Europa. 

O Sr. Caod1do Cerqneira : - Nós es-
t.amos acima do presidente da pro,incia. 

A a.ssemblea é competente para di-
zel-o. 

O Sr. T. Dnarte : - Nós estamos 
~cima do presidente da pro•incia e en 
não descooheçll que a assemblea lem o 
direito de ftscalisar os aciOs do governo; 
lambem não de..cteonbeço e a assemblea 
o lO pode desconhecer que, P.3ra as nos-
sas de li líerações, prec1samos de dados 

que nos SI'JàO fornecidos pela admios-
lração. · 

p.,r i~so. Sr. presidente, f•1i que en 
disse qu11 tiobamos necessidade de que 
o l!l'lvern'l nos in fnrmass_e sobre .si era 
npror tono ou não abm o cred110 de 
40:00060'10 para a província se fazer 
rnnresent;~r na exposição de 89 ; si,com 
efTei to. pelo modo da arrecadaço.o das 
rendas •la nossa província, pode ou não 
e.~ta a.~semblea IOmar sobrt si mais esta 
respousabil idade. 

O rt>querhoenlo tem por 11m pedtr ao 
governo infurmações argentes, allm de 
qne n n~sAm blea possa ou oào votar os 
40 :0006000. rle que lrata o pro)ecto. 

t•o.~r ls~. Sr. presidente, é não só nm 
acto rle elevado patriotismo praticado 
pela asscmblea de Minas, pedindo essa 
informação, como é lambem um aciO 
do extrema cortezia para com o adminis-
trador da proYiocia, uma nz que a 
assemblea qu11r mostrar á S. Exc. a 
confiança que d posita Aro sua admios-
tração. 

Ora, Sr. presidente, sendo assim, 
entendo que o requerimento é muito 
ju~lu e perfei tamente aceilnel. 

Si o administrador da proYiocia en-
tender qne a~ suas flo;anças não com-
portão esta despeza, que oào t.a mesmo 
verba para isso. porqne trata-se do 
orçamento vigente, com a fraoqu l'za de 
que é caraclerisado,com a indopendencia 
fjue IQdos lbo reconhecemos, •Irá dizer 
i assembloa-nào convem a medida-

Sr. presidente, V. Ex c. ja observou-me 
quo ~t\ devo adstriogi•·me á materia 
do requerimento ; eu. como linha 
observaçOes 3 fazer sobro o projeclo, e 
sendo novo nesta casa. suppuz que o 
requerimento não snspeodia a dis~ussão 
do projeclo. 

Mas, obedecendo á V. Exc. e ja 
lendo apresentado os moliYos porque 
acht> que o requerimento de•e passar; 
lendo dito que na minha \lpinião pro-
cedeu com todo patriotismo, •:om toda. 
carage!D ~ivica. o o~bre deputado p~lo 
to. • d1Sir1cto, seo d1gno autor, CDJ·ls 
pa:.1vra• <~obscrevo, porque aebo que 
S. Exc. MO SÓ falou CODYeocidO, mas 
ainda reYelou que 6 conhecedor pr9· 
ruodo de nossa província, digo en, fei-
tas estas considerações. concluo aqai 
minbas ob!ervações,aguardando oppor-
lunidade para falar sobre o proJecto. 
(llf "ilo bfnl). 

Ningnem mais pedindo a palura, en-
cerra~ a discussão e é rejeitado o re-
querimento. 

Conlinoa a discussão do projecto. 
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O ~r. t\1. d e ~ nch•nde (não 
ternu~ u >1'11 discurso). 

O ~h·. C Antpc llo:-Sr. 1111l>Í· 
deulu, uiltt é, curlaturmlc, Jlara Jnsli-
lit:ar " 111•'11 vtltu ~ohre a matPria do 
Jlrt•jrclt) 1' 111 uiSCUSSàn qnu 1'11 USO tfa 
pai a VI a m·~l•' mo me ulu: l eu1!o l'ol:ul u 
por r·llc o UI flllmelra tlt so·ns>ün, ~~~o 
veociolo lle sua uululadP. n con~c
oien c oo~. uiLO demovtr30·m~ :.uul;t tfc,;se 
lleo~aowuto os debate' ora hal•ulu~ cru 
~ .• diCIIS.~ào. 

No enlnll:.ntn. si asstm ,· .. t~''''· lno la-
,·ia, para mim um mero•r tllll'IHO " lat g'l 
lf iFcus~ilo sui.H e u as~unqtloL .. 

O :'1·. Fraudsc11 Si1: - Uno ~,·, lt•m 
t ido por li 111 III'Otela r. 

o Sr. CaiDpt iiO .. ··In e r .. , suggP.rtJ-:llC I 

a oecessn.lallc oi e uma cml'111fa. •pw 
nasceu. Jlri111·ipalmcntt:, tio tl is~nn<u ha 
pouco prorertdo pelr. hnnr:tolu 111'1111- . 
tado pelo tO. • dt>tricto, •(I te, contlt:t-
tendo o projP.cto , divisou· lho vnlu ti!} 
conliança á atlminiMrat;iifl •la l '~''l· 
,·iocia. 

Sr. prr~ulontc . n nohrn Mp11la•ln, a 
quem mo rellrtt, eutt• tul ~n IIIIU o prll-
jcctto. nniOttsamln a ahertura de 11m 
c:redilt>, nliru de que ~rj a rc11n•seu tada 
na expo,irão ti· P.arís a grallilí,sa prn-
• iocia du ~lína$, que a tn.to;; uós c tão 
c; r.1, unporta va t~c raclo dar a bau-
cada lilleral um ,·oto de confiança; 
por iss•' qne, seguudo llS termos do 
prr•jf't lo, !Pm a adminislra~~i o a racul-
da•l ~ de usar do rererido credito, indo· 
pendeote de qnaesqucr prescrtpçl\e$, 
como mais coovP.oicole lhe pareça. 

Em ce1to modo, Sr. presidente. de 
accurdo r•·m o pensar do nobre detJU· 
a.ado. tu tenho a hnnra dt· oiTerecer ao 
projecto em discussão uma emenda, 
q ue, re~alvaodo a po~sibilidade de 
uma confiança, que nunca a daríamos, 
por outra race afasta do projccto a re-
presentação da eotidadc-provinria-. 
para f'njo aclo comprehendu CJ ut• ~rria 
iosignilí L:a nte, siuãu rhJi~ula , :1 tpt ~ n · 
l ia que consigna o prOJecto. 

EntPodn,Sr. Jlresidente,tiUO a •tu~utta 
de 40:0006., qae consigna o projecto para 
represcotaç~.l da província 110 ~fina.~ no 
granfl& certamen industrial tle 188!1. 
em r•ari ~. é, de facto. insignilicantis· 
a lma e que a província-ou far:i no CS· 
t rangeí ro papel pouco 1lig!10, dando o 
projeclo resnltado intcirauu\nto nega-
tivo, opposlo ao quo, crrtameote, 
actuou no espírito do seu nobre antCJr 
para apresental-o-~u1 de o~ tro modo, 
i nvestiremos a admtotslraçao da racul 
«Jade de ampliar o credit .. , IJ!-'aodo, 
por ventura, Cllmeçado o serv1çQ. "" 

esgoto o recutso concedido no prr•· 
jecto. 

lle taes conclusões, Sr. pre.•hloll\e, 
me parece, não ha fugir, atlenl:t a in-
sufficlcncm tio r. edito, tendu em vbta 
a ontldatlo-provinr.ia. 

O ~r. Frau .·i~co Sá : - :'\:'tn polir: 
t'<$l ra~nhlatiC u~o e•tà ~nn ll•ln 110 
l•rnjPrto. 

O ·r. C.::unJiello:-Ma•. t'~•·a r11~po:. · 
oler au apartu dr mru houraolo cullegd, 
cu pergt:utarc:: $Í a Clllllmtss!w q • e 
li~er tlu rcprC>Ctolar a prOI'iiiCI:\ J:l O•· 
ll\'l·r em l'ari~. ~~em meio de ~ens tr;o-
ltdho~ r.~;.:otar-~1! o creolitn runr.etlul l' , 
U iJil ll r.m't 11 J.:itl'r rno, IJII<II oi0\'•1 s~r 11 
se11 proo:l'olittl!•n tco uesta cm•rgou ci:~ ? 

O Sr. l•'raun-ro, Sft : -Cessará a 
lft!,JifZ:O. 

11 Sr. C:Hupcllu .-ConsPgninlcrr.cm~. 
Sr. I"P~tdo•nl~. •JIIaudo lllP.~mo as~im 
J10tlc••r J<t•r. •egundu o .tparto do n111tre 
t1CJIIII :tolo•: eu cuudnu aintl:t CJII•t o p ,,_ 
jrf'll•, 1111' tcrmn:.: tlln que c:;lf1 court•· 
hitln. ti i ntJtrevi.J~ nl~': porquanto. ,.,.. 
t:uul•• rct:nrso~ par:t sorvtcn<, cnp~ 
1l1•spr7.n>~ ui111 p:nlo•m ser prco:isameu te 
calculadas, não provo'• ~obre a ltypothu•e 
qao ac1ma figure o 

Sem embar11o. porem. Sr. prc~idente. 
do ap:ute de meu honr~do collet:a. 
oruamento do'Sta casa. o•u r.nllltunn ,, 
pensar que, nos termo~ cxposl•Js, tl~
corre para a admioisl.raçào a ncr.c~s· 
dada imrv.riosa, indecliuavcl mesmo•, 
de, no iotnllv de não sn:<pendrr o tr;.-
hallto começado. ampliar, 1>or rorr11 
logíe<l d:ts cousa$, o crctlito quo lhe ,~ 
coucPdido pcln projecto . 

Tae' con~iderações. pois, Sr. 11rcs -
dente, ju~ttfiraodu a emenda que aprh· 
sento. rnrt~odo a possibilidade d11 fu-
turos abu~os, eYitando o alargameow 
do crc1ftto, na bypothese 'lDB figure•. 
e ainda nos retirando a obrigação moral 
do cncnmparmu~ deS\'ios ruturos da 
atlmi n i~lraçitn, :~c red i to quo pesari.n 
bastante no aoimn e juizo de meus nr, . 
hrrs c<!lo•gas de uma e outra. hanca• la 
t1r mn•lo a vot.artllo par ella. 

Sob tacs con~ideraçues. Sr. pres!-
dcnte, eu redigi a miuha emenda nos 
seguintes termos iltiJ: 

- Depo1s de 40 cootos de reis, 
diga·su-como auxilio aos expositores 
romeiro~ que concorrerem àexposíção- , 
sutJprimidas as palavras-para re-
presonlnçilo tia província- . O m:m 
como está no projcclo. 

O Sr. Francisco Si1:-A erucnda de 
V. Exc. é que importa coo ~aoç.a pn-
litica. 

O Sr. C1mp lto.- :\r. presidente, ,, 
dotar-se a adiDioistra~ào da provioci:., 
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t'ID condições normaes. de meios para 
auxiliar aos industriaes QllO cuncor-
' erem á exposiçàl• do l'aris em 1 8~11 . 
importa , na phrasu llo meu honrado 
collega, coofianç<L 1•ulitica: upre~cu
laDIIu-lhe o revo su tia medalha ,cu puco 
permiss1o para perguut•r au nubre 1h:· 
putado o que, 1:111 :in, ~ rã arnr:• r-~e 11 
governo, no~ term11s tiO proj•·cto em 
discussão, com um crcrlito, cnj:1 appll· 
c· ação depende exclu~ iva e uukamunto 
da vontaue da admlni ~ traçào ou elo seu 
modo do entend~r1 

O Sr. Francrsco ~á : -~· para serviço 
determinado o não soguntlo a vontado 
do governo. 

Ahi está o limite. 
O Sr. C·tmpello: -Eu sei, Sr. prú~i · 

1lente, que, contra a emenda q uu ror-
rnulql , se levantará, talvez, um.1 objc.: · 
çio o.; a seguinll'. 
Teud~ o S•IVuruo s~ral j.l \'lll.,tl•l :1 

somróa Je 300 contus,wnru auxilio aos 
expt•Sh••res u:tdon:~ci •1110 c•nrcurrercm 
â eJ1Josiçào t!e l)an~. deslJliKHPCC a ne· 
cesl•i• lada dos n·cnrsos pruvnrcnw c 
consignados para i·ltmtico Um. 

Mas, Sr. presi•lento, ~em mrster· 11 0 
,,ualquer demoustraçàu,â primeira 'ista, 
se evidencia a insulllciencia d:\ •IUuta 
que, elaquella quantia, em C•JUilaliva 
distl'ibuiçâu pos~a caiJrr á pro,·iucia llú 
Mrna.q, que, mais tio que nenhuma •lc 
:1uas irnmns, prce; ~n ~x por aus olho,; 
1los in•lnstriael! iutcllllJ.Cnlt:s, dul! 'l"a''" 
tanto carece, a• sna,; rrnm~nsas r tJIIC· 
1.as, 03 seus incsgnt;noís lhcsouru~. 

Deruais, Sr. prcsidcntr, tcu•lu rm 
conta a mà von'!'d~ tiO çovcrno gcr<r 1 
para com a provrncra, ól ll! ao prcseuto 
em uada fav01 ecida, t.lcscnrada c ~v•· 
tematicamente eSIJIICCid~. potlen •;•~. 
sem falsa apreciação, de aotewão pre-
ver quão wsignilicanhl parcella lho 
toc:u à na importancia do credito ll'· 
ferid<'. 
~ão colhendo. pois. a objecçào que 

:!8 pu•luri:L ltJ\'antar· cuulra a IHncll•la 
qne " prc~unt•l o. C• •lll •l ja n dcrncrn ~
u···i. r•··~· n'tr•~i•la a convonicnci:t !1:1 
pnrticil'ac.'l• elu,; intl ll> trrae~ ruinc•ro~ 
na ' •tl0siç3o tlc t88!l, L'!<peru quo til .• 
•~Ja ...-crta pela ca:~a; mesmo 1rorq ua 
a4rulll~ que c:omb:~ter à 1 o vrojcctu 
l)el:\ f:•ce lJII8 o re,·c~tia- ' e·n ten•l i· 
dade pro•·incia- c m:~is aind • telns 
imaginosos laivos \lo I' publlca n i~run , 
ante a coinciduncla notavl'l olu I'Cil· 
Leoa io da primeira rcpuhlicl rr·u nc~s·r. 
do de~murunameniO da lkusliiiJa •. . • . 

O Sr. f . Sã: - Mas a emenda •le 
V. Exc. deS\'irlua eomrl'etamente o 
pensawenlo do vrc·j~c to. 

O Sr. c;;~mrcllo: -~.io lr:1 1:11; Pila tem 
antes a vrrlnt.ltl de concl iar lodas as 
opin óc~. ll ~ntlo cxecnc.in ao pPnsa-
menl•t que •lorninou o esr•irilo elo mec:> 
illustra '" c:ollrga au cunfcccittnar o 
1>rujcctn, IJ'"' cortamente não fui ouLm 
:oi não Jlrnuro,·cr n comp:rrccim••nt" 1lus 
iodustrinc:4 minl'iro•s 11•1 gr .. u le ccr-
laiiii'D tlu t 889. 

E' apoi:ul:1 c entra COIIjrrn r.t.• mento 
0111 tl t~éliS~ittJ a ~Cf(lliiiiC IIIIIPIItlll: 

cUepois da p:rlav•a- \0 :01)0"-•liga SI'· 
como anxrlio aos I'Xpo~itnrtt~ mi · 
nerros flUO qnr.ir:iu cuncnrrcr i1 ••xpo-
~ição-:"llllflllli•l.,o; as p~IHra~- l·"r:l 
represerHaçàn 11:1 llrfl\'incia elo Mina.~. 

O mais corno csli1 nn projt•ctn. 
Sal11 d<~~ scs,;e)es, tt rluju llr•l •lo t 8~. 

- Carn pellu. 
O Sr. França Vianna rl!fJIIN o cn-

re• ramenl•• tl.t tliscu~sãn. 
E' appr.,v;ulo eottl rcfJUetllnenl". 
O 8r. ~U({U8t.o C nlt.le h ·•• 

(pcl • orrlcm):-Sr. prc>itlunle, t•u rne 
;te! la r a I II~Cfl JIIO CUIIl :t 11:.!a \'r a 0 f' :l-
ta v a llispostu a •lar a• r;17.c)e~ pelas 
<Jli3CS ~·vtava t'lll r .• vor lltt prnjOCill. 

Te•rdo. l•c rcur. ~hlo propo~lu n Pn-
cerramen 10 ll:t ti i :<eu s:<~n pnr n 111 .Jus 
nrewiJr s tia h3nca•l:1 hhcral, .l,·f"laro 
' JUC ''OIO cunlra o pn•je,to. 

O 8r. Telxeh•n Duor1,e 
(pela. o,·,lmt): - Pt-dl a p:clnna pela 
unlrm, ponpu.•, como V. E~e;. llC•IIC tle 
COIICCtle r ro'a \lepni< da tliSCII~!!:tO tiO 
refJueriu:cnln elu Sr. Ferrrira ,\ h·e!!. 
eu ;,gnrdHa rne para re~ssa nrc:~~ião 
1lar ao nreu c:o:lrga, o Sr. patlrlt C,r.-
dhlo Ce queira, !CJIIO!Ierrlan t~ pelo s.• 
t.li~tricto, CXJ)Irc~ção ~u ro 11111 aparte 
que proferi. 

O ~1'. l'rcsit!Pntc: -Eu ~ó pn~sn Cfi O-
•:e•ltlr a p~lr•Hl ao nobre t.ltlpntatlo 
para cncarninh:.r a \'Oiaçào. 

Quau1t1 a nx plicação a q 110 V ~,c. 
::c refere. ptulcrà f:lZel-a 0111 oct:.'\.<ià•• 
opportuna. 

('I ::.r. T. IJuarl••:-:'iu•IO .:aS•). w •a 
obrdicnlo as ortlens de V. Exc. 

O @. .:-. Antonio T e ixeira 
([lt'lu UI Úf'lll) lllltltl quu n Sr. JlrCl'i-
dente mandu tl~clardr 11:1 :l(la que 
ab$te,·c-sc de votar, pro 011 e:ot!lra. o 
projectu c1 eme111ias. 

O Sr. i1rt•sit1Pnlfl: - Sur:i ~ati::r~ito_ 
Pv~IO a votM, ~ appruv~olu " pr()-

jeclo. :'Cndo rl'jtlil:l•la.i a• ~IIICn•la~. 

O 8a·. 'l'clxeh·u Duurl.e 
(t-elu OI'JCIII): - Sr. vr· ·~rt.ltS nte, CUIUI) 
1/. Exr. viu, •IU3n•lo Ira tttruco pnJi a 
pala,·ra pela urderu, .lcclan•i tjllu ur 
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par.1 P.~plk~r ~o ooiJrc •l••potla•l•t pelo 
~.· di<tricL•J o seullclu .1 .: 11111 ·•f•·•nr. 
tfllO dei-l he. 

l}uano.Jo ::) . ~XC. Cl)meo;uu .o tiiiJliiJ.:II.l r 
o retplerimento. que h:• 1"'"':" r .. i vo-
tado. o•t •ltss~ CJII ~ 11 rc•J •••t lllluulu era 
conv~ui~ulc, porque 11 I'''' ' 'Joutu .J., 
prOVIIICI:l jiOtlla 110~ olit.UI ~I h a \·ia U U 
u\o •liuhciro Jllra a deilll't.a olo •)uc se 
trat<av ' · 

O uuhro o.leputa•lo u:·,o :tt'llt h:u ltetU 
u meu :.parte, vurque uàu u ••uh:t o:o m-
prc~hen oli o lo, lauto qui', lot;:•t thl[toJÍS, 
tllzendo u meu houra.lo ~:ulll'l{a, O r. 
Alvcs,IJtiO u pruje~:to rurcna-su au ur-
~amcuto vigent~, S. J::xc. olusi~tiu tla 
palavra u sentou-~e. llcclaraud•J 'JUU 
nesse c:~so vota v a p~lo rc•J ucn meut". 

1~1~.1. portauto, cxplica·lo u meu 
ap~rtc, •pie era just:uucuto IIC$SC scu-
1 ido. 

C•mtiuu:~ndo :1 usar da palavra, (Jt;•l 
a s~~uinll! tleclaraç:io achlV3·10~ in-
~criptll p.tra ralar ~ollm u prnjcc tu u 
agu,r.l:\\':1 essa occas•à·• par:t 'espoutlcr 
ao unhru olttpllla•lu pelo 10.• oll $lri~t .. , 
n Sr. Or. llorta Jnntur. •JUO uollliual· 
meoto 100 hav•~ cltamaolo :, •liso:ussáu; 
querl:t explicar á S. Exc. tJnal era :• 
miuh 1 f'usiç:'t • nesla c.asa, n:iu só em 
rPia(to ao 1•rc•jer to. mas om rcl:açâ" 
á ev,•lu~~··o pulitic:t IJUe tl1sse S. E~c. 
ter- P ••f'cra•lo no meu alistrictu: t)ncn.t 
IMSlnr ã S. Exc. IJUO cu n:to me acho 
ad.tri~to ;,~ o~o:•IIJÇÕil:l al~ ial e35 110ii!icas 
que, pon ·cntura, stl t~nh3tu olado alli. 
de 11\!ll lr• 1)116 vcj3·mu ua ueccssicladl! 
de m~nircstar-mo em opr.osiçflo As iclcas 
IJUC tinha no momento ria cleiçàu. 

Quona. JlOrtanto, f~tzcr ver á • Exc. 
que, senolo P•: repre.ent.onto de um 
di~trictu cminenletuente ou csseuc af-
men~ a;:ncola. na phr.t.~ll sacramental 
•lo Sr. S111 imhú. não esl:l\'a iululltdv 
1lu 111 •nifoJ~L'\r-mc em "IIIJ•>•i~àu ao 
projPClO n. 1, por q•1anto a~ha\',1 ·0 e 
aithla u :1.:ho iuupJwrtnnu. 

(.;relu tJUO, expressando-me lletHe 
cnuJn. l••nhu failu ver :'1 ::i . E)(c:. tJUal 
,·. a u1inh ' posição nesta o:a~a ( , utitcJ 
/te"' I. 

i' 1'\IIH : 0 ,\ OROt: \I IIJ DI\ 

. I il•'t!sc.alu·; i o .te p•'·'Jt.:lfJ.v 

S:ill ' l lo t~ e vã<! a in111• ltnir O> se· 
guiulP• : . 

R. . .. .. •uhl~· t l,.,;'i<l.llÍ\' :L p t'•1\'Ítu•tr.l•l!! lJiu1s 
1 ;e:;au, •lo•l' .- •h : 

Art 1,1 1-"il;n u llrt .. .,i•lf'nl/t ti.• Jll'•'''iii\'Ía 
.auto:i~ulu a cuucet er .i t'UIUJl1nhi..a r 4h·atl:l 
d& f,,,,,. •I • S1pucahy, ou \1 fJih'IO lllt'lhtH'\!S 
•:.OU•t i.; .. •• f••r •rrr. J)rivíl.•,;iu. 11 .. , ,. go.tu. 

100 
1)•'1 :iU ZIIHiu .. , tlt• Ulll nuu.;l (t•ft•• '• t 'ttUI lti-
l•tll •I•• 11111 HWiru. •JW".f•:arluulu •l:1 •·ul:etl,-. •f ' 
t .hrt .. lttt:t ''" im uwtl .rw•u' \ ,, t••rwtua r '"'"" 
t\ J:UA"' \ lllllth;h d tl J.;uu l1i11'\ , ,:,lf'.'UihiHiu-
lht• Ju ru .. •I•• :t '• !Ir• t'ullllllllll•lult• fii i U n 
nrL l U •h lt•i ''· :1~~•::! ,,,. ~1 •h• uul••ht'u •lt· 
1~1. tl n1'n111t• --: 1 :nm••"' .. ~t•ln\• ,. ~·i1111111 lll't-
\ i lll 1 •lt~ tiU J:lllla\.IIII,J, t'lllll /,ufl ,, f• r•' ll••.:lrula 
l i}' J;j ldltllll 'l l' ol o d t• t':t•ll b tl I tl\t t•l \ tt 11,1 
lutlt>. 

Ji uuku. ·'. , .. •tnJ• tlllai.t ••u t'••UI't ..,,,w,ri••. 
IW ;tt't 'ti•• ::r ... ,~u:.r ' ' ••utttr:.tu. (.u·.• 11111 1 ··:ut-•:a·• •Ir K r't•Ul•,.. •I· • ... •111 ' p••rtl••r.t. ~i 1111 
11111 tft• ti flh .111ft t. tlt • IUH'r:u ""' l Lih.tl h·•~ 
r .... ,, •t' ll\'u•, 

.\ tt. :!. t\t'\'- llt:" lll·~·~ ;h '""'~'"''''"''"' f'lll 
ruutr.'lrtu. 

S:'ti:L tf ~, .. :e.• .. "•m!'>, li ,J • Jll llt" il v IK~l'< .-F. 
\1n rltll~ •li~ 1\ lltlra•I•·.-J,,"'hh• ' ''' 1\ r:wju. -
.\ ri>thh·· ~lah. 

::; • :s:u 
• ,\ :e"'""'HIIil••:t l••gisl:uh:t lll'u \ ltt('tnl tlt! 'l iu:l!l 

l , f'r:'ll!4 t l~··r·t• ta ; 

. A ri. 1111 lrn. fir~ o fli'"'•Íolo•nlo• •la l•ru\'ÍII-
t' t:t .1 Ulure~:adu :a dt·~t•••tlflt•r l•••ln \' t•rll:t - Hitt;:IS 

lutlolira•- a •1nan1ia de ~:UOU-)1)01 1 pn~·n rana-
j.,:s,;:t•• •l':t~lll lttl,\'1'( lltl :ur111t1l tl:t l .1g-r1:t 

t• tftlll .... 'l, tltl IIIUIIÍl'ipi•l •lt• l'.atu .. , t• i~ual 
•ru:mll:t f•!'lrn u m•' ·Unrt 11111 n:a •·ul.1•f•· •I•• 1':.-
lr•u·.luiu ~ l't'\'u~:ttl.a' :1 .. tll-cpu"if7"''" •'111 t'ttll-
l r:• rw. 

S:t la 1ln, "'''" '·'· ll olo• jnllw do• Uj!jlj,-1'11· 
oln· l.:oC·oy.,lh•, - S1o"n 1\:alu•llu.-;'io•b"lt . 

" '1'1• ·"· .. ... 
\ :u""'tultlt•"l lt·gi<l,1lt\':a 1•r.n •u•·~o~l•l• · lllu:t 

li •rJ~· .. •l•·rrí•lt ; 
A rt. lllltl'u. t'ir:t lf Ç•t\.t'l"lhl tl:l J•r•t\ Hll'l3 

:ullurh:t• l•• J thn~JICilt l ·r 1• •1:1 \ t•rha- ulJra.~ 
puhlk:h - :\ •Jnluti:• tJ•• ~~t)(JU ,;.oou ,. •tU t)"i 

I"IIIH't'flll"t tJ:\ t•.,tf:HI:t IJIIt' \·:aj 11.1 t"tti:IIJt• tlt! 
Tltl'uphil" Uluutl nu nldt"tttu•nlu ' ' " lln tniJ~ 
l'••' .Y t r·~·\'u:,:n+l:t.S n~ tl i!'JII fhi~,, .... •'111 t'll ll ta·nriH. 

~:tln da< >O •>Otl~. li t •• ] 11111" •h• 1 !1.~~.-AI
\ ' nt' ll )I u·h t I••. - J. llult·.o. - l1.11'1il'ioc )1:1-
t'h:illu. -J li,,~ l"h••Otlor.t. 

:'i. ;s:tl 
A :a._<, .. tnltiP:tlll:ti~l:a l l\l.Jiftl\eUt'i:rl •I•• \l tlf:'l<( 

c.;f•t':lt•-. tlf'l'f'ttl'l : 
Arl uuu·"· t~i('in Cr:tt~o~r.•rul:t, •In uwul-

riJ)IU •In :'t·rr" t• mrm·1• -.r:ub~ .~ fn•t: Ut'lt:l tia 
l :tllll''í'h;:\tt, lltllttldJii I tlll II II"<~'IH• lt•HIIt', :\..< 
f.U J•rt•l.'' I' •rt••ttl't•ttt .... :tn .. dtl:t•l:i •· l-'a·.uwi-4'tt 
Jn:iu Sl ttlítf'~ ,. lh' utu J h;it, tl:t Sil \' H: rt•\'u~n
tl:.~ a"" t ii :. J IIhit,'ut'<~ ••m r•mtr:erin. 

S o !:I • I~• <ehlto<, t t •h• ju lltu •I•• IH~~.-1:. 
s.-.u:t . - .\UJ{Ihl () t;, ..... ,r. - 'bi 'IÍII., rlt• All-
olrnolr.- I. •ttllt•t filhu. 

O f!l•·· lgnac io IUna•ll• : -
Vnnho. "r. pre.•i•IPnte, orrdroo:~r ti con-
sitler~çào de>la illn~tre as.•rmhle:~ um 
vroject·•. 4110 trata ti:~ consil{n ~çãn •le 
UOt:l qunt~ JC:Ira ca nali ~açflo •1:1 o:a -
chOPir:l •lo Tr.ovr·;<~àtl, pnrtn oln puut:tl 
da barra o lo rio ;\ ra~sua h" 

Est:1 cachoeira ú tHn v.ir,f-a.J,•in• •th • 
l'tacnlol 111ra :1 n~Yej:(.1\::lu 'I" '' SI) rJz 
pelo l'in Jequhiultruth:J.. 

CtliUI'I tan tas 011tr~-<. 1·lla 11•111 ~ ,,,,s 
triste:< len•lds: pois alli . !JIIl•i ' I"'' au-
nu~lmente. h:\ algum n1nrr~gi••. no 
qual gr:~ode numero do in.Jh·it.luos ~:io 



U ü 

arrell~ l3•1os pela irnpctuoshlallo da.s 
a~uas e levados á wortu.alom do grande 
pr••jnlzt: clu carrt>g.tmento (·•POit.tdo elo 
~~·. J . /Jcnt.). 

Ji\ 0111 1!:1ii:l, e~la 3$SCID blea VOIOU 
u111:1 lei, que r .. i sauccionatla com o 
o. \lll l e data lle i 5 do Junbo, auto-
rioamlo o dispeoll10 da quanua neces: 
saria para aq n ~lla obra; mas, oào sc1 
por IJ uo ratahtladu todas ai leis rere-
rcnlos a melhoramenlus do norte d.a 
província fic."n oo esquacimento, nunca 
ha dinbe1ro de sr>bra p:~ra cumpril ·a:l. 

O Sr. Pimenta - Apoiallo. 
O Sr. I. ~lu rta:-OIT~receutlo o rio 

Jeqnltlnhouha. a começar ala 110voaçáo 
do Ponta I ató Bom Jard1m, p0111:o acu.ua 
de !'. Migud, uma uavegaçào tluasl 
franca dts cerca de t70 ktlurnetros, 
parece que em um ·ru turu 11ât> rnu1 to 
remoto put!o.r:i ser apro,·e1tada essa im-
po tanto ex.eosão de co1u mun1cação 
fl uvial. que. como tollu~ sabt•UJ, é a 
ma i~ racii 'J a mais barata (uJ>v•a<los). 

Até lwjo, a unica via llu commun•-
cação q•Jo oiTerece relativamente me-
lhores vantagens e meno~ dispendiosa 
que tem a lm1oeosa e riqulssima zona 
do norte de ~inas, que llá sabida a 
seus variados productos e por onde se 
ru em maior escala a importação do 
n l e outros generos, é a oavegaçãn 
do Jequitinhonha, a qual tem s1do o 
principal elemento do progresso e ci-
vilisaçflo daquella importaute pa1'18 da 
província (apoiados). 
Ap~zar dos pesados impostos co-

brados na reccbedoria do 3allo Grande, 
•1ue, seja llito de passagem, ú uma das 
mai3 rendo~as do norte, a tê hoje a 
provincia não fez o menor sacr1ficio 
pam molburar aquella navegação, que 
em alguns lugares offerecegraudes pe-
rigos por causa de suas medonhas ca-
choeiras, nas quaes dào-se frequentes 
oaufragíos, se~o !dos do perdas de. vidas 
e enormes !JreJiltzos ao commercao. 

Entretanto, ao menos, podia·se. com 
pequeno dispenllio, tornar navegavel 
um importante trecho daquel111 via 
fluvial , do Pontal ao Bom Jardim, quo, 
como di~"''. tem cerca de 170 kilo-
metros, e obstaculo mais coosideravel 
que existe. a cachoeira do Areào, é de 
fíicil caoalisação. 

Pelo que fica exposto, vê-se, Sr. pre-
sidente, quo aquella parte DiiVegavel 
Jo Jequitinhonha é destinada a exercer 
poderosa in fl uencia no desenvolvimento 
o proj(resso daq11e1la zona, quando a 
ferro-via Bahia e Minas levar os seus 
tri I bos ao seu riquíssimo e lertil vali e 
(ap, iaclos) 

Mas, emquaoto não chega usa idade 

de ouro par11 aquellPs lng~rc.;;, com o 
projectn que tenho a honra de submener 
á dr.liboraçào desta illustrada a.ssem-
blea,prnturo aucnder uma neces•idade, 
removendo um dos grandes obs taculo~ 
quo prcjndicào o commercio d:~ cidade 
tlu Ara~suaby, que pode-se considerar 
n r.mrorio das zonas ci rcumvisinhas, 
sendo muito consideravel o commercio. 
princit>almente o do sal, quo d'alli ó 
importado por mui tos municipios do 
tHlrte da pro,·incia. 

~rero, p••ls, fJUC esta a~sernblea. 
em sua AAhodoria e patriotismn, nàh 
n~ga1 ir um ausilin tão necessarir1 para 
um melhoramento de tan ta lmpor-
tancla. 

O Sr. l'imenta:- E' um acto de jus-
tiça 1•ara o norte do l\linas. 

O Sr. Jnsé Dento:- Apoiado. 
O Sr. I. ~l urta: - Aguardo-me para 

sustenta r o meu prnjecto quaodo en-
trar em discusllãn e, então. mais desen-
vol~ida montc demor.s t·ar a sua <lllli-
dade o granll11 importancia (mtlilo 
bem). 

S~n lillns e vão a imprimir Oll se-
guintes p·ojeclos. 

X. 33\ 

A a~mhlr> logr<lalh·a 111'0\'ÍIIrlll tiC lliun.; 
GcrnM tlt-ercln : 

A ri. unlco. Fit':in tran<lcritb• tln tlislricln 
tio Cntln~m~,tln munici/1io tle S:tliu:ts, o iucor-
porndns no tln Estivn.• o unlulrlplo 110 Arns-
sunhv. u fnl<HHias drunuriuarl:t~ Furmo;a. 
Sitio J';u,·o o S. l osi·. (t.·rteut···nlf.1.< n Jorouymn 
AnlllltO.'I d'OIIvuh n Snlll'inh .. ~ Cnllnllnn An-
tunes d'Oiiv~l ra, rcv•11tntl:t~ :.• dl~troslçõe> 
em contrario. 

Sala tias srsslll'l', l i de julho ole 1888.- 1. 
C. li. Muri!\.-T. ~~~ Moll.t. - C•mego Pimenl:t. 
- J. IJ. Nogueir:i. - Jn rurnenha. - Padre 
Te i Xtli r:t. -Oru mm 111. 

:N. 3:\:í 

A as;cmhlua logi<lntivn (li'OV,nclnl do Minas 
Gnrnos doerota : • 

.\ri. unlrn. ~'ica cre:uln umn ~ndol rn tiP 
iuslruc~ào trrimnrio pnm n ""~'' mn~c uliun 
no lugnr dtlnOmiuntln- t;orrc:;o do:1 l'om-
bos-, rreguezia de Cnran<lah\'; rPvogada.• 3< 
disposições em eonlrarin. · 

S., la dns SI!S-•' • 11 de julho tiP 11188.-;lt·. 
Coelho do !rloura.-Or. J. Ç. d:l Silv3 Caut-
JIOiina.-Dr. M. dn llnrha.-1. \luru. 

X. 336 

A assomhlon logisl.1 tiva IH'tl'indal do MI-
UM Gor:tO$ dccreln: 

Art. L• Pica cro:uln ! .• cntloirn do ln-
strucc.io prlmnrin do s6:to ft•ruinino na paro-
chb iln Piedade, do tcrmn do Minas Novas. 

ArL ! .• ReYogào-se :tJ di<posisõcs em 
con1rario. 

Snla das ~irrs, 11 de Julbn tle 1888.- J. 
B. Nugncira.-l. C. M. !rlurta.- :'iol3on.- Au-
guslo Ceur.-Avelino Corre:t.-Conego Pi-
mentn. 
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A ASSCmhlr•a l~gislalÍ\':1 Jll'" ' l11dal olo )li -
Da~ Gcraes decreta: 

A rl: t.• Fira o l'll'l'Ítlrnt•· o In provlnria 
autortsaolo n ti!'SJl"uM r ,,.,, •·erh:t - ••br"s 
JlUIJhc;ls - ou t•elns ~nlorM ol•l 'l unh[ucr ou-
lrn ,,. !Cgultotc, l!'tnutln-: :1: 1001~4100 Jlnrn 
annll~n~àu ol'af[nn Jlllltl\'"1 un l'iolrlll l' ollt 
Domflm; ~00o500u pnra os o•ouro·t·tooqlo rr•roti-
lerin da lllt~oun riunde; :tOO~HIIItoao'tl ,, roo u-
c:crtos d:t igrrja 111ntriz oh• S;o utn Luzia otro 
Rio Mauso: 600,)000 1•ara ''' oolorn- da l::r••Ja 
.Je 1'1. S. tlo1 flo,.,rio em S~ut'Auua tio !'•-
raopeba: 500b000 pau as rir S. F: •• uri"<'ll 
d:.ts Chagas. n3:. ros.ta.s eln Utf''lll:t r. ~'.CUN.ia: 
l!OOb(IO Jlnr• n_s tle i'\. S. ti a lloon ~horto· ola 
mesma rrcguclon. 

Art. 2.• no.vugão .. sr :• ~ ·li,pu~ÍI;tlt''" 1'111 
c outrnrlo. 

Sal.1 tl(ls ~csso)es. 11 do Julho! dr• t&l8. -
'Moreir11 oln IIMhn.-llr. Co" lhoo oln ~llln ra .
J'ndr~ Virmianot.-Jo,luo :\ rn uj n.-1'ri.~··•ra 
l)un r te. -L. Mu rln. 

A as<r•mlol•a h·~:oslatl\':1 rroou11o·'" I dr 111-
n:uc Gt•r:.t·' tll!rrrta: 

Art. uulro. Fiu n rore;itleut• oln l•ru•·in-
~b :Httnris.tHiu .1 tl~spt-ruft,r pl'l:l \'t•rha- nhr:as 
pultllr.,, - ~ '11101111.1 olo• 1:0110-10110 J>nrn r,,_ 
znr um l'lltl:ll ua c.·at"tloHirn •lu 11'.1. \'1'"-:âJ, •Ih 
rio Artl :'. .. u:.hy , r•r•1~imn 1l ~un lt:u'l':t 1m riu 
Jtlt'ltt illtJIIHull:t1 rt•\'u;::ul :'l" il' ,rJ ... ,, .... J,;,)c~ •·tu 
cnntr:u·in. 

Snln oln• $PS.<õio•, , l i ole Julhoo oi~ IH!IR.-1. 
C. M. ll urta.- f:•IIH•;.:n l' iono•nto.-l'••ln· T··i-
xeíra.-11. 11 . \'iulli.-T. 11> ~l ooll:o. 

:\. :139 

A A".~l·mlth':a lcgJ~I:ath:a Jlt•H'illtl:tl tlt• Mi-
nas Gcra rs d~rrcta: 

Art. t.• f' ir,, o ,:ovPrn oo ~utori<A•in • d~.<.
Jlrlldnr n 'iiiDIIIin ri" :I:OOObOOO pt•ln vorha 
- oiH'as publicas - 11ar.1 :o coustrurpno de 
m un 111111 te 1011re 11 ri11 Cn 1• í••nrv. nn "'1rarl.1 
fi \IC1(1nrtindo lia C:hnJ1.1dn riP )lii::t> Novas. van 
ter n chiado de Ar.1ssnah)'. 

Art. ~-· llcvogiio-se •~ di'l'"'iç.-.r•• um 
«tntrnrln. 

Snln oias Sl'~~os. 'I ole Julho•lr 188!1. - J. 
Bento 1\ngm•ir~.-Or. li. dn nnrhn.- !t;nac:Jo 
Jolurtn.-Cuucgo Pimentn.-:'lel~ou. 

X. 3\0 

A US"IIIblcalegislaliV>tlr'IVIIIdtol dO bJ ,. 
11as Ger.1r• t!rcr1: tn: 

Art. nulrtl, t .. iC:\ n J:H\'i'rnu :.uau•·i .. rttlt• :a 
d~li i iCIIÜt•r JO:OOOI)OOO rnm n .. i'urh' • •rt• l~ 11 1·· 
geuH)~ ti;' tnntriz d:t r.id :ul~ .:v 1•.1t"'t:•1f1;. 1 ,._ 
vo~:ncln' n~dí~po~itM$ e111 ••n ntr:ol'in. 

Sal3 d3~ SCSfôrs. li tlr• Ju ih11 d!• IRSI<. -
Nrlson.-:'logu~ira.-l'ati m To'l~ •i rn.-Sou~a 
llabcllol.-Padre Larayeuc. 

O 8r. A u gu@tO Ceeor : -
Sr. presidentP, sob a auspiciosa protec-
ção de quasi todos os illuslres membros 
de>~ta assemblea, tenho a ho nr:~ de oiTe-
recer {I sua consideração um projecto, 
cujo magno assumplo interessa gran~e 
parte da província de ~linas e em 
particular o dislricto que tenho a honra 
de representar. 

O Sr. Ferre.ira Alves: - F. muito dig-
:~~amente (apoiados). 

O Sr. A. Ce~ar : - Tão grandioso e 
!àO important_e ê o ol.ssnmpto desse pro-
)Ccto, que veJO-me forçado a precPder 
a sua apresentação de algumas coosi-
deraçOes, para as qoaes solicito a illu.•-
trada attenção da casa. 

tia uma lei Jlrovincial, quo rcgu l ~ a 
matcrln do quo vou tratar. :t immi-
gração. 

~l a~. eJ<.•a lei nfto consulta con,·~nien
lcmcute os inlere.•,;:es ela pro,•incia e 
~im uma certa c de terminadll zona 
(apoiado elo Sr Po•·fi f'io ,\1 a o;l1adol . 
alia~ ja bastante f:worecida pelo~ poderes 
pui.JIIcos. 

Cumprcherule \' . Ex c. que, não con-
sullnnllto de\'ldameuto os onlcres~es da 
pruviul'ia :o lei a que mo rcfiru, lhis. os 
repro~ent:1ntcs tlo 15.• di~tricto. lilhoJ 
espurio dos go,·r.rnos. temo~ o dever de 
,·ir propor a sua a:aera•·âo no seotitlu 
de mais beneticos resul ta los produzir. 
:~om a possível igualdade, em to·la a 
provinria. 

V c rã o. ,. . Ex r. e a cn.~a, ~~ temo~ 
razOes para pedir nma medida, que 
nesta trn osíção cconomica por que pns-
s:unos pode conjurar muitos males. 

O Sr. Ferrei a Alves : - E' muito 
ju~tO. 

O Sr. A. Cesar : - O roeu district<• 
di~la dn Jniz de Fora, onde se acha e.--
tabelecida a hospedaria de immigrante.•. 
creada pela lei a que me referi, :nais de 
120 leguas ... 

O Sr. Antonio Martins: - Ainda que-
rum maL~ hospedarias 1 

O Sr. Porfi río Macbado:-Cert:uMnte; 
e oào queremos somente hospedaria>. 
pedimo~ tall.obem nucleo colonial. 

O Sr. Ferreira Alves:- Oução o ora-
dor. 

O Sr. A. Cesar :- Sendo assim, em-
bora exista ua hospedaria do Juiz de 
Fora grande numero de immigraotes, .J 
certo qoo o agricul tor da região a que 
me refiro. representada pelos municí-
pios do Sacramento, Araxá, Patrocínio. 
Bngagrm, Uberaba, Prata, Carmo do 
Parauahyba, Moole Alegre e outros. não 
poderil Jr à tão longa distancia, no 
centro onde se achào os immigraotes. 
em demanda dos que precisão para a 
sua lavoura, abalada, pela precipitada 
lei de i :J de maio ultimo, em seus fun-
damentos o immediatos interesses (apar-
tes) . 

Nestas circutnstancias, eu acho que 
devemos pro corar corrigir a lei nessa 
partA. creando diversos oocleos colo-
oiaes em pontos que otrereção garan-
tias aos colonos e aos agricultores. 

l~to é claro e domina o esptri to do 
legislador. 
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O Sr. Ferreira Alves:- ~luilo bom ; 
i u.p~a medida salv;,dora da p~oviucia. 

O Sr. Porftrio t.iacha:lo : - E muito 
.patriotica. 

O Sr. A. Cesar :.- Sr. presi~enle, a 
região a que me retiro o que con,tilue 
os 11S.• e·t6.• dislrictos multo ~o recoru-
·menda, não só pela ferL1Lidade 1lo solo. 
como pela excelloncia do clima, quo e 
igual ao clima do continonle europeu o, 
m~mime, por uma .la VOllra auspiciosa, 
.1té ha puuco, mas actuaJmento atro-
.pbiad.a por falta de braços e outros re-
cnrsos. 

O Sr. l'orlirio Machado : - E nà\l 
tem sido f a vorec:d • pelos ~overoos. 

O Sr. A. Cos~r:-Com elfei to, nquella 
zona. é uma fias que menos ltlm sido 
a u.xiliada pelo governo até á presente 
.lata. . 

E' nece•sario ir ao encontro de seus 
reclamo~. auxiliando-a, dando-lbe ele-
mentos.rle vida e prosperidade. 

Um Sr. deputado : - Não tem escola 
oorm:.t f 

·O Sr. A. Casar : - TeJD uma ; e ao 
que vem esta inter ro:;açào 1 

A eseola normal pude auxiliar a /a-
lfOura 1 

O Sr. Ferreira Alves:- Mas, isso em 
que vem auxiliar a la,·oura ? 

Insisto na pergunta. 
O Sr. A. Cesar : - :'<la ausencia de 

resposta, prosigo. 
Entre .lodos os muoicipitls dl) 15.• 

dislrieto,-recommendaveis pela extensão 
e fertilhlade de su.a~ .terras de agricu -
tora, pela·boanualidade de seus cam-
-pos a pa~tagen~ e, nomeallamente, por 
um cliltla atneno e saluberrimo, dcs-
taca-se;Sr. presidente, o do Arax:1. •tu.e 
a natureza dotou coru diversas fontes 
therm~. ja examinadas e • brilbante-
meole'descriptas por diver.sos profts-
sionaes ·~ ··pelo lllust1'adissim'o Or. 
João·Ludcnice, juiz ·municipal daque le 
termo, -qu.e e.m magistraes artigos, pela 
impre~.tltmoostrou ~uanto são dignas 
üa protecção tlo governo. 

'E!I~~s fontes demorào a seis kilome-
'tros Ua cidadt!, em io.calidade piltoresca 
~ do racil prestimo a estabelecimentos 
b,1\nl!llrios 

.Alem .rto.~xpo$10, ha ,em SDilS cer-
canias .ex..:.elleiltes terreDJ)S, qúe .se pre-
stão com vantagem à cultura do trigo, 
~~e.l ..de ,01uita .Jllili.dacte aos 3Jl veo-
lt~ !'.&tra.ogeitos, . ba,Muados à ,ali-
llle!lta~ 1prepara!la t:®l seos pro-
" !\C10.$ • I 

Aqq~l~JQptes, s~ .. llresidepte,.fi,çio 
J. .72 , k.il,o~et(os .da es~ção An .-J~guara 
da vla-Terrea mogyana e estou o:erto 

que em tempo ·nàn remoto maís set 
approxi.oarào, allcota a circumstaocia. 
do prl'jectar-so n cn ramAl, que, parliulto 
da estação do Cipó, proximo da cidade 
do Sacramento, vá toca r áquellas 
fontes. 

Neõso seu tido. haja um pc:dido de 
pri\•ilogio som onu~ para a provincia, 
a8m d., levar-sP. a lli o ramal·f~rreu. 

Creio •JitO esto ti um dos mot1 \'O> bas-
tao tu imperiosos para .Jotormioar-se no 
pnuto indicado uo projecto, ttue con-
sulta com equidade O-< maxlroos in-
teresses das wnas que fi~no em amtJQs 
os lados tia colunia agrícola, o uuclt10 
de que COgita (l lllCSIUU pr••jCCtO. 

A m;traila de ferro mugyana ja che-
gou ao muuicipio tloSact·atneuto, ticando 
a :lleguasa estação ultima dussa ostrada, 
por emquaoto, tendo de prosegui r • 
~:omo o ~slá razcn•lo. até á importante 
o r.ivít:sada cidalle de Uberaba. 

Acho, Sr. preside o te, essa tned ida. 
justa desde que o oucleo colonial sej.a 
assentado, como não pode deixar dtl o ser. 
na localidade a que me refiro: oào só, 
como ja disse, pela excullenci;l tio ~oo 
clima, como tambem porq uc o ponto 
iudic.•do ó o que clca mais ao alcanet~ 
das zonas a que tem de prestar-se e 
medir as distancias de modo que não 
se prt>ste com toa i~ vaolagr.m ao I do 
esquerdo que ao direi to ou de modo 
inverso. 

Em decretação de medidas de tão 
eleY.ado al.:ance, ó mister o legislador, 
como o gJveruo, aneutler o mais pos-
sível as convenieocias e- interess~J>Ublí
cos, allendbntlo tanto quanto possa as 
difficuldades quo tenrtão a empecer o 
progresso da entidade para quem rorão 
creatlas. 

O Sr Porflrio ~lacbado:-~tuito bem. 
Atlender qnanlo pos~i-vel o bem geral. 

O Sr.A. Cesar:--Noentretanto, esta as-
semblea não quiz allender aos juJ:tos re-
clamos do Sr. Moraes e. Castro, que cla-
ma v a contra a centralis.1ção rio serviço 
na cidade do Juiz de Fora,com prejuízo 
de diversas e importautcs zonas. na 
sessão p~'ISada, quando digno depoL\do 
a Psta a:~sembi,,a. 

O Sr. Ferreira Alves:-,Sim, s~obor ; 
aquelle deputado leve a ju.sla intuiç.\o 
do serviço . • 

O Sr. A. Cesar:.-Ha mais ul)la cir-
Cu(lls.WJcia. Sr. presidente, para que 
.po$S3,1Jl.Os. ter;alli .. um. oucleo de , Íl,llllli-
.gt;antes. 

. ~· (u.o,4ada eR!. Uberaba uma i.m~t-
1..\nte rabr1ca de teci los, ~t.ua •. pel.a i~J~o

.J>Orlancia de eeos produt:tos .e ,pelo 
emprego de braços 61D:.Sfande DUIIJ~O,. 
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.C um elemento de vida para a agn-
cultura dll districto. 

Essa fabl'ica, qu~ fica a ü l>alomutros 
de Uberaba, tom uma tJIUtlucção muito 
lisonjeira c, uuentrotanll•, a sua maioria 
prima Owcas.~Õd, JIOr cau~., •lu fa!la do 
cultorO!I de :.lgodão. 

O Sr. Ferreira Al~es: - ~ n impor-
lnnto 15.• districlo uão o um lmrgo 
pudro. 

O Sr. ,\. Cesnr: - ,\ não ser tornada 
c~s;~ med1da, a do projcch·. :>r. ttres•-
ueoto, o fazendeiro, que rpm.tlr braços, 
terá ueccss•llade llo dcmamlar o Juiz 
de Fora c, portanto, terá do percorrer 
por terra 71!0 k•lometro!l o pela via-
f~ rroa cerca de 2400, f•zcr•do pesaua.s 
despPus e despendeudo largo tempo. 

O Sr. t•orlirio ,\lachado:-0 projecto, 
que o nobre deputado vai apreseniM, 
rousulla verdadeiros iotere:;ses do t 5. • 
d ••lnr to. 

O Sr. (:ampelln:-.\inda uào é tompo 
do aiJreseular-:;e ci rcular. 

O Sr .. \ . Cesar:- V. Ex c. refere-se 
a miro 1 

O Sr. Campcllo:-Falo com o nobre 
deputado. o Sr. l'úrfino. 

u :>r. l'orfirio Machado: - Eu não 
..:omprehc111IO o alcance llo aparto de 
V. Ex c. 

O Sr. ;.. . t:esar.- Si v. Exc. rercre-!'e 
a mim. tijoho a dizer lho que hn i O 
aonos que os meos amil(os .J~ejilo sur-
frag:tr o meo nome, sem pc•.hdo ~ll{um 
da minha parte, 11 só agora acellcr o 
honroso rnandato do representar aquolla 
1.1'103 . 

O Sr. Porlirio \I achado: - Eu posso 
dar testemunho do que affirma o meo 
distincto collega. 

UIJI Sr. dopu tado:- E da qual ü um 
•los m:..is dignos represoutaot.es. 

v. E1c. roi mu110 merec•damcute 
elei to. o Sr. Nelson: - Ninsu~m e:( cede o 
nobre deputado em patnot•smo. 

O Sr. A. Cesar:- Ultimamente, Sr. 
presidente, como disse, a pe~ido de 
alguns amigos do meo. partido, de 
t:heCes do partido liberal e atõ de che~es 
do partido republicano, em meo d•s-
tricto. consenti 1ue rosso sulrra~ado o 
cpoo·humllde oomo, obleodo 115SIIII da 
parte desses .geoorosos cidadãos para 
mais de cem votos. 

.SII)a-me permiltido dirigir-Ih~, ~m 
um aperto de mão, os meos mars sro-
oeros a cordiaes agradecim~otos. 

.i) l)r. Presideole: -:Prevroo.ao nobre 
.uepJI.lado que a nora está da~. 

(}Sr. A. Cesar: -()bedeceotloà-V. ~1e .. 
cooclao, enviando o .~roj~cto ~ mesa, 
afim de 11ue , elle .seJa 4rsclllrdo em 

l'ccasião opportuua; pelhnllo à V Exc .• 
Sr. pr•·~ i,i cute. CUJUS tu tu11os tio JUstiça 
o .:rltun" ".tufussu t:out ciT••sàu •l•t .:u-
ra~ãu. 'JU I! o lume solt ~ua valiosa pro-
lC(ÇÜo, :tlim oiO •111e 1'111 hro~VO so CO II-
vcrl:l 1'111 {OI lia Jli'UI' II H'i;l , CO IIIO i: mi~
lCr ao l!ll•l o.:u~,:rautlecuuculo. 

O :>r. Fcrrcu·a Alves: - O 11rojocto 
c:unsulla us i uto•rC$~C~ mais (Jai!Jtlautos 
ela pro\·iuria ,. ,·. " mliS palriúltro elo 
t ~do'< •1uautu- • ,,, • sulJmouillus il r.on-
sillPrnç:'w l.la ·»Mmrhloa. 

Vozns: - i\lnito hem; muito bem. 
(•o onulo•· ··~cPbe .:umw·ime,clos cl•: •li-
o~>·sos S •·.~. d··pultulos). 

!!:' liolo o vai 11 imvrimir o sPguinlo 
proJ ecto: 

A n4.-I.Oinl•1••.:t l••:: i-ila ti v:• JII'H\'iul'i:•l d•· ) fi-
u a~ t;cr.'\o~ df'crt'l:•: 

Art.. unir.-. U ~Hl"t•tuu tl.a pru, .. hw•:t rn.ln-
t la~:i fuutl:ar ~0111111' 1t•u ruhHii:tluu l.u~;,r tj tll1 
111:tb f •lfl\' t'IHi' lll'' f1ir. l'lllrt' n uS l:t~·:au du :t-
g n:tr:ll\ l"i .J :ul1• 1ft, l llu•t':&hfl, ft-.rl'll\' ia IUU-
g\'311:1. ·s nuu·u. ..\l••m tlns t•tl ilirHl~ rcs1u•ruvos. 
IH:Hul:u•;j (:&lt't IIIU IJ:&rr:H' .')II Jl:tr:l :\IHji\IIWIIICI 
llug Ífll llli:trallll'" ~JlH' f•lf~IU tll•itiu:u lU$ 
ôÍ•tuella. l ()na. llc:tmln p:.rn 1;o;lu :tutnri~:t.t) fl ::a 
fnt••r nJu•r:u;at'' tlt• cn~litu .11•· a •1u~u1i:1 ti•• 
100:00060110; ro•vnll:.~ru;n,o1l<tt:"i~u'"' J l ll cuu-
trarin. 

S:lla o ln~<~·>.<Í"''• li oi•• Julhu M 18'1'1.- .\u-
gu~t•) t:••:mr. - l•nrllriu -'t:\rh:nlu.-:\ .. ow·ir:.. 
-nr. C>lltprollun.-llr. t: ll'lho oln ) l rlllrn.-
l'orrijlrn Alw•'\.-l':t•lm ~'lruo laur•.-J. 11. Nu-
l,"lh!i ra.-St•a r••.s Pt•i ~ntn.-l'd Xt•i t'l\ Ou:art1•. 
-:'i~l -1111 . - A Hlíno t:orrn.1. - 1:'" '""" l'o-
rn~n11. -J Urliiiii"'Uh;L- .-\ ttgU<\lU t:1 l•ft•i r:..-
1), 11. Vooni.-1'. oln )l tlLJj,-l':ttlrll To1i~llll'll. 
1.ul1 V llll r". -1', 1' ulouol a I.- f :1nou lo o~ UM :'i u-
nes.. - l' . llr:n. -!;. l~uolido. - ll . tl n Au-
tlra.le.-l.enuul l'tlhn. - 1. d•l l;o~u~·. - C. 
S~11n.- Suu;n llnhcll1o.-J. Oulr:t.-Vnt. do 
Llmn.-J05•l Th onoloro.-Sih•n ~·nrh:>. - S. 
lbrroso Junior.-A. l tall•t,;, - t:>IIIJII!IIu.-
Prnnç> Vi,.uun. - Salalhiol do Almeid~.
At'iSittlrs M~ia.-llia> Forii•<.- A. )brliii ~.
J. M. ltr.1ntlôo.-LiuduiJthO Cactnnu. -A,._ 
gns10 Volloso. 

Sendo dada a hora, o Sr. J>residorlle 
designa p.1ra ordem do dia seguinto: 

Até i I c lf.!-Expe•lieo to e allre-
seotação d.e pareceres elo commi.sOes. 

t . • discussão dos projectos o.•· ~U , 
O, 194, 23 e 25ü. 

2. • discus!lào do projeclo n.• 7t. 
Ci>ntinoaçã.o da discussão do parecer 

indef11ri nclo a prelençâo dos e~tudao tes 
de pbarmacia 

S&CUNDA I'ARrR 
Até ás 2 e 1/9. 

2 • discussão do projeclo o • 113 
(Corça publica). 
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3. • disr.nssão dos projectos os. 190 

e :128 lle 1884 (postura~ municipaes). 
L • discussão dos projectos os. 304, 

~ a 300. 
l11.TUIA PAOTI:: 

Até á5 3 horas da tarde 
Apresentação de projer.tos. iodi caçôes 

e requerimentos. 
Levanta-se a sessão. 

. ------
ACTA DA SESSÃO DO DIA 1'l DE 

JULHO DE 1888 

Ao meio dia, fei taaebamatla. acbão-se 
pre~entes os Srs. Silvestre Ferraz, Por-
llrio Mo:r.hado, Lindolpho Caetano, J . 
Dutra, Ao:11ro Florencio. Alvaro Malta, 
Candido Ce.·queira, Bias Fortes, Camillo 
Pratos, Ari~tides Maia, Navarro. An-
tooiv Mar~ins, Rodrigues li orla, Cbas3im 
Drumor.rl, Lafayeue de Godoy, JtJsé 
Theod1•ro, Sousa Rabello, Campello, 
Costa ~ena, Francisco ~á. Martins de 
Andrade, Leonel Filho, Silva Fortes, 
José Brandão, França Vianna, Vaz de 
Lima, Drumond e Americo de Mallos; 
fallando sem participação os mais Srs. 

O Sr. 1. • secretario dà conta do se-
guinte 

EX11ED IENT K 

Of!iciO$ 
Um do secretario do governo, en-

'fiando o requerimento,em que o tenente 
do corpo policial, Antonio Francisco 
Borges, pede seja contado para a sua 
reforma o tempo que eerfiu nas com-
panhias de cavallaria de linha e de ur-
llanos d"esta provincia.-A 's com mis-
sões ~. • de fazenda e de poderes. 

Outro do mesmo, remellendo o re-
querimento, em que o professor do dis-
tricto de Cachimbo~. municipio da Dia-
mant na, Francisco de Sousa Mallos, 
pede se lhe conte para sua aposen-
tadoria o tempo de t i annos, em que le-
cionou !Jat licnlarmente.-A's mesmas 
comm1 tles. 

Outr\1 do mesmo, enYiando o codigo 
do posturas confeccionado pela ~mara 
municipal da cidade de Catagnazes 
para uso de sen mnniclpio.-A.' 2. • 
commissão de proposta.q . 

Outro do mesmo, enviando ttma r&-
presentação, em qne a camara muni-
cipal de S. José de Alem Parabyba pede 
antorisaçào para contrahir nm empres· 
timo de 40:0008000 para compra da 
Jlha do Recreio e abastecimento d"agua 

potavel da cidade.-A' r.ommissão de 
fazenda municipal. 

Outro do mesmo, remettendo o re-
querimento, em que o cidadão José de 
Mello Frei tas pede ind~mní~ação de 
prejuízos causados pela rescisão do sen 
cont at•• de illuminação electrica da 
capit:.I.- A' 2. • com missão de fazenda. 

Outrn do mesmo, remetteodo contas 
e orçamento da camara municipal de 
S. José d'Aiem Parahyba.-A" com-
missão de fazenda muuiripal 

Outro do mesmo, enviando o rt:que-
rí monto, em que o cidadão t;arlos de 
Andrade pede C4•ncessflo de ptlvileg•v 
para uma linha ferro-carril, pur tracção 
a vapor, entre Cataguazes e o arraial de 
S. A ntonlo do Murlabé.-A's com-
missôes de poderes e obras publicas. 

Outro do mesmo, dando, de ordem 
do governo, a.s razões pelas quaes não 
rorào impressas e distribuidas as ta-
bellas que acompa~harão a proposta tle 
orçamento provinciaL-A' 1 • com-
mi! são de fazenda. 

Outro do mesmo, enviando o orça-
mento da camara municipal da cidade 
de S. João Baptista.- A" com missão 
de fdzenda municipal. 

Rept·esentaçae.~ 

Uma da camara municipal da cidade 
do ~!achado, enviando a em que os ha-
bitantes da freguezia de S. Francisco 
de Pau1a de Machadioho pedem sua 
transferoncia do termo de S. Gonsalo do 
Sapucahy r•ara nquelle.- A" commissão 
de estatística. 

Outra dos habitantes da freguozia de 
S. Maria de S. Felix. pedindo consig-
nação da quota de 2 : 0006000 no orça-
mento provincial para as obras da 
matriz.-A • t. • tom missão de fazenda. 

Outra dos habitantes da freguezla de 
S. José lia Pedra Bonita, pedindo qnota 
de 2:0008000 pa•a as obras da re-
spectiva matriz. - A· mesma com-
missão. 

O Sr. Presicle11te declara que não ha 
sessão 11 dá para ordem do dia seguinte 
a mes'l!a one •inba para boje. 

.. .. ... ·----··· ---
19.• SESSAO ORDINARLA, EM 13 01-: 

JULHO DE f888 
PnESIDSNCIA no S11. S ILVESTIIE F EIIRAr. 

SU WW AIH0:- EXPRD1G!ITE.. -Ob;oarvaçaes dn 
Sr. T. Drasileiro.-~:xplicac;ilo.-lliseun:o 
do gr. Tolendai.- Obse"ações do Sr. Pre-
sideo~t.-Parecores.-Dispensa de tommis-
sõ~.- Explic:ac;ào.- Discurso do Sr. A. 
Ma1a.-t.•part• da ordmo do dia.-t .• lei-
tura de projcclos.- Cadeiras de instrucçiln 
primaria.- Poslur:Q.-Estradn de rerro.-
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"Pagamen to a D. C. L.'llernauL-Observaçõ~ 
dos Sr;. ll. Portes e (;ampello,- 2.• parte d~ 
ordem do dio -ror<;a publk~.-Art. 1.•.-
Discnrso§ dos Srs. A. . t;~:!at·, Nnvnrru e R. 
lhrtins.- Emendas.- 3.• pnrtt "" ord<m 
d n tlÕio.-Apr~selllnç:\oJ olc pn•iecms.-01~· 
cursos dos Srs. r.''" )luUtl, li!Hnri'O, A. 
llb Gha;lu u hsó llrnnd;\o.-(;nll o•••toria dn 
Pont~ Nnva.- Ucst:ICILIUl'llh) ol i• )lariauua. 
-lliscurso e rCIJucriuiCII lu~ tio Sr A. )lnr-
lin~ 

A.'s 11 horas 9 55 minn hl~ da manhã, 
fetla a ch:unada. achàtH;e pre.<un tes os 
srs. Silvestre Fer101Z, l'orl1rio ~ta ~ilatlo, 
Lindolpho ~aetanolrança Vi:utna,C.1n-
tlido Cerquem•. :\ nstldes Ma1a, Jqslnn 
de Araujo, Sill'a For tes, Uias Fori;Js. 
Rodrigues llnrta, Untra, Chassun Drn-
mond Larayrue. Sousa llabcllo, t::~ 
millo 'prates; Jllsê llrallllào, Barbosa da 
Silv:l, Vaz de Lima, Sa lathiei . Franci~t·o 
Sá Antero, ~oraes Sales, Josi· Th..o· 
do~o. Orumoml. costa Sena, ~larl i n:t tlc 
Andr:trlr, Ah·aro ~tachado, C:unpelln, 
Antonio ~lartiu >. Gomes t.:amlido. Vel-
loso, Fmncisco Ura7 .. Cinudinuor :'iuues, 
Tolcutlal, 1\:uniro Martins, Le11uel Fi-
lho, Luiz \' íeirn, Antonio Teixeira, 
Mun•ira lb 1\ocl;a, Tci;(ci r~ da .\loua, 
Aveliun C.:orrca. Anl{nStO Ccsar, :'iel-
son, Finuiano Costa. toelhn ti•~ Mnura, 
Carlos :'io"ueira,llimeuta,SoartJs Peixoto, 
Sabiuo B~rroso Juuinr,:\mcrico de llal-
tos Teixeira Duarte, \'iolli, ~•)gueira, 
J. Mnrta, Augusto Caldeira, Fcm:ira 
Alvc~ a CamlJOiina, f;lltando sem (la r-
' icipaçào os mais Srs. 

Abre-se a sllSSào. 
1!:' tida c approvada a acla da ante-

cedente 11 a da reuuiào do dia t 2 do 
corrente. 

O Sr. 1. • Secrct .. rio dá conta do se-
suinle 

ElPEDIENTE 

Tell!g1·amma 

Um dtl presidente da a:;st•n.ll•l•·a •lu 
l'aranã cortunun1cando t•slar tu::t:tl•ula 
~ assernblea daquclta provinCI:I ;• h a\ c r 
&riumpbado o direi to. 

O Sr. Presidente declara que \'ai res-
ponder, con~,rratulaod ll-se com a prll-
"Vincin e com n assemlllea 110 Paraua. 

Of!icío 
i Um do sceretario do governo, remei-
tendo um requerimento, em que o !Ja-
cbarcl f elippc Gabriel de Castro Vas-
c:oncello!'> rerlama pagamento de custns 
41ue lhe de,·c a camara de Sele Lago~. 

-A' commissãu de fa1.enda mum-
c ipal. 

08r . ..José Theodoro:- Sr. 
presid~ote, não ~•· encontra na secre-
taria da casa, nf.'m lampouco na pa.sl;t 
tia coutnt íssàu tlu propostas, o t)rojecto 
•tttt• a cantara municipal •lo S. Joào d' l~l
n~i ja C li I'ÍU U ao fiO\'CI'IIU. (ll'llpO IIO O ;lt-
\olr~a~ alwraçúes no cu;JiJ:>O ti C suas pu--
turas. 

Tt:nh11, porem, Sr. prcsitlcutc, rst.t 
~:upta authenllca tio rcferidu pmJrrloo, 
•tne em :!. • , .• a me f o a remctlltlu, e PCI.'" 
it V, !!:~c. se dt,;nn transmill tl-a ú ro•-
spcctiva cummis,;.io. 

- V:ai a r~prl'N'nlaçàu ;, ··ntnmis . .-;;,, 
rlc twupos tas. 

Ex t•t.tC.\ ç .\u 
O Sr. ·r o te ndo I (artcnçifo) : -

Sr. prc~itlcnlO, multo ··un<;trangttlu pedi 
:1 pala na para nma rcdamação pessoal. 
(l'awsa). 

() j01'nal qut puht .. ·a M trabalh•" 
desta ra,;a, n r1nc houlf•m c1rculou. 
lm u XII a a c ta dn •lia ~ tlu t:o rmnte met., 
rel;ll:trlllu fac to< 'I IW ,;P ;I i7. h a VOrCII I 
ucouwcitlo nesta casa, IIIJ.~~o dia, o fJ n ~ 
,;e cntendiíio commígu. 

I~ aht lia-l<P: 
.. IJur tenho p••rt'ntTi•lo a escala ''''~ . ; 

cnmc:~ .•.• • 
Uo •lcstrmpcm rhl t'l'ferencia uiu-

guem tln vidara. 
Falsu, n:l l'erdade, o •toe ahi $6 I··· 

conl' iuha que não passasse desaperc, -
bido. 

:-la 1. • hypothese, podia "' arguivi'" 
eu\'Oiver uma injuria uu uma cnlunt-
nia ; na 2.•, uma iucrcpação real, qu!) 
rcclam :~,;se pnuição, que desalio. 

Naquclla hypothese, d~ se :ttirar accu-
sações ralsas, de se allribuir i njuria.~ ..• 

O Sr.Ferrei r a :\lves:- .\ proveitandO·'t: 
da immunidade da tribuna. 

O Sr. Tolendal. .. eu não compr•·-
hondo o merecimento do procedituenhl 
raciocinado do quem tem a conscienci:~ 
de ~cus netos pela l ucide~ d:L razàu o: 
pela conscicncia da propria divnldatiP. 
(.11 tu lo bem d<> Sr. fi' . Alves). 
E~(' llll.tlos dolorosos destas scena, 

:~lrophiaules, iureli?. menle. se l~m Yist(), 
alias. nos mais adiantados parlamentos. 

Mesmo no parlamento brasileiro. e tlt· 
nossos d1as o expedteole tomado petn 
illustmdn presidente da camara do' 
daputados, o Sr. G. de Cas• ro, quando. 
procurantlo co1•rigir a violont:ia do phr:l-
scs, a injuria desbragatla c descabida 
de um membro dess:t cam:lra conlr:t 
outro, sentio-se em dinlculd:tde pard 
estabelecer a reprimenda e declarou 
positivamente que as palavras do d•·-
pulado iusuiJador uào irião para us 
annaP.s da assemblea. 
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- O Sr. Ferreira A. I Ve3:- Apoiado; e esta 

:<ssemblea devia seguir o precedente. 
O Sr. To lenda I: - A O(Jmião publica, 

apreeiando no cadinho do sua prudeocia 
o de sua isenção de espirito o procedi-
mento do in.;ultador o n procedimento 
r:orrecto do presiclllrltu 1la camam dos 
rleputados, vti quanto um so dc~:tradou , 
•tnaoto outro se elevou. (.'lpoit~áo áu 
~r. Ferreü·a Alces). 

E parece quo a moralidade publica 
ficou satisfei ta, desde que, si ú admissi-
TOl a phmse, quasi canis aá v~.mi
lum , d<>.sa(lpareceo a injuria. 

Depois, na camara vitalieia, quanto 
nos doploram•Jg a lu L • do t>ala vras 
acerbas entre dons venerandos senado-
res, quo reciprocamente, csqttecidos do 
•tue doviào a si me~ mos, ati rar.io um 
contra o outro as mai:~ terrivois inju-
rias, que jogarão as mars expcrimenta-
•i'\S Jlbrases •tne sn potlesscm a!lpro:ti-
mar de laminas apunhaladas. 

Forão do~ granrles do lonperio. fo-
ril.o dons vultos soberanos da nossa pa-
'•ria,quo nada por essa forma consegui-
rão oro contra o outro e apenas dotce•·ào 
muito do seu ni\ol moral, no momento, 
é ver ade. pua e:tporem-~e ao ridi.:ulo 
verante a opinião naciunal (apoiado do 
Sr. Fer•·eira Alves). 

Tenho. Sr. presidente, poucos dias 
de milicia nesta casa; was. uesses pou-
cos mesmos sem artilicio, tenho dado 
copia da maior humildade de coração, 
plenos nrrhas do corLezia, il totla geoLo 
COm quem trato (ap0i11d0S OCI'aes) . 
Digo-~om artiUcio-, IJUrqoo não 

Ju vi..lo de appellar de~ L& meu juizo 
para Lodos aqut lles que em outras 
oceasiOes e em outros lugares commígo 
il6 tém relacionado !ap,iaá .s gerae3). 

E' bem verdade e isso pertooed aos 
ractos da minha vida publica, alias 
ruuilo curta, que nem um momento 
rue tPm sido poupado para pOr om cou-
Lribuição a roinba pouca força de espí-
rito (n4o apoiados), assim como para 
110r em prova quaesqner actos meus. 

Jui~ municipal, bem depressa me 
ach~i I'Dreo1:t lo em a OU 4 prCICeSSOS, 
dos quaes ~trimo ois~ sa podia avaliar 
llollll volume, cada nm dos qnaes não 
•ra inftrior a 400 paginas I 

Mas,eo.que não ti oba por mim sin lo 
11 jo~Li ça da causa que defendia. que 
nio linha por mim sinão o meu di-
reito, apezar de lutar com um adversa-
rio que tinha por si Lodos os requisitos 
da prepotencla social,jui~ e parte a um 
só tempo, justillcandn a exclamação do 
Yirtuoso Malheserbe •j e ch& •·che ú:t 
dá fuga el je ne trouoe que des ac-
ct,sateur.t• , ,.i perante tribunal de 

adver:~arios politicos, é corto,rcstaurado 
o meu direi to, c vi-me tambcm resLi-
tuido ás garantias do meu cargo. 

O Sr. Ari ~t ides Maia:-0 Sr. Fran-
CI~Co Deroarclino que responda. 

O Sr. Luiz Vieira: -Era inimigo 
posso I do orador o, portao to, lltl~p'lito o 
SeU jUIZO. 

Allegou furto~ que nada pro vão coa-
Ira o caracter dn uos~11 colloga. cowo 
decidio a llelaçào. 

O Sr. Augusto Ce::ar:- Toda bancada 
conservadora 11 r•otf'<ta contra as pro· 
posições qu-. so allribuorn ao Sr.Or. F. 
Beruardino e cuntra a sua responsabi-
lidade por ollas. 

O Sr. Toloudal: -Nessa occasiiio. Sr. 
presidente, mal chegava o processo ao 
tríbunaltla Relaçàu,eraa sua mNeriare-
peLida neslacasa.afim de seescaodalisar 
a opiuiào publica,pre,·enir o~ desernbar-
!Jadores e nã.o 11oJer eu furtar-me á 
condemnação desejada. 

lnfelzmeoto para mim. eu vi que o 
enredo politico, que :. in triga parti-
daria couseguira laçar alguns co-re-
ligionario~ meus, ao principal dos 
quaes nessa occasião • 11 poderia des-
culpar pela sua pouc• idade. 

Si hoje ollo fosse coosultado,estou bem 
certo de que seria o primeiro a reco-
nilecer que tinha sido eo,·olvid • na mais 
depra•ada das in tr igas (mu ito bem). 

O Sr. Francisco IJeroarrlino encontra 
desculpa nas más informações quo com 
falso~ documen tos a perfidia ministrou 
il sua boa fé e inexperieoci~. 

E' porem. varão prudentissimo. que 
peoh<tra-me e a muita gente com sua 
tlOa vontade: ao passo qne outro taniD 
não pos~o dizer de quem 58 lembra de-
seu nome a~ora, porque tudo dil e ru 
com deSvariO! (ap oiaclos). 

O Sr. Candido Cequeira: -Talve% 
porque sPja hoje candidato pelo tO.• 
districlo. 

O Sr. Ramiro .\lartins:- Um homem 
honrado oà? se rende por interesse 
nenhum. 

O Sr. Candido Cerqueira:-EIIe 6 
candidato geral e rende-se pela ioOueo-
cia do orador. 

..; Sr. 1'oleodal : - Entretanto, Sr. 
prosideole, não se conseguiu inutilisar 
o meu quatriennio, nem tampouco, por 
modo meno~ regnlar. fu i afastado das 
runcçoes do meu cargo. 

Sendo advogado. não tardou que o 
ciume de profissão procnrasss attri-
buir-roo as mai:1 perversas in tellçOes. 
procurasse encontrar em todos IDIIWI 
actos o dSpirito de .l/ achiavel; e adrede 
appareuu em meu caminho pessoa qoe 
accumulna roncções de diven~as ua-
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tu rezas no civel e oo eccl u~iastico. sem 
que a :tlguma soubesse bem scrvir,ccrto 
J .ope~. vintlo accusar-mo flOr crunu llo~ 
estellionato, por crime de f:tbidatle, flOr 
crime de tirada de deposil•J~ puhlico~: e 
mais de uma tluzia de :• rtigos do co-
digt. criminal cercavam a~ imputações! 

Explorada a n·ateria tltu itiiLil ma1s 
ôc Ires annos pelos t:arturio~. \'CIO a 
~orle um dia trazer IJar a comarca em 
1111e rJstdo um Sr. llorgll$ da Fonseca . 
de Peroambuco.ttue não prtruava muito. 
nem pelo sou bom seus .•. nem ,ela sua 
iotelllgencia, uem pc.lo Sl'll caracter, c 
refnrmou a sentença tle llespruouucia; 
mas, fol·o t;io desastradamente, quo a 
s ua sentença careceu de U•U11 comuussâo 
de r.eritos para verificar o .. uo ella 
queri<l dizer, tal era a sua calligraphia 
o estructura syotuica e jurídica! 

Quando o juiz municipal, antes deste 
eume, mandou executar a sentença, 
reconhP.ccu a materia afiaoçavel e sup-
prio a ticauça provisuria, de que o juiz 
da sentença não tiuba cogitado. 

Presta1la a fiança, uilo se demorou a 
per:~cguição e lnutilisou-so essa mesma 
Hnuçn diante do exame a r1uo me tenho 
reforido,declarando·se que tratava-se do 
uma autoria. em vez do simples cum-
plicidade! ... 

C•lmprehende-se. Sr. IJresidente, que 
os offictaes de justiça uào eráo suffi-
dcntes para me faz~rem imprl!!lsão e.d~ 
facto, nflo me alterca; apenas os \lo~pcd1 
para v11ltarem no fim do dia,porque eu 
me ia pfcparar iliH3 entregar-me á 
justiça da terra. o que nz com tanta 
maior Isenção de !lspirito que redigi 
o auto de prisão. eu mesmo. 

Com a copia perante o superior tri-
bunal da Relação. que aiotla era de 
adversarios meus, ao despeito de tra-
tar-se de uma pronuncia que. como V. 
Exc. sabe, nio admittll sinào recursos 
ordiMrios, o jory; aquelle tribunal ex-
pedia em meu r a vor ordem dd liabeas 
,; :t·p14s, tal era o amontoa~ o de llle-
galidades. tal era a ostentaçao de pcr-
;;oguiçã.o. tal era o ctunulo com que se 
pretendia inatilisar·me. 

O Sr. Ramiro Nartlos:-Esmagal-o 
~ra a preteoção sinistra c baixa. 

O Sr. ':'oiPndai: - Nal ~hegava a 
ordem de lia~as corpus para mim, 
·l ~stocava-se a tabella de julgament~s 
•lo jnry,qoe então fuocoiooav:~, e preca · 
pi tava·se o julgamento, em qne ou era 
mteressado, para de uma 'f~Z oullifi-
carem-se tambem os eiTeitos Jo liabet.s 
co•pus 

Eu submelli-me ao julgamento do 
jury ,com renuncia d~ direito de recusar 
jurados. e tive a sallsfo~çáo de ser una-

nimemenle absoh·i lo, no meio. per-
tlu•·m-mfl a falta de mod~st ia . . . 

U111 Sr. •lcr•· tatlo:-0 quu muito o 
e iC\'11 11 1111 !'1JIIt:61l(l da lOthll' 11~ <C II!' 
COIICIIIa•lào~ (llJlOÍodos). 

O !;•·. 'f'.,huu!al .. . no nl r.io tiO~ 
apjJiausn~ •lo ltJtloJS os meu< r;~tudtl:ulilllS 
honrados e jli!,•>IIRS tiC IJO:I r,l (111Jlll•ltl •S) , 
e o processo, em grao tle RIJIICIInçiio. ft.i 
annullado · r--1•• r '! , quer lliz,•r. 'IUII 
por falta tio h •···. ,. ,r ineptidão tb peça 
1 nictal. 

P11rem. uote, Sr. presidente: fl•tem 
rormulou o libello e deixou •In cotnra-
reccr 0111 tempo para sua su,tonlaç:io, 
como em ontras occaslües. fui o mc,.mo 
llo.tin, com quem, scgnnrlo so •liz. 
nioguonl tnm coragem pora P.ufreutar. 

O Sr. ~·orreira Alves : - Eu sou tes-
temunha disto 

O Sr. Caudido Cerque ira : - V. Exc. 
fez parte des.•o p11\'0 1 

O Sr. Ferreira Alves : - 1\tis não: 
estive prPseute. 

O Sr. l'rosHente :- Previn•l no nohre 
deputatlo que a hora P.~Lil dali:~. 

O Sr. Tuluudai: -Eu vou t~rruin;n; 
mas. permitia V. Ex c. ttuo eu diga 
ainda algum~~ palavras. s1 não fll l')lcs to 
a attençi'IIJ da casa. 

Não obstanto, llepois de al>rPse:Halla a 
certidão pera o te o tribunal da llelação, 
o prestllente tlelle, colâo, o Sr. •lcsom-
bargador Qnintiliano. •I e veoerauda me-
ruo ria o ~entida ausencia nPsla t•a pilal, 
oluervnu-me !JUe ella illitlia maioria 
em discussão. 

E como cu repli r.assB quo era meu 
ponto de empenho requerer a res[lllnsa-
bilidade dos empregadns de justiça 
que se tinham afastado do camioho do 
de•er e da honra, enveredando paio ca-
minho tortuoso do crime em casos da 
mais gravo responsabilidade, ti v e. Sr. 
presidente, a sa·isfaçào de ~or attondido 
e, depois dll in terrogado. ou vi ro Sr. dcs-
embarg.ulor l'rig•J de Loureiru. digno 
membro do tribunal, ornamcutc, da 
nossa magistratura, declarar •f/t'e cssef 
j!4i:es tittltam mat~<;llado os 1u·minlt?s 
ck suns togas com a mais to1·pe e 
ignobil pusegt, iç4o•. 

I!: o tribunal immediatamente de-
cretou n responsabilidade dessa turba 
mísera vel . 

• 
Dopois, corria o me1.de dezembro pas-

sado:eu rra candidato as elelc.Oos provi o· 
ciaes; es tava em 1\io Preto c ahi r~cebi, 
assim que cheguei, telegramma, em que 
se me dizia : 

c Venlt<~ ve•· p.·ousso. que se llttt 
insl.!ura pa•·a st! lhe prejudicai' a can-
didatuJ·a• . 
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O Sr. Ferr!)i ra Alves : - Ainda é ri-

gorot<amenle exaeto. 
O Sr. Toleodal : - Tomando coohe-

cl!Dento desse telegramma, eu nào vi-
sitei o eleitorado do Rio Preto e re-
tirei-me para a minha cidade. 

O Sr. Ferreira Alves : - V. E~c. 
soube melhor do facto, passando por 
S. João. 

O Sr. Tol!lndal:-Exactameole; tomei 
couhecimento do Cacto, que tanto tinha 
de ban:\l quanto de torpe, e deixei-o 
entregue a si mesmo. 

Estive s~mpre no meu posto o não vi 
o mecanismo do proce: so se mover. 

Dava-se, porem, Sr. presidente, a se-
guinte ciro:umstaocia : -quando com-
pareciam as testemunhas, deixava de 
comparecer o jniz; quando comparecia 
o . juiz, faltavam as testemnnh~s . e 
quando compareciam estas e aquelle, 
falla ~a o escrivão. 

Era ·tma perfeita comerlia I 
O Sr Presidente : - Observo nova• 

meotr, ao nobre deputado que a hora 
esta Onda. 

•J Sr. Tolendal : - Eu requeiro á 
V. Exe. que consult.l a casa si me con-
cede mais um pouco de tempo para 
terminar a minha explicação pessoal. 

Poço quinze minutos, quaudo muito. 
(r.onsu!lada a casa, concede a pro-

rollaçlio t•tquerida para o oradot· ler-
mmar a sua ex plicaçlio). 

O Sr. Toleodal (continuanào):-Pas-
s 1da a eleição, veio ao meo conheci· 
meoto que, aberta esta assemblea, eu 
havia de figurar oclla como reo, em 
vez de representante da província ! 

Comprebeodi o alcance da estrategia 
e não ti v e remedio si não prestar atteo-
çào a esse amontoado de papeis. 

Lendo a queixa ou denuncia. to-
maud.ocoohecimeolo do facto; deaccordo 
com a reforma judlcíarla, reclamei 
contra o despacho de recebimento de:;sa 
peça inepta, sem as condições legaes. 

O juiz .:assou o despacho que linha 
recebido a pretensa queixa; o testa de 
ferro ioterpo2. recurso. 

Sr. presidente, o juiz preparador 
sustentou seo ultimo despacho, o juiz 
1\e ~ ireito negou provimento ao re-
curso em ultima instaocia e eu vim 
para ~sta assemblea, tendo arredado 
de meo caminho mais estas urzes, que 
o despeito partidario injusto atirara 
nelle, sem que m.e ferissem, mercê dt~ 
Deos! 

E accrescenle-se qne nem os pam-
pbt.etos .impressos faltarão ! ... 

Com esta simplea exposição, eu faço 
Tet á casa que não sou ~um homem 

que tenha sido poupado nas d1Ye1sas· 
pbases da vida publica. 

Ao contrario; teubo visto se percor-
rer a escala das accusações,cootra mim, 
mais crueis ; tenho sido procurado 
por muita gi\Oto ruim, muito animal, 
que tem me querido morder, á seme-
lhança de gatos ruivos, de matilha de 
cães denominados hull-doggs, que não 
la.rgão a presa, emquaoto não se Lhe& 
quehrâo os dentes. 

Mas, Sr. presidente, vê V. Ex c. que 
eu neste caso teohn a liberdade de 
p~osar com alguem, f]Ue. respondendo 
a certo deputado da es.1nerda na as-
semblea nacional francesa, dizia: 

~ As injurias são como os corpos; 
cedem à lei da gravitação e para tocarem 
determinado ponto 6 cecessario virem 
de cima. • 

Entretanto, Sr. prssidenle, por certo, 
não fui eu quem, julgado até por ami· 
go~. fui declarado incompatibilisado para 
as funcções do cargo, mal foi Iniciado 
,, exercício; nem ru i eu ont>m, e.ovot-
vido em merecido processá de respoo~ 
sabilidade, fui h•ulilisado, fazendo pro-
posta tle ser a bsul v ido ~ me submet-
toodo à condição de renunciar o cargo 
e obtendo d~ ~uiz lei~o a absolvição. 

O Sr. Amlldes Ma1a: -Ha ahl uma. 
ioslouaçito calumniosa (ti ocão-se o .,tro., 
apa1·tes). 

O Sr. Presidente :- Alleoçâo. 
O Sr. Toleodai:-Si a mim accusa-

rão, Sr. presidente, do haver tirado 
beos de deposito, não foi por deposito 
dediobeiro de massa fallitla, oem ru i eu 
o curador citado para restituir este di-
nheiro em 48 horas. sob pena ds pri-
são, nos termos do codigo do com-
mercio, e que e.ffectivamente Ce:~ a 
resti tu ição. 

O Sr. Aristide.~ Maia: - E' falso; 
nu.oca fui citado para tal cousa. 

O Sr. Toleodai:-Eu não me dirijo a 
uinguem; si isto é carapuça que lhe 
serve, DAO faça ceremonia. 

O Sr. Aristides Maia:- V. Exc., em 
artigo anonymo, dirigio-se a mim colb 
essa accusaçào. 

O Sr Toleodal: - Não escrevo ar tigos 
anooymos; mas, oão insista, que pode 
e o era val-o certidão do carturio onde 
estão os autos de Calleo.cia. 

O Sr. Aristides Maia:- Escreveo; co-
nheço o estylo. 

O Sr. Tolendal : - Eu podia então 
dizer. Sr. presidente, em relação à 
minba iodividualidads, que o antídoto 
da injuria e o silencio; porque efiectí-
vameole oeste terreno tavão mais nn-
tagem os garol.os. 
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lia~. desde que o regimento pro-
m elle a immunillade das pessoas dos 
depu tados, eu vrjo no jornal. au qual 
m e referi an começar, uma o!Tens:t 
a es:'O principio, a essa promessa do 
regi meu to. 

O Sr. Frrr~ira Ah·e~:-A o!Tonsa não 
foi a um deputado: mas i1 tud~ rnr· 
poraçào da assemblea (npoiados da 
bancudn conservartm·u). 

O s.-. Tolendal: -A n•mPssa do 
d i~curso para a typogra phia ~ um a.:tt> 
da responsabilidade excl •t> iva do rc-
mettente; mas. a publica~ào do tllscurso 
,ara ser levado aus nona~~ pa;;.•a (lPin 
revi~ào da co1umis,:ào de policia. IJne 
6 a mPsa; ne~so caso. si a me.•a '"u-
seute que discu rso~ que rontem in-
jurias ou c~lumnias. \'e rda~les ou fal-
Sidades, vão para O!' annae~. abatc-~n 
o principio que se contem nn re-
gimento, applica-so a reclamaçàn IJUO 
{azia o nobre deputado da esquerda 
Pxtrcma nrsta c;tsa, o Sr. Ur. Custa 
Seoa, quamln, re~t~helericla a nnlom 
nessa scss.1o, dizia: c si o expcllicnto 
agora 1i :t tirnrcm-so injnriaset•lljurgato-
rías. 6 h11111 IJUO so saiba, para que t:ada 
qual po~~a n~a r de seu!\ llirri to~. i• moda 
d o reghnonto novo (apoiados). 

l'ois bem , si a íntli~tnação i: tamn-
oba, r1ue revolta os indi!Terentes. nf•o 
é muito quo en vrja, como tenhn visto. 
uma gravo olfen~a ne~te farto ao prin-

c:ipio contido no regimento da ca. a 
(apu t'tcs). 

Mas. como quer quo seja, si so trata 
do a til ar iojnrias a ~raoel: si se trata 
de injuri:!r a todo mco, eu nào rre-
undo levar a nlnguem vantagem nosso 
ltrreno; e a ca~a . do uma vez p•Jr todas, 
ba de perm:air que, si se trata r do 
wrceiros, em accusaçOes que teobão 
appareocia ou verosimii!Jnoça de proco-
d eocta, eu occupe por alguns mo-
meotils a sua alteocão; mas. ~erupre 
que se tratar de injurias at radl!o ã mi-
nha pessoa, eu opponho a eS:.t' ,.,,n•·n•• 
o oicameote o antídoto do silencio. l'oj, 
q ue não tenho a seringa de Pra,·az Jl.lf • 
tratar com iodh·iduos de semelhante 
jaez. 

O Sr. Ari~l illes Maia:- Mas tem n 
nneno da vlbura. 

Vozes:- Oh ! oh! ~i lenc10! 
O Sr. Tolendai:-Eu podia diaer aos 

quo me 16m feito mal • iynosco i/los 
quia nesciunt quod ( a c i tml•; porque não 
sabem o que fa zem; igoorà~ o <. lca~~e 
do que dizem ou não teem a ~mputab•h
dado jurídica, nos termos ngororos elo 
DOSSO codigo criminal,arts. 3 o t O S :!. • 
Leis do ata Tismo ! 

Em qua1t1uer •lo~ rasos, não ó ju~tn 
IJUC esta a,;.~f.'mlolea ~rja coo~taote· 
mPnte k~temunha do di~ladiaçOes pes-
qnaes na arena elo~ Ct)nnci s e da~ tor-
(11.'7.3~ (t•poiados da bancada cons~r
•·adoo•a ). 

En acror!itn IJ ne a casa tcri me per-
oll)atlo o tempo IJIIC hei roubado cou1 
••s a explicação peSSIJ:tl. certa de quo 
ufoo faço esta esforço para desrorrar-•nn 
!lo quem q ucr que srja: a pena~ 
ll~ra s~lvagu .. rdar um instante a hu-
mii•IC testada da minha casa ''eilm c 
pnlirc; ma~. em to(!o casu, nflo ac••itv 
nr~tf' tPrrPno nenhuma discus..;:io, llOr-
IIUC e lia. em ,.,-:1. dP illnstr;tr. oií•H•I 
mnlr~t:~ a todos tts ltOnradu> membros 
ole.,ta rasa, cnnon IIPprimo o rouroito 
tia as~erobtPa ao:s olho,; da nnssa p•·n-
vin•:ia (npo~t~rl.,.f tia bo•~r·nda CllltSo ... 
1'11 ,, o,.,). 

Peço, poi~. â oob;c rommissãu de po-
licia q no mando cancellar ..... . 

ll Sr. Orumood : -~ão tem fal'ul-
cla•lo para isso. 

ll Sr. Ca mill·• l'rates :-.'lflo se potlll 
1ustítuir :1 rcvi>ào; somentu cada um 
licará com a respunsnhtlitlade de st·u~ 
ac:ttiS. 

\'ozes:-Tanto melhor; a pruvioci.t 
julga•il. 

u Sr Tol~mlal. .. aio. la ruesm . con-
sultantlu a casa, tal é o meu requeri-
mento,essas pala \'ras,a bem dos bnos da 
assemoiP.a, que, assim, terà augmen-
Lado os motivos •'e desculpa .:o vroco-
d•menlo que tive, roubando-lho o seu 
prec10s • tempo. (Mwto bem; muiln 
beltl. O Ol·od01· ti feliâtadG pelos ami-
gos c tfetlu/aclos p1·estmtcs}. 

O S r . Pre~ident.e:-A' mo~a 
falta compelencia para mandar cancei-
lar qualquer proposição dos discu1so~ 
dos Srs. deputados; ella o mais que 
pode fazer ti, o o correr das d i~cussões, 
coovidaroorad r a retirar qnalqu~r ex-
prc~sf•o injuriosa que porventura etll-
prPgue. . 

l'ortanto, o requenmento do nobre 
tlcpula ·o importa uma alteração no re-
n•gimenlo da !casa P eu oà.o posso acei-
tal~ o. 

A' S. F.xc. fica a faculdade de pro-
por OP ilOrtnnameote a reforma do re-
P.imonto. (Muito bem da bar1cada 1•-
.:~e•·a/). 

P arecer·es 
O Sr. Drumood, p r parte da 1. • 

com missão de fazenda, apresenta para 
2. • discussão o projecto o. 4~. 

Pela cnmmissào de redacção é o!Tere-
cido para :1. • discussão o projecto o. I . 
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São lidos e vão a imprimir os seguin-
tes: 

N. m 
A 1.• commlssáu do l"'")'nst:c' u rcpt·c:;eu-

t.1ÇuM da camnrns munlcq>nC>. a •In•· lomlu 
prMeutes a~ dn cnuurn tlu lla t·loacou~. suh-
stituindo o art. II'J o rotormnndeo o titnh1 8.• '' 
capitulo t.• do títul n 9.• du su~~ IW~ttll':ls. 
I'O~ervnudo-se o direito tll• •~mcud:t~ uo ,~ol'rcr 
da discussiio, o! olc 1•~rec~r 'l'"' ~~~ nolort.r n 
ootguinto 1•rojtJCIO: 

A as:mmhl03 tcgisbtiva pr~\' llt cbl do 
Minas Gorae.<t sobit) 11ropusl.'\ •la cnumrr, mu-
lliCiJlnl do llnrllac~ua, re:<Ovo : 

Art. uuico. S:io nroprovacln~ n;; n.lternçôes 
roi tas 11ola aamnr:t rnnniclp.11 .te llnrloaccnn 
no nrt. 89, titulo ll.• o capitulo 1.• du titulo 
!J.o do su:ts I)•)Slttl'as, cou~t:LUlO$ da~ pro-
postas quo n esta rcsolu~ào acompnuh:io; ro-
vo .. adas a$ di.SIIO>içilll3 0111 coutr:t ri•J. 

~ala das cornouis.,oes. 1:1 dn Julho dt.• IRS!I. 
- J. Hnrta .-J. M. Brandão. 

A 1.• comrnis>ào olo protlustn > u rupro•seu-
taçclus dO C~lllilt~.$ IIIUII ici ~nO.'t, :. r(UO fui III'C-
SCJJIC :1 da car•.:tra rio Ouru }'iuo,.nttcrnuoiu ~ 
rodncçno olo; lí)i ~6 c 55 do ntt. :\ tl:.l r~so -
1 uç:io u. :J:,19 tio 9 Outubro~ do• 188ã, í• de IJA-
recer que :-o ndopto o seguiute projectu: 

A a.sscJnblea legisla ti vn 11rovincial o lu 
Minas Gorao.~. S•1hro (frOIIOSla ~a caumra nu•-· 
uicl~al do Ouro Fino, resolve: 

Art. unico. E' approvadn a altura~ão roitu 
JIOin r:nmarn muui~qrnl rio lluro Fi nu no~ !!§ 
46 c 5.~ olu art. :t\ da re~ol uç:lo u. 3379 ~e 9 
olc Outubro de 1885, ~onrurmo a JlroQ•lsta 
quo a osl.'l ncomp~nhn; ro1•ugarlas ns dtSJI!I-
s.içues 0 111 coutrario. 

Sala das commisso\cs. 1:1 de Ju lhu tlol lll88. 
-J. llurtn.- :'invMro S:tlo•:!.-1. ~1. llrntHI:ill. 

A i.• eomrui;sào dt• lll'lo lrO~tns c roprescu-
lllçtlcs de c:unaras municipaes. :l o1110 Cui Jlrl}-
sonto a da c:uuara da l'outc i'\o•·n, coutontlo 
Mtigos addíti\'Us :i~ .~un~ Jl(~lums. r·oocr-
vnnílo- se o direito oi~ crnmulas uo •:orrr•r •la 
discuss;io, oi de par~or 'l"'l Sfl ndoJIIO '·' se-
guiu te 11rojocto: . . 

A .\ssewltlea legislntivll lfi'U\' luri:tl u~ 
~lill:\S Gorar.:;, sobro provosta da ~:unnrn mu-
nicipal da Ponte Novn. rcsoh'u: 

Art. unlco. •:• lll>tlrtwndo o nlldimonto fciln 
:\s po>turns da cnmnr:o municipa l da Ponto 
Nova, r1u~ a cstn rol!loluç:oo ncon11la nh ~; re-
vogada.~ as disposiçõos cw1 contr.lrío. 

Saln 1las ,·on1missôcs, 13 de Julho do 1888. 
-J. 1),, ... ~.-L. de Godor.-F. Vinunn. 

N. 3\li 

A ! .• CU111mis!:1o do propostas o ropt·e-
sc:Jt:~~õu< de c1maras muuicipacs, n qu~ 
roi pre;cnto a dn camnrn dn Campanha, 
contendo o projecto de rcrnrmn de sn:ts 
posturas, reservando-se o direito de oiTe-
recer i!.S emenda$ 11110 cutnnder Jooces.snrias 
no c.orrer dn diseuss.io, ci do Jlarccer rtuo 
so adopte o •c11uintc projecto: 

. A a"emhlea legislativa J'ro•·incial de 
Minns Geraos, Sl\hra proposta a uam~n mu-
nicipal da Campanha, resolve: 

ArJ. uuico. E' approvndo o cortlgn do 
pllstur~ da camnrn munici pal •In C<tmJra-

nhn, que a osla rosaluç~o ~cnm,ranhn; r~
Yogndas ns disposic;óos em coutr•rio. 

S.1l:1 ola$ commissõos, 13 de julho dlf 
1888.-J. Dutra.-L. do Godoy.-F. Viauna-

N. 3\U 

A' commiss:b ole oHMistica lol IH'e;o·ot<J 
uma l>lltiçà!l tlu M~uoul Víccuto dn Fonseca. 
requorcuoi•J quu so•ja trnusforida du diô-
triclo olo :;. l'odro da lin.no, muuici(rin de 
J~cuhy , par:& o dtstrictu riu Uor<!l ti·• Gua-
xupo!, toronu 110 Mu;ambíuho, sua ruouda 
<lcnornioada Arêas. 

·~ · do Jra recer rtuc se sntisfa( '' u putioiona-
rlo, para o quo uiTcre~W o segtllllt~ pro-
JCCtO: 

A nssemhte.1 te~oislati vn provincial ds 
Mjuas Got'aos decrda: 

Art. unico. l'ica translcrida do districlo 
do S. l'curo dn Uui:io, município de b ouhy. 
pua o uístríctu du Oore.< do Guaxu1té. 
termo do Mus:ombmho, a fazenda ~eno
minaola- l rên~- pnrtc.ncentc au ciu~olàtt 
Mauoel Vlceut~ ob f'uu~nca; rr. rng:odas as. 
disposiç .. e; em c .. utrario 

:õala das commissô0:1, 1:1 do julho de 
f!SSB.-J . .11 . Urnudao.-Jos,i Tllllodoru.-Na-
''lrro SaiO$. 

N. 3~i 
A 2.• oomm~;à~ cJ~ tazuuda, ~ llt• ~ ro 

1rrescutu a pctlçao dn JINii!sfora 11111Jlie3 
da csaula do~.· grno do sexo masculino da 
cidadn do Curvoll,., O. El• sn Octavín11a de 
Al varcu11:t, podi ud~ um anuo thl lrcouça 
corn o ruspccth·o ordenado 11ara tra~lr ll.• 
sua sa udn; 

C.:ousidcraudo <tuo a p•Jtieiouarin ach~-se 
um e>Ladó do nau pod~r cont inuar a oxer-
cur o lllagistor il), ~un1 11111 I'CIIulu trau-
moulo, com.o prova o a11e.11ado llftu juutoll 
do racultato vo; 

Corusidcr:o:uloo IIU U semvr8 cxorce11 o ma-
güt.eríu Cú!ll assiotuidado•, toJIO n J1r,oJlCÍOII1Ci30 como prov'á·• es attestndos do seus choros 
o quu· :llt o gr11•e lucomwooJ,, de sande 
lwpussiloilita ue o.>L•utiuuar a aJO<hn JlrO-
cudcr ; 
• cousider.ludo •1uu, em vista do art. 13$ 
ilõ regulamento n. 100, só ;i nssetn~loa 
cabo fazer a co.oce>>ao soiocitada; 

E' a. conuuissito do J•ar~ccr IJ IIO se ndopi<J 
O SC(;UIIItC PI'OJCCtO: 

A as;cmblea legislativa provincial de 
Minas Gnrall$ ducrela: 

Art. unit:a. E' o pra:siJcntB da J!rovincia 
autorisa•lo a m nceolur â profes>ara IHtblic:o 
da tJScol:t do \!.• ~rno do s~xo masculi uo 
da citladt• do Curvethr, O. l\li$,1 OctiVIan:a. 
do Alvarenga, 11111 an uo de licen~a com 
o rOSJIUctivo " ''douado (Jnra tratar de su:a. 
aaude; revogada~ as disi'O;iço)es em con-
trario . 

Sala das eommls<6C>, 13 de julho d• 
1888.-CIIUIIICI1o.- Cbas3im Orumond.-Leo-
nel Filho. 

N. 3~ 

A> cnnuni s>õos reunidu, de podcre5 " 
~.· dn fazenda, a <IU!l flli prescute are-
clnrnaçiio do• olllciae>. lnforlords e praças 
rcrormadni do corr1o policial, pedindo qu. 
e'ta a;iemblea doclaru ter a lei o. 3t~IG dtJ 
~O do outubro de 183\ compruhondido to-
dos os olllcía•s. inferior.u. o ~raças rotor-
Uladas sob o doruiuio do regulamento o. 76: 
OfConsidernndo quo a lei citada não tem I> 
uar.,cter olo Interpretativa e que 3Jllltla~ dao 
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Cou~itJornndo, nussl! ~,;aso. \ (Ih! uiin · ·~!f••' 
us- peliciounrios comllrehonclitl••5 ctH :; uas 
oi isp.os içnes: 

Sâo a::~ comrui:;:;ões ôe J':'I I'CCL1r fJUft s.r. 
:ulopto o lncluoo r•rojr.cto: 

A aswruhl oa lugi·M:otivn 1or,odudnl ~~~ ~li
nas t.i('racs llccrot.:•: 

Arl. unleo. !;' dcs<!o jn o•lcv.,dn ,;om n 
otuautin II~CC$snrin a , . .,ri,, du § 111 :ort. 
~ .· d:o fui n. 3\37 11 0 iO 110 sctcruhro 1lo 
IKS7, pnra 11110 1,1 prn; idcnto da ll ov luria 
mnndo pagar lntcgr:o!meu•e n.os nfllci:~o·~. lu · 
f••o·ioros e pr:o<:'<S rerormadns do rort' ' 110-
llcinl, • •ru u >ü refere a lul n a~:lij J" :10 
oi~ oulubru du IBM, SilOS s(lhl os a totu' lir 
oln dn ln tlcota , na t)ual cslâo COOI 011'1'hcu-
llldo>; r~vogadn$ as dis)oo>içilo.< otu cuutrarlu. 

Saln dn$ cto.,mi,sou~. 1:1 de julho du 
t i:Sllll.- Cnm pctlo.- t.:has>o lll Urnuomod .-l.co-
uol Polho.-~·. Sa .-~larlhu !lu Andradu.-
Arislid~s Mnl:1 . 

N. 3 \9 

As cmnmissõo.s rcuuhl:t~. tl11 pneJcros o :!. ' 
tllJ razuudll,c \:aminauUu IIOlit.lamc nlfí 11 r OIJilf'• 
a·•nu:u h• '' ••l' i li :ulttt' Ur. ,t\ 11 tHu i1' V :u: PlltlH t ·"' • .. 
!htt da Luuh:t. P.1u q u o. JtCtl•J :i 3$~0mhlô:L tt 
···mC•.t.:\S:'Ln t l• ~ (ltrhlnl' clo•~n oslnbolodtnoutus 
•h• :.gl'imthur:L l':t ~~ ivu:tl n:1 prHvítwia u;'"' zo .. 
w1s-matt:.t. uot·tt•. sul, w·~h· u ccrc:::mias tia 
;q1hal,!lhHi taUhJ :t~ I'J:HJ;,I\I:t~ tJilO 3 fli"C'~rHi ta~~ 

l.:! lll:dtlt'r:u ulu•pu.• ,. lll'f;' ' ltln u au'i iliu tlu.: 
p.ulcrCS 1J11hl h.'ll!\ Jt!\r:t :lllilll llr :L ÍIIÍCI:Hir a 
p:rrticnl:.r "' ' rl11JH'•Jh••H•I irnfln \u dn orgnul .. · 
-.:u;ao :tgrkuln (lu pair ; 

t.:uns idur:uuln fJHt! ~··•u t!:il;ul:t!O 1•raticas tlv 
;~;;ricnlttu·:t. rno ill ll:tl. )tnl\' t'Hhtll'!l, tutrwlur -
, .. w tlt) II U\1;\S plttlll!L ... t ' t• i•la'(l'LU 1111 HIIÍIH:lf• ...... 
• ·1., raç:ts mulh urnda!'l, ,; impH3SiVtll u lc.r ;wla-
w r.ntn llil.:, fui'Ç:t:o. \'lt:w~ li:• lavour:t t· hu1u:--
ll'i :t vasturil i 

t.:un:;it.luraml o tJIIC •J pfan11 gcr:d tLfH'I'S•m· 
l ;tdO .:tm $Ui ltt I'C:tiJ:o illll!l .. t'S.it.~ IIIIS :;U(Clll ll h'~ 
t • iH, llllrlnllle$ lHIIIl(t~ : 

l." c rc.:.tr :t a •, ri.cnltnra racinn:ll ; ~.• 
11Hroduti1· rmv:u ,,twt.'l~ i :t • •·rut.r :t ..;r l-
\l u; ulLur., ; ~.~~~ e·c d u·l~t·er t't•ntt·o~ tlí! prc· 
pnro:; (~ lr:w~format;•'f':i tlus prolluchJS :t~ r•
,.,, la$ ; 5.• rnl'llt:\!r•r :tu!' :tgrlcnliHrtt" tu:a-
chi ua:-. ngrnrí~u- u r••rtili:;anta.s pelo IH:l't'i• 
,1:1 imt.mrta\:ao, sumontes c lllantas grahu ta · 
m•""~tt to ; o. o rvtuecer :ws crint1or1•> :u&iul:\t''-
•lu rnç~ 11~1':1 o me11,1uramuntu d;t lu!h~>tri:o 

1oastoríl. jlOI' preços 1nfcrlnres aos <la '"'l•or-
r a~:ãu ; ,.o cdmmr ~r:t lnitamNt tc 50 uHmu-
a·n~ (:IH t.'zula o.stn.belc•·I•J•onlH torn:uttlo-os nr-
litsôo." l' ttracs ; . 

I :1lll:dtiUr:U1tJ I) tllllll h.UIU:\ t•..: L •.:; JtOII lUS fu rnt, :l l• 
1umJiUus nu Jllauu.soLu·o l t :t~ ll!\ cminC.ItlOIIlt"'Uh• 
11 r:llÍC~l:io, utas •111 e., [li\ r:\. ':n~su lta lln.s i !1tores:ws 
,.. ! ' :1 rn uli as t.l :1. tJrt)V iltc:t:a, ~a v llf'C0$S:t •·ans. n lg u-
"~1S uol)úilluaçu~s. u rna~ nt•o nsolhnúns pola 
oliruCIOria daS 01Jf,1S pnlilic;~:; o nulr33 ~~~111 
t• oô \ UdO tia!\ C:hiUt11 Í5-iiH~~ i 

il:\v •$IAS oJe parecor oi·IC :<cj:t adoplado " 
:-. r~ó uinle 11r1Jjudo, rm '!"'. prttcnr:tl':\11 :\lli:u· 
2 porfoi ln o.tt'iiUihilitl;u. •· <lu )tlnno gera l cum 
a:< 1raraulitts tltt. IJrO\' lltCHI. J ,1; somblea nglslalil' a )l!'ovinoia l tle Mi-
1><\S Gu.·acs dt•creL, : 

Al'l, 1.• f !c:1 cuowutliiiO JO cida~àQ Ur •. >o.. 
Vaz l'iuto t.:nclho ~~~ t,:unha ou ~ Ulllflro7.a 
o1110 )lhr ellu fvr orgaousnda, dCUII'O UU fora 
do 11ni1., uu a qu_em '"~! horcs v:on1ago!1s otTo-
rucer, n runtb~:an d~ mnco t'SiabelecmlOIH05 
agrleolas na pruvonc1n . nas zonn~- ma1111. 
norte, sul. oe;to c cerca11 1~ da capllal- . nos 
)llllltos mais tlro~im"> ~ l'lns -fe rreas ou rlus 

11.1 n·g;-~ \'t~ i~. Ll ••t••t' tlltu:t•l_.:;: th·l 1 t•r·· .. i·l··u tJ• ti:L 
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St'l'à 1 t'llt ( L•(n •:t u . t , t• li ma 1h t ca.•ltl · ·~lllw
lodm•ntu, 

5i 1... A •'1111 1 1'~7..1 (llt"m''''' r:t rw:to :a:.:rh•ulltl-
r,•:; s••uwn H•5 t.le Ct..•dn~ ns Jtbu t:t.i grJtult:t-
uwu u•. 
~ ~\.· 'l''•t'.l t•:ul:t ,• .. ullu•h·•·i tu••u tll :1111111 :u•~ 

l' • 'jll'll thtt·tul*tt~ .tu ... uutfh ur.~~ tlt• .-'Uug u•• lt ll ru. 
ttlll ur.:IOIII :l JUU)t•r («.triiHi'l'f Jl \! lu IUI)lln'i ~jU 
prUtluc lu!i :wuun lut..:u tu :t•h• •·ri . tt ltH'c"~ IJrl:& 
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~ \. 11 .-\.s raltrit'!t!\ flt! Yiuhu, ;~ttfl i" f U1111l 
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IIICIIIC, (urttl l,s:lnlt•S IWIII 111•'$111U j ll't•t;• •· 

§ u.• 1-..ul ,~:,, :t ~··a:11H'l1 1t'llllf'lll !1 -<o.t•r:tll 
at.ltuitidus UO 111 1•uurt•c.c.. tJ n it.l:uJ•• •I'' I~ auw•~ 
(lar:t ,~ , ma . tlHU l••rih• :.:r.t tui t:wt••nt,, l'll "ln•• 
t ' Jli'~L\ÍI: :t •l ur,tUh1 ;; :I II IIH~. 
~ 7." U.~ IHt•IWI' I' ." apt'l'ltt]t•r:ltt n lt•t'. t'~~

l"'rC\·flr, t'ilrlt:. r , muskn. 1 •riH•~I1nn" •·IIJm .-.u -
l:u·•·' tlf" ll'\' huulu~ia n tral. :&;.:t'HIItHIIi:t • 
7.Hutct:hnia. \'t•WI'i tt:tria. tllut·auka :a •:f'i t'ul:t~ 
•t tur!ln •·X•'trlc:'if• r m hJtl•l~ us trnh;tlh n.s \h.t 
t':UUJIU 1t (:lhrirtt~~ 

§ if.• U:i tt~t.nbell' • 'llntout••s ~··a· ;tu rl';.ri• lll~ 
h!rhulc.:ummtn Jhlr Ul ll tr·:~pist,, nu Jhtr tlltt 
n~rdiHitllll prnlh'''· 

!i Y.• 0 lll'fi(IOilCIIIU 1111 a CllltJI'CW 1)1111 
tlf'};tUI I~;r r t;1r:i :t J;3 1 '., uli~& t i • ~ jm•,,.., •l t i'"~ 
t lU I'tUIIa :a ruaul:u;:iu \ I•J.;; ~,;t:tlwlt•t 'i iHI'IIlOS" P 
a··~ 1•01' :m nu uu~ :O:ui.H'i1 u ra l'il:JI m:1'<.imn 
.te :.mo ,·uutu:i Jt:l&'a •·:.•l :t ~t:«ht' h"l'iullm ttt. 
;«:IHiu tJ> ~ 'v jmr:t t:mu t•h·t:tr !l :.::u·:tuti!l ,Jo 
1··~ uo t·aso ':t rcuda li•ptitl:t s••r tnr•1rin r . , r 
:'1 est:t JHi rt:t!ll tn~ulll: O Su SCI'a Ul t.li'IIV:t :& 
:.c:arauti:t t ' IU 1\~lá.Ç~IU !tu l':LJJil~d UIHJI(t't;:ldtt. 

~ tO.• SniJt'C ~~~ tlh•ltlontlus. ;HHuta••!O. tlt•-
pui,.. t il~ tlt!'lht7.hl•':i "' (;:l~lu~ ti:. prntlur•;:\u. 
0 d 'tt'e clCIIlt• thl JII'I'IIHU I'CIIHlllt•r:ultH' (:ttlí 
10 ~,)) tln ca pita l f' tnJirep·:uln P•1ln l'niJll'f'l..l-
l'iu ... ,.l';t npJtlic:ul• ' :1 :t lllltrli....:u;:l.u ti•• tfHU a 
lll'•" 'iltl'i:l t l\'t' l" t•:tgtt tmla ~o:ar .tutta. 

~ t t.• u~ ,,~l:lltí'h•rl llll'tlli.J:' (m1il:ulu :ot rr-
Vt~rtunitl 1•:•r:t n pr .. wiut'in un 111'il7.u tl.tiJ 
;;o :u li IH S. 

lj 1 ~. • ll> tiiiii> III'ÍIIIIIirOS l'.li~ IU!Io•t•inll\11\ll~ 
«•r;ln fmul:lllll~ dlillll'll oi" ! aniiM C, lht>o(O 
•Jtlf' no tlrc nr:On •I c :.J ;w n<~5 sncco~siv•'S nao 
tt•uh:in sltlu Ulll'l'll:\H~ :'t pr twilwl:l. j'111H•r:\ 
11 fl lllltrf'X:I1'111 rmulat' • l~ u llt t·u~ :\ 11•• Jll':tZO 
111:\"<:ÍIUH d•J. :J :tllllU1' SCgui nt<•~; licmHIH a 
gar;autia •l:t pr1wi ncm t'IIU1 rt•ln•:·''' ~u~ 
IHH'O-t U:lltulwli•t:i montu:o: lhuiouln n11 totnpu 
ti:. con.!ttrucc:r,o. toflos p•H' tul\·r• .:wrw elt) 
i\C((t)O,, OU dt:hf'Hhl~'l'~ . 

Art .• :l.• Utn· .. ;;nu- ;e :.... •ti.s pusi~iu•~ tUt\. 
c.uull·a ri l) . 

Sala da> S<~'"'"l', 1:1 do• Jnl hu olu llltlll. 
Cam(WIIfl.- Mnrlín~ du Andr;~de.- Cha~~ 

~im Orumnnd.- F. S:.L- . .\ ri~l1tlr·~ ~l:-tí il.
l,olOnUI ftilhv. 
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As coroornossocs r~unidas do po~cros o 
obrns f1Ublio;.1S, tendo um vl; ta o requeri-
mento, em o ((Uni n companhia dn estrada 
do ferro Oo.sto de Minas sollcitn con•;essào 
para o prolongamento da sua lluhn do 
Oliveira para o nlt!) S. Francisco, m il-
diante gar:nHia do juros do 7 % sobr6 o cnpi-
tnl mnximo do 5,1l00:000b(JQO, o d~ mmal 
para l'i~1Joguy. soou gamnlln de jnrOll, e 
tendn exrunlnado as infonbações <(no ncom-
(lanh.1rào tuJuollo rcquarlonontn, sàn de 
parecer quo ,;ojn :ult)(lllldo pnm base da 
discussão o ~oguiu to projocto, licaudo 
sa lvu a cndn 11111 dO$ nhaoxo all:'ignnoiO$ 
o dircíto de aprlll!elllnr ou nt•oilar no 
curoo da discussão as motlilk.wõos ou 
41110IIdaS q li C I h o (ltlo'CCW'OIII Cl)ll vunleutC$. 

PnGJECTO 
A as~onohlua logi~lnllYn pr•"' inrl nl olc 

Minas Goraos decreLa: 
Ao•t. 1.• Fica o presidente da provincia 

autnri•n•lo a contrMnr cnno n ç•)lll jtnuhln 
-E~trari~ d,e ferro Oeste de Minas-a cons-
trucç.1o do j'rolong3mento do sua linha, •·o no 
n 1111l:lln3 h•toln ti•• Olivuirn 1•arn o .11111 S. 
Francisco ~·n barra do Jat·:~rtí. mediante 
g~rnoHia .lo Juros de 7 %.. llllS lt' rrnos do 
art. 19.• § 1.• da lei n.• :1~3! du \!\! de 
Outnbr., de 188~. sobre n capital m:u:lmo 
do 5,1000:000,SOQO, o 3 con~tl'llcçào de nou 
r amal elo Olívoir:~ para Pitnugn)', sem 
garan ti:t do juros. 

Alem d'eslll serão concedidos u em·p,ruza. 
Jlarn n con~trucç:io d't>sta linlm, os 
mesmos f:tYores tlc 11110 goza u Huha de 
S. J•>ÍIIJ oi'EI-Rey ri Oliveira. 

Art. i .• ~o contrato fixar-so-hào os 
prnws (Jarn a construcçiio, de llll modo. 
que 11 ramal do 11ilanguy llqno acabado no 
mnsonn tempo ou nnlC$ lfUC a lính:l do nllo 
S. Francisco. 

Aro. ~·· Rovogiio-sc as di5]!osiçõcs cno 
contrnr1n. 
S~ l a d.1s commís.~ões, 1:1 ~c Julho do 1888. 
Mao·tíns do Andrndo.- F. Sá. - Aristides 

Maia.- Jnsino Araujo, vencido. 
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A commiss;io llo poderes, n <Jue roi llre-
son to o onl clo do secretario do governo. acorn-
r anhndn do rCIIUcrlmonoo. em •1110 a eínprcr.a 
balncaria dos poços de Caldas 11edo prorn-
gaç:íQ do prnr.o do seu privilegio; 

ConsitiiJrando qnc lgu.1es lavares h)m sido 
concedidos a omprozas congcuores, como 
sojão as do Caixambu o Lambary ; 

Considerando quo sfu1 rolauJ ivcis as ra7.olt•> 
apresentadas pela ompror.a supplicanto; 

E' a commissilo do parecer quo se adoptc o 
seguinte projeciO : 
A as..;,~onhiP.a legislativa provinciai da Mi-

nas G••r·•~$ decreta , 
Ar l. " •fooo. g• o presidente da (Jro vinci~ 

antoris:nlo n ~rorogar por mais q"uiuzo nnnos 
n 11rar.o dol ponilegio estipulado parn uso e 
gozo das aj:un~ no contrato celebrado com 
a enwreza oalne~1ria dos poços do Caldas • 
rn ogadas as disposições em contrario. ' 

Sala das sessllos, 13 do julho de 1888.-
)brlíns tle Andradt.-ArishdM Maía.-F. S:i. 

As ('llmrnissóes de poderes o de ohras pu-
:bllcas.tendo>cxnminaclo o requerimento. em o 
qual o cid3d:io José Pinto PenM Forme Ramos 

podo a concessão do um privilegio por 311 
annos, ~om garantia do juros, (l:.ra n crmstru<r 
ç.'o do uma via rerrea dn estnçao dn Solodade :i 
rreguezia de Cou"onhas do Campo, e consi-
derando quo a lln'lin de quo so trata eles tina-s .. 
a servir ao ~rrandu movlmeolto quo h a pnru 
aguella localidade e não traz onus 11ara a prn-
vinoia, são de pareceo· quG so ndopto o se-
guin te projecto : 

A nssem~IM legislativa provincial do Mi-
nas Gora os decreta: 

Art. 1.• Fica o· govorno da rrovmcla nu-
torisado n contralar com o cidadão Josoi 
Pinto l'enna Firmo Ramos ou oJilO:n mo-
lhorus v:ullngons oiTerccor n cooos truo;çãn li•· 
uma vi:t rcrrea, dll 0,76 du himln, da cstaçi"' 
ria Solcdaue da ostrnda do rorro U. l'edro 11 
li rroguolí:o de Cougouhnsolo Campo, go~auuro 
o concessionarlo '"' IH'ivllogío duraute J•l 
nunos. ao1 IIm dos C(Ull es roverler:i n llnh;, 
forre.' :i prnvinr.ia. • 

Art. ~.· llovogào-sa a~ ~isposl~ile> em con-
trario, 

Sala ~a~ cnmmis.<õns, 13 rl e julh11 rlc 1888.-
F. S:L-Aristidr•s Mnill.-V:11 1lc l.uua.-Jn-
sino Araujo. 

:1.~3 

A coonmissçiin lie lnstrucç:ico putlliCA. á 
• lstn oln roprll.~cutnção rio multo< hahilnnoe., 
oln rreglltl7.on do S. Jos~ do Gorutnb.1. é dP 
parecer <jue :1 rtsscmhlon ndOJliC o >cguinto• 
projccto. : 

A nss•mhl~n lo;:i~l ntivn (lro•·iur,in l (lll Mi-
nas Gernos decreta : 

Art. huicn. f';cn croa,ln uma C3olei rn ri• 
iustrucçfuo jlrimnria do S4lt o nt.1!;Clulino nn 
lugar denominn•lo ll hn. rr~guo~ia d!J S. Jou• 
do Gorutubn ; rc1•ogatlns as rhspos•ç•ios ' "' 
contrario. 

Sala rias commissilM, 1:1 de jnlho de 1888,-
C. Soun.- J. nutra.-José Theodoro. 

N. 3~ 
A commis:;âo do ínstruc;.;.i o publica, ~ 

vísta da pe!ir::io do mullos h:1bilances das 
~0\'0açúes d~ C~bral . B~rroíro, Esplrllo 
SaulO o S. Gu~sal)l. municipio do Jc'}ní-
tahy, apresenta a assomblea o segomtt 
prOJ OCOO : 

A .:~sscmhlea legislativa provincial de 
Mlnas G~me~ decreta: 

Art. unlco. Ficao cread:1s duas cadelru 
de instrucçào primaria no municie~<> do 
Gequi taby, sendo uma na povoaçao do 
.Barreiro e uma no districto do S. Gonsalo 
das Tabocas; revogadas as dlsjloslo;õca em 
contr~rlo. 

Sala das commissots, t 3 de Julho de 
1888.-C. Se11:1.-J. Dutra.-José Theodoro. 

O Sr. Brasileiro pede dispensa de io-
tersticio para i . • leitura e igualmenle 
de l mpres~ .tO pari\ o projecto o. 3:i0, 
afim de ser dado para a ordem do d.ia 
de amanhã. 

E' approvada a t.• parte do requa-
rimento e rejeitada a !!.• 

Procetle·se á i.• leilnra do projecto, 
qne é julgado objecto de deliberação. 

Dispensa de commissões 
O Sr. Vaz de Lima requer dispensa do 

cargo de mem.bro da commissào de 
obras pnbliw, declarando que tem 
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,ara i~so mo ti ""s imperiosO:!, q a e de 
modo algum pode explicar à casa. 

A casa, sendo consultada , concede a 
dispensa. 

O Sr. Presi1lento nomea para eHa 
c:ommi s~flo o Sr Antero. 

O Sr . Sil Fortes rc,1nor, por motll·os 
id e ntir.ô~. exoneração elo membro da 
c:omm is~ào d11 sa·•de pu bli c~. 

A cas~, seu do r.on~u ll:\lla, uega a 
esooeracao. 

O 8r. 8 Uvn J"ort.ca {PM 0 1'-
dem):-Agradeçu a provA tiO cunlíança 
que me 3C'.J ba de dar a ca~~, mas ele-
claro que uão pos:~u do modo :.lgurn 
c:ootinu;or a servir na cnmrnis~fh.l de 
saude publica. poid teuho para i;~o 
motivos efTcctivos. 

A casa.seodo c.:oo~ullada de novo.con · 
cede a •·xooeraçào. 

O Sr. l'msulentenomea para sub,ti · 
t u ir o Sr. Sâ f ortes o ::ir. o\ . dú Mauos. 

B.z:plicaçtfo 

O l!!h·. A a·i!!lt.idell!l Mnh• (flai'U 
Mma e.cpl iv·•çàu):-Sr. p r~s •llcnte, ba 
dia~ . fu1 pulolica tlo nn l .e!Jcral .11 j,.e;,.,, 
um discur>t•.llu qual PU li penut.los tple 
não tiuhào sidu prnunnri .ttlu" a•1ne e 
q ue con1111hfto in~ann ae:cic.1 iujnriosas ll 
cahtnmio>n~ :\ ve~~oas 1111e me merecem 
respe1l11 e run~id eraçãu . 

1\equ••ri à V. Exc. qnn ~e dignasse 
mandar ''ir da typo~rD phia as no las 
tacllyl(raphi··as des~o discurso 11, me 
cll~S•• udo 1•lla~ ás mf•o~. mostrei-as a 
diversos rollegas, eutru os quaes cão 
posso deixar de citar os Srs. Sabiuo 
IJarri'SO, na mi ro Marli o· e ~elsoo . .. 

O Sr. Lo•z Vieua :- E' rnaleria velha; 
j a foi discuuda em outra ses~fln desta 
cusa . 

O :' r. A. Maia . . . os quac~ vtrão que. 
com ciTei to. os períodos a quo mo refe ri 
estavào ese·•iptos nas no l n~ cum let:ra 
diiTen>ulc da dos tach ygr<ljJho~. 

O Sr. fa ·rreirn Alvc,:-~lu l l :l~ \'1'1-e<, 
na r e visiu• dos di seu l'l'O>, acoult·•·o ,,.r 
preciso re~tabelecer algumas phr:asb, 
que não f01 ão devida mente tomada•. 

O Sr. A Maia:- A mmha que~tão 
Jlào é da rr v1sào do ui•~urso, c que oelle 
se achão períodos intei ros que uingnem 
t1oha on vi1lv prouunc•arem-so na casa e 
que cn folv•·m 11alavras injur·•osas. 

Eu nitu 111·• oiTeoderin, nem poderia 
r eclamar contra o facto de lllll uepnlade•, 
na revisão 1lu seu discur~o.nrrc•londar a 
phrase, lot na l-a mais bOnita : mas. o 
que eu nilo pndia tolerar alo~olulamen le 
era eocar tarem-se no tliscurso palav1as 
jojuriosas, períodos ofTensivos; por isso, 

considerei-me no direi to de reclamar 
contra semelhante rac:to. 

O Sr. Lu i~ Vre~ ra : - ~las, podia re-
clnm~r l!elll lnjunar COill ') O rP7. , 

O Sr. A. M,,,a : -0 autor 1lo•to acto. 
qno ~~~ niltllptallficarei, tinha 1l ia~ an te:o. 
rt~rlara o ne>la ca.'a quo cu mn le-
v .. vn aqui uni1·ameote por que.,tóes 
ll'':>Soao~. IJII C lá fora apr~goa v a 11ue 
tinha ~ inal o a fUi 11ara rnas:;.'\cral-o, para 
o.magal-o e nà•• sei qne mais ... 

l) Sr. Ferreiro~ Alves : - Isso é pu-
bl• r-' 11 tullurio. 

tJ Sr. A Maia . . . que e~ tas ques tões 
entro mim n S. Et c. eram exclush·a· 
OlP.IIlU IIC,SMe:s. 

Eutrutantn, Sr presi< lon t~. tjiiJIII'Io 
VIW1113•IO COIUO JUÍZ UllllliCI!ial du l~I'IOO 
do Pomba ••. 

O Sr. Cao,Jíal~ Cerrp1 ~1ra : - Cargo 
que cxe•cen <hgnamcnl.J ~ no qual 
prestou •!'levante< •Prviçn.; ;, rau~~ d.1 
j u~lii:~ {11J10ia4 •S rl• a111b tS a:: bnn-
t:lltf.,s) . 

O Sr. A. ~aia . .. vrn f'ujo r,ugo (a 
ca~a IOP. d1•scnlpa•·il a fal ta de mu-
tlc-tl:•} CUIIIJU b lCi IIIUÍla~ C fundalla~ 
sympatlt i:c~ o a pnava i: quo or1:upo 
11111:a ca.l<•lra n~la ca~a . . . 

O Sr Fr:ouç;t \' iauna : - l'ur seu~ 
merit11s ("P'I' ' 'P5). 

O ·r. :\. ~l.ua . .. \'Íctimado ~oL v 
pe;u tlc • rcs proce~sos ile rr.sp, nsab•-
lialatl~. eu li IIIJS despachos que dcc r~:
taram esses processos o nns despachos 
ti ~ 1~ ruunncia. as~igoatlos polo Jl tiz llt~ 
011'6110 da comarca , phrasr.s nr.cradas 
d'um c~plri to sarcastico c tyrannicu. 
quu o:w t'ram. nem podiam s1•r 1lc;;so 
juiz, porque eu poJerci mostr:1r ron1 
~espachos por elle proferidos '111 4' era 
mcapaz tlc escrever aquallas phrases. 

O Sr. Ferreira ~lvu:-:liào apoiadu; 
m 111t0 capaz. (apo •a(/os etulo apoi•l(l<M). 

O Sr. Candido Ccrqueira : - E' um 
ignurauto (c11n/itltulo o v apartes) . 

O Sr. IIOI'ta Junior : - E' a supr~rna 
v~r~1111ha rla magislratu1·a lJrasi leira 

Um Sr. dcputadiJ: -E' um juiz de 
du~>ilo muatfo distincto. 

O Sr. Uias Furll'S : - Ellc íl o pn-
me•ro iner•to dos ineptos. 

O :-.r. Urumonrl : - lia distiocto e 
dbtiUCtO. 

O Sr. !lon a Junior: -Esso juiz tem 
unta re1Julaçào pn vorosa (ana,·tes). 

O Sr. l'rcsi• lentc : - Allen\:ào I t>e.;o 
ao nolJre doputaolo quo continue o sou 
discurso. 

O Sr. .... . ~laia : - Cnnhecendo, Sr. 
presidente, por ter residido oa cidade 
rlo 1\io N0.\0: conhecendo o esh·lo de 
todos os adYogado• d'aquolle foro, eu 



ANNAES 
Ti<o de ood.e partiam os bole~ com que 
se queria Cerir a minha reput:~.çàu . 

Cooheci, Sr. presidente, ainda, nos 
artigos publicadl)!. D'\ improJnsa por e~ ta 
pessoa, o cstyln do mesmo Individuo, o 

.compreheodi que havia contra 1uim 
uma séde de viug w~a . tlo •1uu u juiz du 
direho era mero iustrumouto (contes-
14çaes •la /J<Jtacadu cJ•UOI'Vatlom). 

Não me sujeiltl, Sr. pru~idcoto. uunca 
me sujeitan:i ao papel a que se su-
Jeitam certos imlividuos,que Curam per-
rei tameuto descri piOS por .\loliliro. 

São indivíduos que, escondidos nas 
trevas, mextlm o remextlm tudo o 
mundo; ê 1J'ahi que partem os botes, 
mas elles pro~uri'lp esconder-su, embu-
çados na capa da bypocrisia, procu-
rando, fiogludo·se Ticumas. Sr. presi-
denta. •IIU1h r aiu.!.l «quelhu que.uào os 
conhe.:eodo;•leix:un ·stl lt!v.H 1111r elles. 

\' Exc. sabe, Sr. pre.~ideuto, que mo 
refiro il obra prima de ~l.llierc, u- Tar-
turo-

M3!>., Sr. presidente, isso, que se dizia 
aqu: que e·a pessoal, 1:1 Cura dizia-se 
qu., era poliiica. e o quo wo a•lmira à 
a posição d<JS coo~ervad~r~~· que I~ 
Cora sustentavam uma op1n1aO o aqu1 
dentro uma opinião diver~a <·~pa,·les). 

Não pr~ciso, Sr. presitlen te, oào pre-
cisarei deCender os meus actos como 
juiz muuicopal do Pomba e como pro· 
motor tiO Rio Novo. 

Em ambas as cidade.; dd xei un1 
nome quo me eleva e quo sorvo du pro-
testo contra as phr.tscs 4ue fOI'dW aqui 
proreritla$. 

Um Sr. deputado : - V. Ex c. C oi 
um juiz imparcial e intell igcote. • 

O Sr. Presidente : - l'eço ao orador 
que resuma suas ubse• vaçoes. 

O Sr. A.. Ma1a: - Sr. presidente, vou 
resumir a minha e:tplicaçào em obe-
diencia á V. Exc. 

Não o fardi , porclm. sem lembrar que, 
alem das reclamaçOes quo aqui liz, eu 
mostrei que no di:~curso tio inoli~iduo 
a que mo referi vem um aparte, que, 
nào tendo síolo tomado ptlo Sr. tacby-
gr.~pi!J, ap .. 1·te proferido por um llts-
tioclo collega desta baocada, roi, t!Dll'e-
tanto, emeudallo (11pa?'tcs). 

' ' que eu amrmo li unicamente o se-
guune : 

E' v~rdatle que n Sr. Barbosa da 
Silva tlt'u o a parte, 1i verdade que o 
Sr. tar.hygrapho não u tíuba tomado, 
mal! lambem ê verdade quo nu notas 
as palavr.t.s-dá um aparte-:u: ham-:~e 
emeodallas e o apart!l e~cripto 110r 
letlra dit!erente. 

Eu oào ci!o este Cacto. ~i nà11 para 
mostrar que eu tenho toda a razão no 

juizo que rormo do individuo a qua m• 
refiro (upa•·l-s). 

Ainda uo mesmo àiscarso. Sr. pro~
~:tl~nte; reclamei contra o period<~ que 
envulvia uma1ujuria à assembloa, pe-
riodo •lU" ou affirmei e coutiouo a 
affirunr n:iu Ler su1o prouun~i ado uesr.a 
casa. 

üm Sr. t!Rpul:t<lo: -Porque V. Exc-
uatur•lmenltt nao ouviu. 

O Sr. J o~ino : - Nãu Coi dito. 
O S . A. ~bi:c-Ouvi totlo o dis-

curso. 
Entretanto, Sr. ""'~•!lente, a l•aa-

cada conservadora, que so uoOslm o!Yeo-
dida por causa •lo uma reclamaç~o que 
fiz , nàiJ se o !Yt~ndeu cum a iujuria qtuS 
roi as~acada à tot.l.a a assemblca. 

Sr. prtl~hlento. eu lamerllo proCun-
dameoto a injnstip da bauca,la COU,Jer-
vadvra p:tra commigo. 

O Sr. D.arrosl• Junior: -Nào apoiado; 
r>ào houve injustiça da parte da ban-
cada co:rserndor .. para rom V. Exc. 

O Sr. A M.lia : - Quantu ;i~ pa-
lavras qun attui pronuoc1ei, ellas ex-
llrimcm o juizo pessoal qtte f<~rmo sobre 
o iuLii , iduu a que me rereri. 

Sr. presi:lente, osse juizo pessoal eo 
externarei aqui ou r.,ra d'aqui, ond.e 
q11er que ~CJ:I, sob minha intoirn res-
ponsabilidade. 
Eotret:~oto. declaro á bancada con-

ser,·a•lor;, , declaro a11s meus dignos 
coll t•gas da banoada liberal, quo a mmha 
intenção nuuc.1 Cui, oào podia ser. 
otr~.rd ~r a ohgnidade da assomblea pro-
vin~ial. 

Uoicamentn, eu tinha sitio desallado 
para 1 epctlr 31JUi o quu dizia lá r ora e 
eu ~rovei ft 'IO o que d1zia lá Cora repi lo 
aq1u . 

Sr. pre.~idonte. eu não estou ac!lt~-
tumado o nunca me sujeitarei a faaer o 
papel \Je ' ictima. 

Costumo aca retar com a rcspon-
sabiiítlado Ll o~ me1v actos. 

A~sim , o quu lenho 1le dizer boi de 
diz~r seotopre com a rnaxima CraoquPza 
e iodepeodeocia (m uilv bem; muito 
bem). 

A. ' I' ' 1\n: DA OAO&ll DO DIA 

2. • lfilu1·a de p1'0jecl~s 

r ; m 2 .• lei tura e sio juggtlos ohje-
ClO~ ale deliberação os de ns. 307 
a 3\1 . 

O Sr. 0.1rrosn Junior rPquer prefe-
rencla pua a discussão da~ materiu 
da ort.lem do dia, du projeeto o 9 em-
diante. pela ordem em que se aehão eol-
locadas. 
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O D r umo nd (prltt ontem):-
"Sr. presulente, acreJ ito •JIIIl a luu.·a·l·• 
.liberal accila o requerímcoto elo uviJru 
deputado, deseJe que r~opcita-so a 
ordem do dia tal como c~ü urd..LII•~:td '· 
fazeodG-Se abstracção ~umcnt" •. lu um 
projecto 1lc &!latistica: c 1 to purt(llt.! 
ha na mesma ora.lem du Jaa matoraa.~ 
snbre as qatae~ ou eutcnJo quo a cJ.;a 
tom neces:~iJade ele manifes tar-se. 

Seria de conveuieoeia, JHII':t 1111e 
possamos marchar rogul:arnaonto nu 
clesempenho tle nossos •ICI'~~o,;, quo 
estabelece~semus uma u .rnJJ do cvu-
ducta a respei to tla inclusão tlc,sas 
materías quo os nobres dPput;11l•1s e•ua-
Sideriio irritantes. 'omo sao as mo-
tlidas de cstali·tica, ua orJum do d1a 
( apoia.Jos; muito IJeH' (la IJmcadl! 
.:on•e•·uadora ). 

Moptemos um meio termo. de sorte 
que todos fiquem satisfeitos (apoiados 
da IJa•ll!•lda COIUBI'Cil l11ra). 
Eu,poi~.coov iti O a illnstrada banca•la 

conservadora para que no~ o iT~rc~a 
:~ua mão ... 

O Sr. Barroso Juuior:-~ i.o ó preciso 
convidar-nos. 

O ::ir. Drumootl .. . alim de colt:t-
llorannos ua confceçãu das leis quo 
mais de porto interessio a prov 111ci~. 
COm i! SàO a., lCIS 3UOil..IS {úWIIO 1Je111; 
m uil·l bem). 

E' approvatlo o requerimento tio l>re-
fer~ncia. 

Cad~ir.rs r/c iMII·w:çdo p•·imoda 
E' aprrovado em t. • discussão o Jlrn· 

jectn o. 9 , creando doa · para o sexo 
masculino, uma na capella do~ ~larins 
e outra no bairro tlo Piuhal. 

Posturas 

E' approudo em 1. • discussàll o 
proJ~Cto n. 1 !14. contendo o rod1go de 
posturas o regulamento interno da c:t-
mara \le Sapncaby. 

Est•·ada de fer ro 
E' approvado em 1. • discn.~sáo o 

projecto o. 23, lJUO concede prl\'llegao 
para a coo.•trucção tle uma estrada de 
ferro, que, panio•lo da Minas e 1\ao, 
"·' ao rio Sapucahy. 

Paga manto a D. C. Lallemanl 
Entra em 1. • discussf10 o prOJOCtO 

u. ~5lS, que a utorin o pagamenl'l d~ 
1:0006. ã O. Catbarioa Lallemant. 

O 8r- Dln• F o rt.c a (n:'•o te· 
mos o seu discurso). 

O S r. C ampc llo:-Sr. prrsi-
•h•n t••. CUIIII I IIICIIIhro tlõl ~UIIIIIIÍ~~;i.u ':! . • 
tiiJ r .• mnol :t ,. l'clator ,J,, JI~I C~CJ' IIUO 
a'~~~~ 1!0 ,..,. li•lv (', ('111 parti!, i•upug-
o~tlu pelo 111•hrc tlrpuUulu 1"'1" i . • •hs · 
lnrLt•. "'!: 11 11!·1110" •ICI'tr ,. uhrt)4~ç.'lo 
1mpeno-a ti• Jll>lllic~l-o; por 1s~u 1111e 
:i. l!xc.. cmlt~u·a não autpuguaaulu o 
assum 11to 1u 1ud pal do rn c~mn, parc-
cca:lo auto~ •r••' ,.,,n vc1o u couc•• r·l;~ no 
pagamr:ntn I'''"' , • n•tltlll. I•Jilill'i :.. que 
a tOIIIIIII~SiiiJ . 1 uJuU III CilllS n·gular, 
mantlantln pag.ar f1 rcchuuautc, sem 
compelencia 11ara tal, nào toJa a 
quJutia tio I : 700.5000. rnmu 11e•llo ella, 
m~s sim a •lc I :OOOr'IOOO, a ju1zu da 
mc;ma comulissão. 

Sr. prcsíd ~ IIIC, a qncstàú 1(110 ueu 
lugar ao prujecto em ,Ji~rns~âo, um 
lace Jus documentos o iufunnató•:s que 
instraurâu a petição da r~damanta, ufto 
pu. lia ser rt!Solvula de nnt ~•l mutlu. 

Guaoo sabem \'. Exc c a casa, •lo· 
creta•la :\ constru~ç:·ao de uma cadPa na 
ciJat.hs !lo Ju1z de r ura, r,u tio tal ser-
viço cncarrriiado o lluadu mari alot ala 
redamauto, ljiiC, fal lilcrnolo autos !le 
torminar 0 &UII lratu, SIÍ foi lldj!U dO lra-
bllho exc.:utaJu, nàu l nl'lnlllllo-~c as 
de~ptz tS coao orça monto, plaut~s e 
ID:l i$ detalhes tia ulJra, O 111111 lthiO foi 
con rccci"uado por seu liuadu mari.J.). 

E' pelo paaamento dd tacs trJball•ns 
que ora reclaaoa a peticiOnaria, e~t i
waodo-os ua •ruantia do I : 700.5000, 
como j a. referi . 

Ouv itl;a .. repartição cl;~s nhras pu-
blicas sohre a materia da reclamação, 
exprimia ~e o seu directnr. em o meio 
de :l de Jullw,nos sPgu1n1e~ tormo- (IJ). 

Com a simples le1tnra dcs;a naror-
mação, ncre~ i to ter prPstarln au meu 
uob e collt•ga os c~clarownt·n los que 
pede para sua nrieotação. 

\'ti, cnnsel{uio temontc, o mru •lis-
tincto amigo e. por ~ua 1'07., lica1à in-
teirada a casa cJ;a:; razü s 11110 teve a 
conuniss:i.o para. formulando o ltr .. jrcto 
em • llscnss~o. maaular p:tg:u· :'1 rcda· 
mante somente a quantia tlú 1 :01111/). 
e o:\o a do 1:700;)0011, como pediu ella. 

A commi><São. 3$SIIIl procctlencln, ba-
stlada uas informaÇ(1e~ da dirrcturb tias 
obrls Jlublica~. tem cnn vicç!lo •li! <JUO 
não u rez discrtcion3ria, ..llltes que agio 
ccrrectarneote. 

Tratando--se de questão n:io li rJiutlada, 
q118 tlCIICD<IO tiO ~5lilll:tÇ:'t1 U :trbiLr .. -
108010, proferiu ella e~l~l r.um a louta-
ção tlatla a taes serYiço, l"'r a•p•eHa 
repartição. duque com 3 ll$limativ3 da 
reclamante. que. :1 ~eu modo, cutcmh1 
valerem 0~ SOfi'ÍI'OS III COCI\1113~\lS lllJIS 
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elo que a q U3 o lia que se contem no pro-
jeclo. 

Sobre taes Cundameotos,Sr presidente, 
p&nsa a commis~ào , em nome de quem 
Calo, ba ver dt~ferido com inteira jusr.iça 
a petição da reclamante, e o seu h_u-
mildo relator, por ~ua parte. acred_1ta 
Lambem ter ~ti~Ccito ao pPdido do lO-
formação quo lhe rez o honrado depu-
ta•ln a que acima me rcro~ri. 

E', por emquauto, o quo mo cumpre 
informar, aguardaod~m .. , pore~. para 
mais largos esclarec1mrntos. si ns que 
ora presto não satisfizerem ao :n_en 
oobn amigo, representante do 7. • dls-
tricto. 

A discussão fica adiada pela hora. 
SEGUN DA PARTE DA OIIDI!ll DO \)I A 

Força tmblica 
Entra ..AIJI .2. • discussão o art. 1. • 1lo 

projecto n. U 3, quo llu a Corça publica 
pa•'l o anoo de t 889. 

O Sr. A.ugu8t.O Ce&or:-
Ss. pr&sideote, restricta, como é, a 2.• 
:liscuss.io do proJeCto d11 f·Jrça publica, 
eu, no intuito de justificar orna em11nda, 
que vou orrerccer ao mesmo projecto. 
hmitar-mo-hei a muito breves palavras 

Assenta-se na consciencia publica, 
Sr. p resid11nt~. que o numero de t ,200 
praças para o corpo policial não cor-
responde á~ necessidades publica~. às 
exig~ncias desse serviço na província. 

O Sr. Dromond :- Nem que se du-
plicasse o numero, não seria soffi ciente. 

O Sr. A. Cesar:- Confrontando-se 
a Corça publica organisada na província 
de S. Paulo. província mliito menor do 
que a nossa em territorio e população, 
província onde oota-~e hoje um systema 
de viação rerrea muito mais desenvol-
vido do qne entre nós, proviocia onde 
as communicações, portanto, são Caci-
limas, conrrontanclo-se a sua Corça pu-
blica com a da nossa provincía, vê-se o 
quanto estamos atrazados e mal servi-
dos nesse JlODto. 

Alli o serviço policial é muitíssimo 
melbor at~endido e applicado que na 
nossa prov1nc1a. 

Ainda hootem, nesta c;.sa , um dis-
tlorto membro da bancada liberal, o Sr. 
01 llarbosa da Silva, demonstrou-nos 
que a rorç:~ publica na nossa pro-
víncia a! til na proporção de um soldado 
para tres mil habitantes. 

Ora, v é V. E:tc., vêm os nobres de-
pul.:ldos quão deficiente é o numero 
actnal de soldados para ma.nter a or-
dem publica, para garantir a tranqull-
lidatlo dos cidadãos na proviocia. -

O Sr. Teixeira Duarte: - Na vasta 
provincia de Miou ! 

O Sr. A. C~ar:- Realmente, Sr. 
presidente, uma Corça publica composta 
de t ,200 praça!f para uma proviocia 
como esta, tào vasta, de população 
tào gran•le e tão espalhada, é uma ir-
risão, podemos dizel-o ! 

O Sr. Orumood : - E' a que sem-
pre tem servido até hoje : notando-se 
ainda que nunca se completou o qua-
dro. 

O Sr. A. Cenr : - Mas, não se segue 
que. ror que tPnh~ s1do sofficiente ati 
hoje. continue a. sal-o sempre. 

Todos sabem q u& hoje atravessa mos 
um pcriodo aooma lo, um período que 
deve uos razcr receioios de abalos e 
commvçOes sociaos. 

O Sr. Dru mond : -Mas, o projecto 
consagra o numero de praças pedido 
pelo governo. que ê o responsavel pela 
ordnm publica. 

O Sr. Luiz \'iei ra : - Todos nüs so-
mos re~pon•aveis, somo~ reprPseotante~ 
da provincia. 

O Sr. A. c~sar : - Comquanto n go-
verno entenda qne o num~N de 1,2011 
rraças é sufficiente, eu p~sso entender 
de modo di vor~o ; corno deputado. 
C•Jmo conh~cecl ur de loclas as no~e.~si
d~des da pruvincía, sobretudo do dis-
tricto que repre~eo to, pn~so pensar 
dn modo dirr~reo te de S. Exr... como 
eiT~ctivamPnte penso, sP.m 11110 uis.~o 
l1aja nada de oiTonsivo an gnvcrno(apoia-
dos cl!l bancatia coMenmdfll•n) . 

Estou, portanto, no di rei to de oiTe-
recer a minha emenda, el ·vaodo o nu-
moro ao rracas. 

Com a difliculdade quo temosdetrans-
porte, dan!lo-,e fu vczrs necessidade 
da acudir de prompto com ~ rorç,a pu-
blica a uma localidade looginqua, não 
poclemos nos julgar bem garantidos em 
nossa tranquilliilade com tão limi tado 
numero do soldados. 

O Sr. Orumond:-Ja dis~equal o ou-
mero que petiP o governo. 

O Sr. A. Cesar:-E eu ja disse qne 
não sou obrigado a cingir-me a opioi ;io 
do governo e ne n o nobre depu Iael.) 
pode traçar-me nma norma de condu-
cta p .. :a o m'!u procedi monto. 

O Sr. Gomes Candido:--E;: emenda tem 
todo fundamento. tanto qne a propria 
com missão propoz o ou.mero dE! 1338. 

O Sr. A. Casar:- ... lei de 13 de Maio, 
Sr. pre~oideote , v11io ainda tornar mais 
precario o estado da nossa proviocia, 
como de todo o lmperio. 

V. Exc. hade recordar-se do Caclo,que, 
ha poucos dias, deu-se na provincia do 
São Paulo, proviocia muito menor do 
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tqoe a nossa e onde n servi~o de poli-
-<iamemo. repit.o, é reí to com muito 
mao~ pcrreiçào. 

Um liberto, qne violentou uma se-
nhora quo encontrou na c~trada, sendo 
preso e recolhido :1 catlen. Coi d'ahi ti-
raolu pelo povo, que. qucrrntlo exercer 
orna justa vindicta . o liucll llu. 

A melhor lei,Sr. prf'sitlcntc,t1 :1qnclla 
que trata de prevenir c uão de punir ou 
ele remediar. 

Ponanto, si a pro1•inria de Minas 
pode t••r um numero maior 11e pra.,;a~ nu 

c orpo policial . . . 
O Sr. Drumonti:-N:io tJOtlc. 
O Sr. Nolson:-Ou..-a-llo o nraclnr ! 
O Sr. A. Cc;;ar:- Ora, n:io poliu! 
Si niio potlc. como ,·. •tno V. V. Ex.:s. 

querem votar um credito ele .\O w ntns 
para representar-se a prol'inri:t na ex-
posição de l':! ris (ap •indo do Sr. c:. de 
Mouro), l(UO não tem o alcant'•' ola 
erncn,Ja quo orrcreço ? 

E' pn!ciso IJUC primríro tmtcn 111~ Ll e 
manter a noss:ltr:llt!JIIill idadc,a~ u ns~as 
iustíLnio;o)l!l!, v:om dllltOÍS ~ati~ ra1.o•r·rnus 
estas l':títl:ulcs. estas n cccs~io lallt•s tlc 
vanglorias (a ,biuclo elo N'. c;. de 
M our,). 

Eu :.ppcllo para toolos 'I IH! nmhc~:cm 
.a.s llCCt'SSÍII3tfM ela nus,:a prOYIIIÔ:I, 50· 
brcturln as dos .1 5. ' c lU.' tlrslrictos; 
aímla ha pouco. nr:<~!' distri!'to, pcr,.t:ri -
nou 11111 hnn•lo tle mais llc rtuzcnlll$ ci-
ganos, commettcurlu os mai,tres crimes 
quo po•lom se ímaginar,ca população at-
tcrr:ul:o nào IOI'e u 111 soldntl fl para vir em 
Mu an:r..ilío, teve dl', por ~i, arugcn· 
tal-Olt ! 

Portanto, Sr. presidente, dei~:l udo as 
poucas e rudes consioicraçc)cs ttnt• wnho 
de razer (ndo apoiado.•ge,.,es) . . . 

Vozes:-Coosidcrações muito JUtl i-
~osas. 

O Sr. A. Cesar ... em ra,·onla cmenda, 
eu csrwro crue a nohrn cornmissiio a 
a cei tará e orará no iutllrcssr •la prot-
'Vincia o da ord1•m potbl ic' ~. 1 ,, ,.;,, 
bem). 

E' apoiad:1 c cntnt couj tult·t.ou ... :ol .. 
em disc~assào a seguinte erncmla: 

Ar t. t.• Logo depois das pala nas-
e fixada em i~OO praças •lo corpo poli-
c:ial- a•·crrscente-se-podcollo, '''" o:asn 
urgenh•, engaJar mais ·~00 lll'ao:a~ . 

O mais corno está no prnjectn. 
Snla dns sc.~síle~. ! :J 1ln J nllt•t de 

i 888.-Augusto Ccsar. 

O 8r. Navarro:- -,r. prcsi-
dtnte, tendo o meu illnstrado co!ltga, 
o Sr. A nguslo Cfsar, digno repre~eo
tante do t iS . • districto, ralando acerca 
.do art. t.• do projecto de ror(a puhlica. 

ofl'erecido a emenda que acaba de ser 
lida ~apoiada, eu, qu_e ententlo que 
perrettamente andou a rllustrada com-
mís~i'.o, fixandtt-o em 1200 praças, com-
halo a emenda ollerecida o su~ te nto o 
art. 1. • do projncto 

SI dS JndíC IO$a~ considerai;l)os relt:J.s 
roeste recinto pelo meu !Ilustrado col-
lega, o Sr. n. da Silva. provarão, e 
bastante, que um soldado do corpo pol!-
cml de ~f ina!', rel:llívamenle á sua po-
pulaçào, corresponde a tres mit habi-
tantes. ~fgne-se , e outra nã11 pode ser 
a conclusão, qnn as 1200 praças nfo.) 
~ào as~az sufficientes para a garantia 
da segurança publica e ínrlil'itlual. 

St, IJI,IS, está claramente demon ~
traolu •1 Ud a uossa Corp 1111 h li c a é re-
presentada em rd~ç:io ;, pupnlaçàn l!e 
nossa pro,·iocia pela rrarçãn 000,3. ,. 
evodento que a emto•la a1' resentacla 
não melhora as suas C•1ndtç0es, por 
isso mesmo quo adtlrci'•ll:l , apenas. 
ao numerador daquella rracç:in O,'t!i, 
isto ó, a •1uartn patlll l!c um ~oldarlto 
(st d possível divíolír-so a nnidatlo nes te 
casn). 

SI. fi nalmente, nm sultllolo não pode 
manter a ordem entre tro~ m•l hai,i -
tantes,ê claro quo um e mais um quartr. 
(1.25) u.mbem não o eoo ~l'guirá abso-
lutan.entr. 

O Sr. Augusto Cesar olá um a(larll!. 
O Sr. Navarro:-A rnrça publíra , 

em aoooo anteriores, lixada P.m mil 
praças, o, oos ultimos, em mil e tlu-
zenta~ . tem sati~feito, si ni10 bem, an 
menod sorrrivehnenle. AA necc>~itlades 
e exigcncias da 11rovincia. 

O Sr. Augusto Cesar:- llojc d ím-
possirel. com lào pequeno numero. 
maotor-so a ordem pnblica e a se-
gurança índíTidual, tendo em vista 
a lei de 13 de Maio. qne espalhou pelo 
lerritorio 11111 exlraordíoario numero 
de iodlTiduos que não ntrorecem a 
menor se~tur,o oça. 

O Sr. Drumond :- V. F.xc. quer es-
pccar a~ instituições com a força pu-
blica (apm·le,~). 

O Sr. Navarro:-Neo1 se diga, Sr. 
presidente. que a lei de ta de Maio, 
prenuncio do e:~grandecimento de nossa 
p;,tria, que e levou-~e. promulganl!o-a , 
tanto quanto se achava humilhada 
aos olho~ das nações civilisadns, n cujas 
faces atira v a o insulto hediondo da 
escravidão, aogmenlou a população 
da província; porquanto, a população 
escrava , appzar de opprimida, sempre 
roi computada (apoiodos). 

Sr. presidente, si, em certos lugare.« 
da província, a segurança publíca 1• 
individual são mal garantidas, em razão 
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do qne a qna o tia que se contem no pro-
jeclo. 

Sobro taes fu ndamenlos.Sr presidente, 
p&nsa a commis~ào, em nome do quem 
falo, bavcr 1leferido com inteira jusl.iça 
a petiçàu tia reclamante, o o seu h_u-
milde relator, por Hla parte. acred_Jla 
tambem ler ~ati~feito ao pPdido do lo-
formação quo lho fez o honrado depu-
ta•ln a que :1cima mo refuri. 

E', por CIUI(Oanto, o quo mo cumpre 
informar, aguardaodo-m~. porem, para 
mais largos esclarecimPOI<'S. si ns quo 
ora prc~Lo uào satisfizerem ao meu 
nobrr amigo, rAprcsenlanle do 7 .• dis-
tricto. 

A discussão Oca adiada pela hora. 
SF.GIINDA P.\RTF. DA ORDF.lol DO \)IA 

Força ptwlica 
Enlra..JI.O'I.2.• discussão o art . t.• 1lo 

projecto o. 1t3, quo llu a forç.'l publica 
para o ao no .to 1889. 

O 8r. Augu111t.o Ce&Dr:-
s ' .1 ' A -il• r. prO:S iur.nle, res tncta, como "• a •. 
distus$h do prOJ6CIO dA f•Jrça publira, 
eu, no illllito tio justificar ama emenda, 
que vou oiTercwr ao mesmo proj~cto. 
lunilar-me-hei a muito breves palavras 

Assenta-se na conscieocia publica, 
Sr. presidente. que o nnmero de 1,200 
praças para o corpo policial não cor-
responde ás necessidades pubJlcaq, ás 
exigtmcias rlolsse serviço na província. 

O Sr. Orumood: - Nem que se du-
plicas.•e o numero, oào seria suffi cieote. 

O Sr. A. Casar:- Confrontando-se 
a força (JUblica organisada na provi ncia 
de S. Paulo. província muito menor do 
que a nossa em territorio e população, 
proviocia onde nota-se hoje um systema 
de ~iaç.ão ferrea muito mais desenvol-
vido do que entre nós, província oode 
as communicações, portanto, s:io raci-
Jimas, confrootamlo-se a sua força pu-
blica com a da nossa província, vê-se o 
quanto estamos atrazados e mal sen 'i· 
dos nesse ponto. 

Alli o serviço policial é mu ilissimo 
melhor allendido e applicado que na 
nossa prov10cia. 

A.iotla hontem, nesla casa, um dis-
tin.clo meu hro da bancada liberal, o Sr. 
Dr. Barbo~;, ..ta Siln, demonstrou-nos 
que a força rmblica na nossa pro-
víncia 8!lá na proporção de um soldado 
para tres mil hahi taotes. 

Ora, \'Õ V. Exc., vêm os nobrfs de-
pulados qn rlll deficiente é o numero 
actual de solrlados para maote•· a or-
dem publica, para garantir a lraoquil-
lillade d<~s cidadãos na província. 

O Sr. Teixeira Duarte: - Na vasta 
província de Minas ! 

O Sr. A. Cesar: - nna!menle, Sr. 
prosidflnte. uma força publica composta 
de 1. .200 praça$ para uma província 
como es ta, tão vasta , de população 
tão gran•le e tão espalhada, é uma ír-
risào, podemos dizcl-o I 

O Sr. Drumond : - E' a quo sem-
pre tem servido até hoje : notando-se 
ainda que nuuca se complntou o qua-
dro. 

O Sr. A. Cesar : - Ma~. não se segne 
IJU8, flOr que tenha s1do ~ uflicien le até 
r,oje, continue a sel-o sempre. 

TOliO!l salJeru q1H1 hoje a Ira ves~amo~ 
um JICriodo nnomalo, um período que 
devo nos fazer rcceioms de abalos o 
commtJçOes soci ~es. 

(J Sr. Drumond : -Mas, o projecto 
cnn~agra o uumero de praç.as pedido 
pelo governo. que i: o respon~avel pela 
ord Am publica. 

O Sr. Luiz \'ieira : -Todos nós so-
mos ro~pon•aveis, somos representante:; 
da prnvincia. 

O Sr. A. c~sar : - Comquanlo n ~:o
"eroo entenrla que o num~N de t ,20H 
praças ó sufficiente, eu posso enl•Joder 
do modo di vorso; cnmo deputado. 
como cooh~co, lur rio lotlas ns nc.·essl-
dndes da pruvinc'a. sobretudo do llis-
trícto que represento, pMso pPosar 
dn modo di iT•rc1•te do S. E~1;.. como 
eiT•1ClivamPnto penso, sn1u rJnO nisso 
haja nada de ofTonsi v o an ~flverno (apoia-
dos rl•l bancada COIUCI'Orltl~~t·ll) 

Estou, rurtanto, no di rei to de oiTe· 
rccer a minho. emenda, el ·vando o nu-
moro de prar.as 

Com a dilllculdade rlue lcmn•dfltrans-
porte. dao.lo-,e :'13 vez~s necessidade 
<lo acnrlir rle prompto com a força pu-
blica a uma local1dade lunginqua, não 
podemos nos julgar bem garanlirtos em 
nossa tranquilli,lade com tão limi tado 
ou mero de solrladns. 

O Sr. Ornmonri:-Ja dis~equal o ou-
moro que pc<le (I gover.,o. 

O Sr. A. Cesar:-E eu ja disse 'l''e 
não sou obrigado a cingir-me á opiol ;'lo 
do governo e ne n o nobre depula<lll 
pode traçar-mn uma norma de coo•lu-
cta para o meu proce.1imonto. 

OS r. Gomos Caodido:--E:: emenda tem 
todo fundamen to. tanto qne a propria 
cnmmissào propo:r. o uumero de t 338. 

O Sr. A. Cesar:- :\ lei de 13 de Maio, 
Sr. presidente, 'Aio ainda tornar mais 
precario o estado da nossa pmvi ucia, 
como de todo o Imporia. v. Exc. hade recordar-se clofaclo,quo, 
ha poucos dias, deu-se na província de 
São Paulo. província muito menor do 
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tqae a nossa e oade o s~niço de poli-
-ciamemo. repilo, é rei lo com mullo 
m:u~ perrcição. 

Um liberln, que violentou uma sr.-
nhora quo encontrou o a o~tracln . sendo 
preso e recolhido il cade.1. ro i 1l'ahi ti-
ra•lu pelo povo, que, qucrrntlo Cl ercer 
uma ju~ta vindicta, o lil!cltntt. 

A melhor lei,Sr. IJr•!Sitlcnte.t: arluclla 
que I rala de prevenir c não 1lc fJllllir ou 
ele remccl iar . 

Portanto, si a prorincia de ~l 1nas 
pode ll•r um numero maior fio pra~~' no 

corpo policial . . . 
0 Sr. Ornmnllll:-N:lo 110111• . 
O Sr. Noison :-Ou~a-su o nratlur ! 
O Sr. A. Ccsar:- Ora, não pn•lo! 
Si n[io pode. comu l· •1uc V. \' . Ex.::s. 

querem Vtltar um credito 1le \0 r.ontos 
para representar-se a l'rorinria na cx-
posit.ão de Paris (aP'.incto tio Sr. 1: . de 
M oum). que não tem o alcano: tia 
cmen.la que offcn:ço ~ 

..:· pre.:iso 'lue primeiro trahHHns 1le 
mantnr a nos~a tran']uillidallc,a~ •t•lssas 
institul\•t)t~s, p;tra depois satisrazt•nnos 
estas ,.a itla• lcs. e.~ tas ucrcs~itl ,td• ·~ ih: 
vanglorias (a ,,·.iutlo t iO ~··· C. ue 
M OtWII). 

En ~ppcllo par.1 ltltlns 'lU~ ··unltrn!lll 
.as ncc•':-:•ttl:ules ria 1111:<:<~ llrtl\'lth·i:l , so-
brctuclo as ci O-~ 15. ' I! I U.• tlt~tricttJ:S; 
a itula lta pOUCO. OI'SSC di,lf'IC tll . pcrr~ri
DOll um han1lo rle mais tio tluzcutns ci-
ganos, commellcullo os m:ti,1ros crimes 
que podem so iroaginar,ea população ai-
torraria n:1n tuvc um soldatlrl para vir 0111 
seu auxi lio, teve til', por ~i. arugcn-
tal-o~ ! 

Portanto, Sr. presidente, dei\:lltd<l as 
poucas e rudes consitler:tçt)CS IJUu ,.,.nhu 
dO r.t7.t'r (nãO opoiadO.t!JCI'Cie.,) • •• 

Vor.cs:- Considt.raçõcs multo JHtli-
.:iosa!l. 

O Sr. A. Ccsar .. . em ra ,·orrl:t emenda, 
.eu espero !JUO a nobre com missão a 
~cei ta rá e o rará no intcrc:'s~ •la llr"-
vincia c ila Ol'dl'm pnhlit·a. I .11 .,;,() 
bem). 

E' <~poiad:l e cntr.t conjun.·t,lln••; tl•' 
e m discnss,io a scgniotc emcntla: 

Art. 1. • Logo de110is das pala ''ra"-
é fi xada em 1200 praças 110 Ctlrjlol puli-
eial- arcrcscente-sr-podcndo. ~'111 •::t<ll 
n rgonttJ. engajar mai~ &00 pra•;a::. 

O m<Jis r:nmo está no projccto. 
Sala das se~súc~. 13 tle Julhn •le 

i 888.- Augusto Ca.'lar. 

O l!!tr. Navarro:- Sr. prc.•:-
dentr , tendo o meu illnstrado collega, 
o Sr. A ngusto CPsar, digno reprel!en-
taole elo 15. • districto. falando acerca 
~o ar I . 1 .• do projecto de ror~n rulllir.~ . 

offerccido a emenda qne acaba de ser 
lida e apniada, eu. que entendo que 
perreitamente andou a illustrada com-
missão, fixando-a em 1200 praças. com-
bato a erneuda oiTerecida e s u~ te o to o 
:trt. 1. • do projccto 

Si As judictO$aS coosideraçõos reí ta! 
ne.•t.e recinto pelo meu illustrado col-
lcga, o Sr. n. tia Silva. provarão, e 
bastante, que um soldado do corpo poli-
cial de ~l ioa!l, relativamente á. sua po-
pulaçilo, corresponde a tr~s mit habi-
tante~, sPgue-se, e outra não pode ser 
a conclusão, qne as 1200 praças nii., 
~ão as•az sunicientP.s para a garantia 
da se;:~u raoça publica e indh•itfual. 

St. tH•is, está cllramento demon\-
tratlu IJUII a uossa forc 1 rmblica ó re-
presontl ota em rt·laçào :·, pupalaçào IIP 
110:<$3 prO\'incia pela rr:wçào 000,3. ,·. 
evidente que a emen•la apre$entatl:t 
não melhora as suas cnndiçõos, pnr 
isso mesmo 'IUil :uldici••ua, apenas. 
ao numcra rlor tlaquella fracçào O,'t!i, 
isto ô, a 'IOIIrta parti) rlc um soldadn 
(st é possível di vir lir-so a un idado neste 
caso). 

Si. nnalmento, nm ~ultll•l o não potle 
manter a ordem entre tro.~ 1011 hai.i · 
tantos,é cl:~ ro qno um e mais um quarto 
(t.'!!í) t:.mhcm nào o con,rguirà allso-
huan.nntf'. 

O Sr. Augusto Cesar 1lá um aparto!. 
O Sr. Na varro:- A r.1rça publit:a. 

em anoos anteriore~. fixada rm mil 
praças, o, aos ultimas. em mil e du-
zcnta~. tem sa ti~reilo, si nfto bem, ao 
menn~ soffrivelmente, as neces~idades 
e exigcncios da proviocia. 

O Sr. Augusto Ce~ar:-lloje u im-
possi~el. com tão pequeno numero. 
manter-se a ordem publica o a se-
gurança iodividnal , tendo em vista 
a lni de 13 de lfaio. que espalhou pelo 
territorlo um extraordinarin numero 
de indi • id uos que oào oll'erecem :L 
menor ~e~:ur.• nça. 

O Sr. nrumond :- V. Exc. quer e:;-
pera r as insti tuições com a rorça pn-
bl ica (apa•·tes). 

O Sr. Na,·arrn:- Nem se diga, Sr. 
presidente, que a lei de 13 de Maio, 
prenuncio do e:~grandecimento de nossa 
patría, que elevou-se, promulgando-a, 
tanto quanto se achava humilhada. 
nos olhM das nações civilisadas, a cuja.~ 
races alí rava o insul to hediondo da 
escravidão, augmenlou a população 
da província; porquanto, a população 
escrava, apezar de opprimida, sempre 
roi compntada (apoiados). 

Sr. presidente , si, em certos lugare." 
da proviocia, a segurança publica 11 
individual são mal garantirias, em razão 

• 



da tlelicieocio. dos deslac:uuen to:~ oelles 
estacionados, não é isto lltvillo, p(lr 
cert , â fixação da força publica em 
1200 praças, mas. uoica o exclusiva-
mente, á sua má llistribuiç;io o â outras 
causas que cu demonstr3rel. 

O :::r. Augusto Ce;ar:-NO~ dn centro 
lemos sem(Jre pcohtlo força ao ~hefll lle 
policia e a re~posta ê sempre-quo uào 
ba força. 

O Sr. Orumooii:-Contrallsào em 
certos pontos c deixão os outros à 
revelía. 

E. a mfl llistribuiçào (npade•). 
O Sr. Gemes Caollíllu:-VV. Excs. 

sào os primeiros a reclamar força para 
os dlvers1s pontos. 

O Sr. Na1·arro:-E estamos em nos:;o 
direitu; mas, o que eu posso garantir 
â V. Exc. é qua as desurllcns que tem 
havido o:lo têm :.ido tk:casilmallas, 
como di~se o digno representante do 
15. • ôislricto, pela lei ue 1:J llo Maio. 

Sr. pns1deote,coounuando, d1rei que 
os result.atlos tuaos que se lliw ob-
sPrnd'.l rcla tivamcntn fi forca 1>ubllca 
oào ·,ão devidos á lleliciencia de seu 
nurr.cro e sim à sua n1à llistribuiçào 
peles divt>r~os pontos da província. 

Si, como acooselllào o Lom senso e 
razão, se allend~em h oect>ssillades 
na razão t!ir~cla de sua maior llU toc-
nor urgeoria c ioten~idadc, a força 1 
publica, dividinoo-se na mesma pro- I 
porção, isto é, auxilianllo mais aos . 
pontos IJUO ma1s precisas~em, preen-
cheria, si não de um tnollo sa11sracLorio, 
por certo menos mal •lo 11110 o que 
temos observado. 

Mais um iocoD\·eniente se nota, Sr. 
pre:<illeo te, e e o St'SU inlc: 

Os de~t~cameotns, e:~t~ crnnados oo~ 
diversos ponto$ da provincia,oào são, 
como devião ~er , substituillos em 
um certo espaço de terupoi e, coo -
sorn dvs iodellnilamente nesses logares. 
abi uúquirem amisado e relações c;,m 
os indfvtduos da ultima c la ~se da so-
ciedalle e, pPrdeollo assim a força 
moral ou o pr~stigio, qu11 1i uma qua-
lt.Jau~ rudi~(IO:U5aVtl as pefJUeoas forças, 
não prestam serviço algum ao publico, 
toroaru1o-se. até, elementos de desor-
dens t• úe~moralí~ação. 

ü ::>r Portirio Machado:-llaja 1·is ta 
o destacamento do Araxà, f(lle é nUla 
mera Ocçào lle força publica. 

O Sr. Augusto Cesar: -Mas Isto é 
questão de lltsciplina. 

O Sr. Navarro:- A. necessidade de 
disciplina e uma lias pro,·as da immo-
ralidade das praças, cujo com mandante, 
por mai~ q1te. se csforcP, uada polle 
cOD$egutr; pots t(Ue o soldado d~mo-

ralisado ou ~st~ prt'SO ou commtt-
tcodo desordens. 

Ainda mais. 
r~u tenho observado, em algumas 

cid<~di!S. que os soldados se cmprl'gam 
em ~enit;M compi~Lamoote nlheívll á 
sua prull$~;iu; 1111~ tratão do l:u oura; 
outro~ :~:lo nPgooci:.nt~ e al~un~ se 
emproga111 11:1 tntlustt i:~ pastonl. uer-
cenolu o eutpn>go do •aqueiro~. 

E a prov1ucia espewto iuulllmeota 
o seu dinheiro, dtrei melhor. o nosso 
d1oheiro, o resullat!o du noSst• tra-
balho I 

l'nra provar a · ·~ta illustre asscmblca 
o quo acabo ele úizt•r, tenho :~qu1 tlous 
dOCIHUPlllOS. IJUII SUUlUCllO li CIIUSitfe-
raç:'tO o la Caia. 

1..1111 6 assigna1lo 11elo cidadão João 
FrJnci~cu tia Co> ta ll·trbyllon, l. • sup-
plenta •ht Llulcg~tlo d~ puhcia ola cidade 
úe S. FranCISCOJ; outro ass1gnadu 11elo 
c.lisloolclo Cltlatlão. l i ' uocl José Ja tul~i. 
t.• ju iz clol paz 1la frcguez1a da cu.lalle 
da Jauunna (lé): 

111"'. Sr d nlo!í~do> do rmHci ·· - Cl c;oplliu 
Ltouholpho t·a ,•lhllll olo S(ooo$3 oo Solv.,. I'~"' 
flus COII YOIIiCIIll'i, ttr•d~a e rNttltr A V. S. 
que se <liÇM ~~~~nar ao pê olesto, •11h jura-
~lctlllu tlc seu c~r,:u. sut..re us •c;uiu &es 
tl.,H$: 

t.• So • ouno que o S<lldatlo AfTnn&o, 
cuuh•du " '' teuenl~ t.uc.os l1hchaol u Velloso 
t:ald•s. dur~ootu 11 1emvo IJUe •·str•• ""' t:L 
culnlle, prtl.·tuoo ~crdço~ como ;ooltlndo ou si 
vivia ><IIIJirO i frL"St;t Clll çaSA ÚU SOU 
cuooloado; 

~ .· SI ~ ox.,cco '1"0 " nooson•> ;nH~do 
sornu o JSIH1 Cllllltuntu.lau&b u pur i.s:;u n:uJa 
110fT rNI : 

:J.• Si O t ~nenu• tooC.1S COnlll ou nona fa-
t~ud:t d ~I ~lli tlooloa couou •·~•tuel rn 11111 sol-
dado. ~~~''' d • oulrn~. que di~tr~lola do scr-
•ito l>ooblor.,, pr•!>lando-lhe s~n· atos d•-
me,Hicu~.-1::. J. 

llnfl'riootln a l'~"•:~ooot.: too•liç.io. :tll•; to e juro, 
si ueces;a riol ror : 110 t.• " ~ .· ituoo s, nmr-
maliYnnllllllfl; 1110 c. qnoo n •ol.tndo AfTo1o,0, 
dur:1ntu o 1<!1111'" 11<111 no1ui ushl v,•, vlvull! 
senq1ru ri ro·cs•·:1 em ca·:o de seu cunhado. 
loncoolo> J.uc., • &bclo~ol o Vullo~>o l:n ldns. som 
prestar >frvlços COII'? sotdnd• ; ··~t•a ucou <» 
seu cnmon~ndautc c n.1da sotrreu por isso. 

Ao 3.• ileon. é •·erdade ter o tenente tuc.u 
COIIlJI adc 00103 faz~nda C QUI•. af0111 du SOl-
dados quo tinha a wu seniçol domestico, o 
,;old3do fraur.isco de Sakos o Juro \l i(IUdl 
sernJlrO vi:. orào ~ •cu ouand•l para a di~ 
razend ' . 

!:idade du S. frnnciscn. 111 de ~blo do 1888-
-Jo:in Fraooci~cu lia t:•osta llo 1·~y ttou. L• 
Slllll>lont~ d•l dol~gado do t)oliuir• 0111 uor-
clcio. 

lllrn. Sr. L• juiz de paz de5te diitricto.-
Líodolpho t:aelauo de Sc1usa u Silva. ~ beru 
de seus tlir.sliO$. IINcis:a que V. S. athiSia, 
l!tlb jurano oto do cargo que occu1oa, os se-
Kuintes itens· 

t.• SI n soldado AfTunso J.u1t d• CO!ta. 
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~unhAdo do ttnrnte Lucu \"o•llo~tn t:~ltlas, 
(OniiD3ndalll6 do de>lac.tiJI<lnlu olc.•l3 rid~tlr, 
rMhJu uul C.'\S:t •ld ~rm cu 11 h I li·• u ,., h•rn 
aorest~·lo surviçus cornn sol~.ulu, 
~-· Si ó I!Xacto quo o teu ·uto• l,ut'AS tam 

•IIIVf••gndO ~· oJ , f ,1t iO$ SO~ >CII \'•OIIIIII.111tl0 Clll 
$CfYiÇII~ tlll SUU Ílllfti'O.'lll! Jl ll'lh' llf.o t', I'IIIIIU 
s••jdn o" tio twmu Frj u ui~cu ~.llt ·~ 4' t·,~Jro 
Marlfu:l l'crc:ra. 

Xéôl.:J tcrmo$,pllJC tlefcrimrnto.-1::. 11 . li. 

Mnnncl Jose J:ttut.:i, 1.• JUOt da J13< d:t 
ft <g ut·~í~ du :\ . :>. das llo~re; tb cttl:l~u tia 
J •• uuar•a. et~. 

t\U~.stu !'iiHIJ u jn r;ttOCIIlO Un ll' ••• r:ar.:n. 
quaulu nu t. • 1)Uc~1tu, •lUU o :iuhJ:LU AfTuuso 
l,nlt tia t:n~tJ r.:Jitlt• um t3•:• ti • sun cu-
nhadu, Lcll cnlo Luc:.~ Velloso C.11oln$; u •a•ou 
:iUl pn r 6:.:r nulOrlo o publh;u; u uuut.:a u \'Í 
Jll'l!$lU ••·•·•·iço C'Jtllu sulol~tlu. 

Ao :!.• ''"''si to, allesto tJIIU o tllto to•u•nte. 
Luc;,.• , t·ownuuu.l antc do d v:Uo'lC.lllti!UhJ n•1ui 
t•:U:&cunH\tl ' • WIU cml'rcg:uh• $ultl:ulu\h :rUh 
$CU COIIIIII:lU lo Cut S ' IIS :-Cn'ÍÇO$ Jl:lrticulo~ r••'l. 
tJU:.e..< o~ ,,,. o~mc 1-'r:uu;;is,·u S.•IC:$ e Jlçd•o 
)l3rtlll> l'crt'ir•; o """ s~í a•ur llnvir du 
Jlrultroo suldadu l'ddl'l.l ~brtins l'cr••or~ I! 
ti O Ulllr:l;\ IJl"S:SO:l$, :111!111 dC tt•r CU IUCSHIO 
Jlfl'dt'IIIÜllU 

lJ C\ j•u:ilo ú •·urd~d l! <', (lur 111 1\ s~r o:>le 
au•ttul u. 11 pas:H) do 111111ha lutrn o llr~u:1 . 

J.l11n:o • b, ~i tlu Alll'il oiQ l ~d~.-~l:onu ·l 
Ju iol Jntul.ro. 

Estes olut:umeutos. S1·. prc~•llonte, 
linuaolus por llooos ~tllallàos ll1slln~tus. 
p rov~•• cauahnent..!, uão ~ú os •ncon-
\'eHICHloJS resnllaotes tia pcrwaucn~•a 
prolotugatla tlos desJ.acamou lu · c•u t:cttus 
puutus. ma:;, tamllum. qua uu náu 
l'unho iH( ui lrat;u· tlc tUla •l uostào mu-
nuucntu pulul~a. purcm uu luturc. se 
geral. 
- Aottcs tlu tuo.lo, Sr. prcs1o.lau tu, cst:, 
tl tutercssu publiCO, l(Ue uào poo.lo u, 
pur tssu mtJSmo, uàu llcvo ser sur-
l'utatlo pelas p~JUClliU3S IJ UP.slú~d tlo 
c:un va.uano. 

O ::or. Liutlolpbo Cact;tt lo:-1!:' cct lll 
IJU'I alguns sultlatlo> tlo llt!StacauHmtu 
lia Ja11uaria estão em prcgatlus co100 
vatJiltlirús 1lo c•unmaml:lll tu do .J c~la
C~tuc ulo, .,ue nlli é razctult·lro. 

O Sr. Navarro:-Cunto es te, havmâ, 
por certo, tnui·os outros ua pruvlucta, 
cuja pu. traoquillida.Je e ~gurauça 
pullhcas mais oevem à iodole Jlacifica 
•: onletra tle seus hab•J.antc~ tio que 
:·, fl)rça publica, trre~ular e desr•ropor-
ctooahueute dtstrib•utla. 

l!:u suppoulto, Sr. presitlenle, ler 
uotuunstratlo convtlllieotemonto as rul-
uhn proposições; porquanto, ll cou 
claro o evttlente que o:s mau~ resul-
tatlos,que iureltzrueote temos ob~erva:lo, 
têm .:umo causa principal a toà dis-
tributçâo e a falta lia sull>cquento c 
periut11~a substituição tios Jeslaca-
meotos. 

Si a nossa J•rovincia esltvcssc nas 
COIIIlt\()fS tiO putfer lixao· a >n.t r•JIÇ3 
puiJI•, :o 11a •n:ltl ole .na pupul:•~·''' · o 
lllllll\'1'0 llu l'r:.ç:os nãu pudcn<t ser •n-
fcrlll .1 tjU:IliU nul . l'~lu 1111 ' 1111~. 

() S1' '' ngn>IU C•·•~ • :-,\ t'lnen•la 
~a lt>r.o1. •·•n IH• th·. 

O Sr. Nav:orro:-Nà11 sa lísr~z ;,IJso-
lulalllente. llt•sculpe-mc o lluhru tle-
JIUiatlo; IJOI$, rn"'" en tiPtnOuSII'I'I e 
V. Ex c. 11an , . ., .. " ·luu, a ~na cu:enila 
corrC>JIIIntlu a •ltt:trla patiO !.lo UIU sol-
dado 

S1 um o por demais incapn, 1 n I '• 
é ~Í UIIJI0:' 1116lll0 ÍIICôiJI:l7. . 

U :-;, .. 1\ugu~ ln C(•sar: - () argumento 
u:io tem :q•plicncilo p3ra u ca~n . ctu 
''it'IU•Ie \lu tnotlol pul' •1ue r~tliH i a 
em•·ml.o. 

O $r. Na vuro:- Como não f Tem 
pcrreila c e~ acl:t apJollca~;lo. 

v. E~ c. anirma quo a ror( a I•Ut..lu:a 
J11'Ct:tSa tlu :tUJ;IIIBULO 1', 1111 !'Ul:tlllO, 
aw··~cuta uma cmcmla.tiU C, Jll'l•)JUfCIO-
u:dmo•uln, rurrcspon•lc it llll :o rla parto 
tlu u 111 sultl:ltl , llllatuh•. 1111 uu•,; tua 
pruput•çfw. tuis IJ rt•o:tsamus tlu UUl)lltCuto 
do ll'ci ou q ualro praçag. 

,\ que~aào 11 rin~•pal. Sr. Jll'rsiolenlc, 
é u c:-taJo p<n•~c. li:~on ciro tlt~s '"'""as 
liuauç .• ~. '1'11', cumo a c,,,., >.lht•, nf10 
ICIU, IICUI ao UICUOS, JlCI'LUillÍtlu 11111! se 
paguou• algumas das !JlliJloS opto >O 
adt:1Ut no proprio curpu :lu urç.atueuto 
" ' ~'·n te. 

Eu, tJue uiio go:<lo do allnltot r má 
I'OUlat.lu a niugucm, uão I '''~''' alwat' 
com ou tra c:111sa. 

To•numamlu, (IOi~. os arj:UUl~n tos 
que tlvu a honr:t .Ju adtlu~i• • .:uud no 
tJtUl u uumcrn de f \!00 pr~ças , "' uão 
I· ass.1. :ou lllcicnte para go~rautir :t or· 
dcut c :<cgurauça pnlllicas. nitn o .crà 
la mb·~•n cou1 a Cllllltula o!Tcrt!"lla pl'io 
mou dt .• lluctu collr.ga. 

" ""' 111 , voto a ra vor olo a r l. I. • o 
contra a emenda, ~ uja raz.Ju dú st!r nitu 
conq•rehcntltl. ( Apoiu(los ; tiWtlo IJl .tt). 

O Sa·. Ronah·o ~lua·t.ini!!:
Sr. (H'I·~idcnle. peo;o f1 \". Exr. •1111! me 
mano.lc n llal'tt:.·r :l[li'Cso·nla•lu po•la t'.olll· 
llliSl':'tll SOhl'•' a rurça pultli t:a tl.l prnvin-
cia (é sottS{ciw) . 

Sr. l•l'esillcnlc o pmjcclu ~ (H't';<(lll-
laliO pr•la COIIIIHi·~ilo tiO rur~:l (lU hl ica 
murl'rc, 1111 meu motiO llo I'Or. na minh:L 
opini:io, um rutoc\ue - n um rclu(\Ue 
l at~o -,uào pelo :ulotlainc•IH$1Ílucto-
naltt.ladc, mas pclu ladu o.! as nccc.snladcs 
da JlrO\'incia. 

Sr. prcsltlente, u numero tlu 11r:1ças 
t(ue pctle o Jlroj~cto para a for•; a pu-
blica na provinci<~ ê por tlc1nai~ insulli-
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eiento ua quadr<• anormal que atra-
'Ya•slmos. 

Um "r. rlcpotado:-V. Exe. assim 
faz uma censura à ~:tmioistraçào. 

O Sr. R. Martins:-Eu cumpro com o 
meu dever o ex pendo com franqueza a 
minha opinilio. 

As cii'Cumstancias em que se achava 
a província o anno pass:tdo para as cir-
cum;~tancias om que se acha hoje ex i· 
gem um augmonto de r orça relativo ll 
de!!proporçJ1o M população daquella 
epocha para a da epocha que atravessa-
mos. 

Naqut>lla opocha, Sr. presidente,UOO 
praças no corpo de policia erão som-
cientes par:~ a garantia da ordem e para 
O!l dh·ersos serviços. 

Ma:1, hoje, Sr. presidente. depois que 
a populaçào tornou-se toda livre, quando 
milhares de indivíduos, que se acha vão 
deb:•i"<O da pressão do eaptiveiro ... 

O Sr. França Vianna:-~la~ que ainda 
não pcrt11rbarão a ordem publica. 

O Sr R. Martins . •. cntrào no gozo da 
libcrd·.tlc, indivíduos estes. Sr. presi-
dent~. que, não tendo o menor vislum-
bre 1e instrucção, não podendo conhe-
cer dos seus deveres sociaes, não tendo 
o mais leve conhecimento dos princi-
llios da lei e da justiça, impellirlos 
unica e simplesmente por seus instin-
ctos naturacs, certamente podem eon· 
correr para a perturbação da ordem; o 
augmen!o da força publica é indispen-
savel. 

O Sr .França Vianna:-Ainda ha ponto, 
houve uma reunilio de mais de 9,000 
intlividnos, sem qr:e a ordem publira 
ro~se alterada. 

O Sr. n. Martins:-A isso eu respon-
derei de modo que o meu nobre collcga 
se unira comigo no meu modo de 
ver. 

Ora, Sr. presidente, uma popula-
ção ~ue acaba de receber a liberdade 
no dra 13 de Maio, que ainda nã.o se 
compenetrou dess.' liberdade aurcrida, 
que ainda se acha debaixo de uma 
pressão de receios e sujeita áqucllas 
regras em que se achava; mais tarde, 
quando reconhecer-se no gozo da verda-
dei rn liberdade, com o direito de didpor 
ddsr nuno lhe aprouver; esta popula-
ção, Sr. pre.~idente, não se submetterá 
mais aos receios, a esse paoico, do que 
se acha ainda possuída, e deixar-se-ha 
levar pelos seus impul~os naturaes, 
muitas vezes inconvenientes, como 
disse, por falta de edueaçlio e por falta 
de conhecimento de seus deveres. 

Ora, Sr. presidente, para ter esta po-
pulação debaixo de ordem, debaixo do 

respeito indispensavel á sociedade, parn 
garantia e bem-estar da mesma socie-
dade. as 1 ~00 praças sã-> por demais 
insufficientes. 
O Sr. AIYaro Macbado dá um aparte. 

O Sr. R. Martins:-Ora, vem V. Exe. 
com 'JUCStôes pessoaes quando se trata 
de prrncipios geraes; vem com questoe., 
indivilluaes quando se trata de uma 
questão em these. 

O Sr. AI varo Machatlo:-E' um pn-
rigo r•ara a província augmcntar ~ 
rnrça. 

O Sr. R. M:trtins:- 0 aparte do un-
bra tlcpn t:ulo pecca pela base. 

Si 11111 0 11 nutro individuo desvia-se 
da senda do seu de,·er, semelhante a 
uma locomotiva quando S.'\he do trilhu 
11 prl'cipita-M de uma montanha. não 
encontrando paradeiro, si não na plaui-
cie; assim, Sr. presidente, esse., officiacs, 
essas pra~as que rlei~iio o trilho do dl'-
vcr, quo M despeuhão, semelhantes a 
cssl locomoth•a, podem encontrar nrn 
pi\r:ullliro, essa planície que ostaciona 
a~ machinas ll es~arrilhada:~, no direito 
quo tem o administmdor da província 
do expulsai-as do r.orpo, de demi ttil-:1~. 
de alijai-as por uma vez da rorra pu-
blica ria prO\'Í IICÍ:l . • 

Discutimos aqui. Sr. presidente, um:1 
entidade moral, a força publica, c ·rfu• 
uma entidatle indh·idual. 

F.is por·que respondi :10 nohre depu-
tado pelo 17 .• distrieto que 11 sou apartA 
pecc.Ha pela base. 

Continuando, tl irei qnc o augmento 
da popnbç4o, ja pel.'\ procreação, jn 
pelo accrescimo enorrun de pessoas que 
entrarfio nu ctozo da lihel'dade, em vir-
tude da lei <'e i :J de Maio, ja pela in-
troducç:1o de lmmigraotes estrangeiros 
na província, em virtude de uma lei 
votada por esta casa, todos estes ele-
mentos, rormando um numero de ha-
bitantes muito superior áquclle que an-
tes existia, t.razem a necessida •e do 
anl{mento da força publica. n:io como 
pede a omcmla du meu nobre compa-
nheiro de bancada. mas muiti!'Simo su-
perior (apotados e não apoiados) . 

O corpo de policia, para poder , , lar 
pela segr-auça publica, pel:. S4lguranc-
mdi, idual, pela garantia da ordem, 
pela honra das famílias; para poder 
fazer race ás necessidades que bilo de 
provir das quadrilhas de salteadores 
que forçosamente hãodes~ estabelecer nas 
estradas, em razão do numero de li· 
bertos que fugirão ao trabalho, de in-
divíduos qne acabão de sahir do capti-

1 
veiro, que oão sabem, por falta dos 
mais _simples _rudhaen_tos de instrucçilo, 
respertar a let e à soctedade, quadrilhas 
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éle salteadores que se assemelharao 
áquellas que erào dirigida.s por Luige 
Vampa nas cal:~cumbas de S. Sebas-
tião; digo eu. o corpo policial. nestas 
condições, 6 preciso ser muito mais 
forte, muito maior do que o tem sido 
atj hoje. 

Disse o nobre deputado pelo U . • 
districlo que u augmen 10 de praças c•ra 
desneces~ario, que as i200 erào m~is 
gue ~uffi cien te~. porquanto na cidade 
da Jannaria os soldallos do corpo 
policial não empregavio-se na ,·igi-
laocia do bPm-estar ela so<.!edade, 
oa f!Uarda da h'>n ra, da vida e da pros-
perida•le dos cidad:\os, mas erão cm-
pregadns como vaqueiros em fa1.eudas 
pasl·oris. 

Posso garantir ao nobre clepulado 
qoe as informações que S. Exc. teve a 
este respei to, pois disse que falava por 
infllrmaçOos, s to completamente fal~as, 
por quanto na cillatlo da Januaria tem 
re!ldi•lo sempre um oiJicial C\lmman-
dando a força ali i estacionada, officiat 
cuja honra. cuja di~oidade, enjoe carac-
ter elevnd i~~imu ocugu~m é c;.pu dn 
pOr ecn duvida. 

O Sr. l.cnrlolpho:-Os documentos 
que o Sr. N:uarro tern referem-se a 
esse mc$cuO ufficial. 

O Sr. R. Martins: -Si em outros 
tempos 1:.11 f a r. to se dou' hnje posso gn. 
rantir ao nobre deputado que oào é 
urdade, que são falsas as informações 
qoe teve. 

O Sr. Lindolpho:-Ent.1o, V. Ex e. 
a'.ba.ma de fnlsa r1 o a um co-religiooa-
r io seu,que ministrou o d!'curnento que 
se acha em poder do orado~ que o pre-
cedeu na tribuna. 

O Sr. R. Martins: - Si ba qualquer 
41ooumentn, qnaiqoor informaç.'lo, eu 
garanto que é fa lsa, 11 oe ê prodocto 
talvez de intrigas politicas. 

O Sr. Camcllo Prates·- Pois si é do 
um conservador, como é por qnesto"o~s 
politicas t 

O Sr. 1\. Martins:-I'O<Ie ~ur uni 
conservador mal intencionado, um 'uu-
eervador dysco 'o 

O Sr. Camillo Prates:-Qual é o 
commaodante da Januaría I 

O Sr. R. ~lartins:-Sr. presidente, 
eo estou argumentando com dados cla-
ros . .. 

Vozes: -·E muito bem. 
O Sr. R. Martins . . . e~tou provando 

o augmeoto da população por diversas 
maoP.íras 11ara justificar a necessidade 
do aogmentodo corpo de policia. e. en-
lretanto, os nobres deputados. tlomina-
dos tal voz pur esta política de campa-

narío. querem com seus apartes con-
dulir-me para IJU eMOes individuaes. 

Eu argumento em these, nilo recuo 
diante da in te:hgencia dos nobres de-
putaJos, por mais robusta que a reco-
nb~ça; mas. peço-lhes que não me 
chamem (Iara questões comesinhas 
quando se trata de mat~ria muito im-
portante, que joga com os mais a h o.~ 
intecesses da proYiocia. 

(A pnrtes). 
Srs .• nós devemos, para decoro tleMa 

corporação, de que fazemos parte, dei -
xar do limiar oa casa para fora todas 
Pslaa qne~tOes de política do camra-
narlo e entrarrnus oeste recinto domi-
nados unlca o exclusivamente pelo 
i ~te~esso comm um. pelo bem-~st ar da pro-
••ocla. 

Mas, si foi plantado a 111i este cos.-
tume desde longos anoos ... 

(Apa•·les). 
O Sr. Camillo l'rates:-V. Exc. Yeja 

quo a lri de força pnblica. que está em 
vigor.foi rei ta pelos Srs. 

O Sr. n. ~larlln~ : -A lei foi conrec-
ciooada para o estado da pruYiDCta 
no anno passado o era boa; mas, par;c 
o futuro, principalmente para o exer-
cccio que legislamos, não. 

Contestem os nobres deputados. mesmo 
enc apartes, o augmenl · da popu-
lação e, entiio, eu cederei aos argu-
mentos que forem adduzidos. 

Sr. presidente, mais de uma yez lúm 
V. Exc. e a casa ouYido rer.lamaçOes de 
cliversos pontos da pro,.iocía ~obre a 
iosufficiencia da força publica para 
abafar AS conflagrações. 

O Sr. Drnmood: -As conOagraçõcs 
da tão de moi lo tempo. 

O Sr. R. Martins: -Ainda oo me~ 
pas.~ado, houve na cidade da Campanha 
uma especie de sedição, que nio foi 
assim qualificada, mas que merecia 
sel-o: uma parte da população le-
u nton-se contra certos e determinados 
ínclividuos, ldnlando fazer um verda-
deiro massacre, mas foi obstada por 
outra parte da população, qno, unida :1 
f\lrça publica, ~onseguiu conter os des-
ordeiros. 

O Sr. Camíllo Prales : - Ja compre-
hendi os Intuitos do noiJre deputado; 
estA obstruindo. 

O Sr. Barroso Juoior:- Nào apoiado. 
O Sr. Camillo Prates: - Está lrans-

parente. 
O Sr. R. Martins : - Si não fOra o 

auxilio dado il. força publica pola parle 
honrada da população. por certo qoe 
teríamos de lamenlar a perda de moiw 
Yid3s, sendo que, mesmo a~sim. hotue 
uma morte e diYersos ferimentos. 

I . 111 -
~IV'..::O:.....;_P __ : __ . .,_c ... _l_lll-1 
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Sr. prO$idento. outro facto, que deve 

merecer a attençAo dos meus t!lustres 
collegas de tt•dai as baocallas e que 
tem toda relaç;.:) com aqoi:lo quo 
apootPi, ha pouco, com referoncia ;;us 
libertos d11 13 rle ~l .oiu. rlen·>B recl'n-
temento na fre~nczi:l tiO l'aulo Moreiru. 

O Sr. Anton•o ''~rl1us: -Au1iltados 
pelo subdelogadll de tutão. 

O Sr. Alv111'0 ~laclmtlo : - A causa 

llriucipnl dcs~c:1 !ltsturbios fui a po· 
leia. 

O Sr. Gomes Canditlo: - Forào os li-
berto~. 

O Sr. R. ~lartins: -Quando os nobres 
deputados quizorcm coulcstar as m:-
nbas proposiçf•os, oào v~oltio somente 
com allegaçOils. pnrque o qno õ alie· 
ga•lo o uào provado uào mer~ce cre-
dito. 

Eu di:;cuto factos que os prt.~prios 
uobrcs IIOJIUlados m\t1 podem con-
testar, portanto, llevem no ir 3 sua vuz 
à minhll p:1ra Jlrnporcionarmos nos 
nossus •;oncillatlàos 1lo~ rliver~o~ poutos 
tla pN vincia a garauth lia orrlu•n. da 
vid~, d.l honr:L, ti~S famili3S e, final-
mente, o bom geral •In pr •• vioci:l. 

;usim, Sr. presi.lente. ti de inteira 
justiça quo cstn :~ssemblea, sem se 
deiur dt.~minu por paÍitOcs peque-
ninas, aceilc a emenda o!ferecitla pelo 
meu nobre collega, companheiro llo 
bancada. 

O Sr. Nlvarro: - Permittc um aparte1 
O Sr. H. Martins:-J>ois o.ão. 
O Sr. Navarro :-V. Ex•:., o aono 

passado, entemlcu que i'tOO praças 
erào somcicntes. 

O Sr. 1\ Martins : - Sim, senhor. 
O Sr. Nav:Hrn : -Ora, tendo V. Exc. 

di to tJUO a razão que o leva a aug· 
menta r a força llUb:ica 6 o crescimento 
da populaç.io o, angmentnu•lo·se esta 
na nd.o tle 0,03, V. Exc .. para ser 1••-
~ico, devia 11edir o augmooto dn força 
ua mesm:1 proporção, isto é, 3 
,·ezes a ceuti~sima parto dtl t'lOO ou 
UX3= 36 vraças, segundo a su.a pro· 
t•ria argom~utaçAo. 

O S .. R. ~!Jrti ns: -0 argumento de 
hoje oào é o resultado de factores orlli-
uario~: hoje procede lambem da immi· 
grnc:\o e tb let de l :J 1111 Maio e csso 
:.u&mnnto todo potlo-se calclllar em 
ma1s de l!O ~~. 

O Sr. Camillo Prates : - A lei de 
t a lle Mair• não rez alteração. 

O Sr. 1\. Martins: - Augmeotou o 
nnm@ro lle cidatllos. 
. O .Sr. Orumond : -Ja esta vão na pro-

''lnc•a. 
O Sr. R. Martins: -lias debaixo do 

governo, do jugo lle seus senhores. 

O Sr. Gomes Caodido: -A lei lirocr 
os oscra vos da.c; faz.endas e os a\irolt 
uu prnças publicas. 

O Sr. n. Mutins : -Outro ponto, 
11110 11rccisn di5cu tir, si não com :. pro-
ficioucia qan ó para desojar-,e. vi::to o 
pflUCu coulw~im••utn çuo tenltn da ma-
terin ( nlio Of•viados ), ao m~uns com 
boa \'Ontarle. . 

O Sr. Gu1ne~ t:anllhl•l : -E n pro'& 
de quo V. l!:xc. di::ctHe bem são us 
apartes dll bancalla hboral. 

O Sr. 1\. Martins . .. ó o seguinte: a 
deslocaç.\o qM estalmlcce o projecto 
tjuanto ao uumem d~ t:nmpaobias, em 
qu11 lltvitlo o cor pu dt~ polici:t. 

O Sr. t:nmillo l'rates:-.\ hi V Exc. 
estil no seu terreno. ê coronel o pode 
nos llar lições sobre a organisaç:\o de 
exerr.itos. 

O Sr. R. ~lartins : - Sr. preshlllnle, 
"t) quem nfto tiver a mai~ poqu•na 
nnç:iu, o mais 1wqueno ronhecimeuto 
Llu que ú n milícia, qu.:r se trate tiO 
P:torcito, quer uos corpo$ policiae:; ou 
•lo quac$qncr uutro~. como a !{Uarda 
urhana, 11110 Hist•! n:1 cOrto e IJUil ja ti-
l'eluos aqui, putlurit dividir 1'l00 praças 
em oi to r.ompauhias. 

Os nu!Jres deputados, Sr. prt'siJeute. 
Jlrllcuram chamar·mc para um terreno 
rt~ ra ol'aquelle ljlle 1!11 procur•l Hra-
VC:>Sar mal ou bem, embora encon tre 
atoleiros. terrenos asperos o accidoo-
tado~; eu procurarei, VllUCendo totlns 
esses ollstaculos, cb,•gar ao üm que 
aiiOCJ(). 

En di~se. ' r. 1 re.•iJeote. quo a nobre 
commi~dt• de f.,n;a public.' dou um 
[tarecer 1\iiT~rootc tl'aqui llo IJUO so ao:ha 
csLnbulccitlo t!Omu r.·conhecldrlm~ohl o e-
cos~~ rio no e1ercito, assim comu om 
todo• ns corpos •1 ue lém relação com :1. 
mil icia (npa·lt~s). 

Eu não son aqui um representante 
do governo; eu wn um representante 
lia província e trabalh•l pelo bem-estar 
lia mesma. 

Sobre a força numerica do corru de 
policia ,eu ja expontli a minha opinião e 
procuro argumentar debaixo de um 
outro ponto de v1~ta, que vem a ser a 
divisão Jo corpo por oito compa-
uhias. 

Ora, Sr. presidente, no exerci to, 
mesmo em tempu do guerr.1, o maior 
nnmero admis~ivel em cada companhia 
é de 80 praça~. senllo a comranhia 
composta •le 4 officiaes. int!ispeo~'"eis 
para dtrigir, para governar, para in-
speccionar e:itas 80 praças. 

O Sr. Costa Sona : - O nobre depu-
tado polia explicar-me que pareuteseo 
tom 3 ft1rça pnblit:a com o exercituf 
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0 Sr. R. Martins: -~lu, C(l!lln pel-
tlerào Ires ufficiaes, um r:qlil:uJ, 11111 •·· 
oenle e um alfore~. dlci~:cr, c tlirigrr 
bom. uma comparoh ia 11.~ l::iO pr:cçJ>? 

E' qu~ si o dobrn cltl uc .o xlo uu 11110 ~·l 
estabelece no e~eroilo ccu11 c.otla uma 
comp:~obi;. . 

O Sr. A nlooio Marlins: - blu prova 
contra a C<cmmis.•ào du :cuuu pa~~ado. 

O Sr. Camillo Prales :-E' rorctuo o 
311110 pa~~ado O Ol•bre tlcpul~tltl, cpae 
oc·cupa a lrilmna,alnda não em curnnel. 

O Sr. 11. ~tar lins: -~la> era le-
ncule houurarco 110 exen:11H. 

Jo:' uma paleole quo rdn lrocu por 
qualquer d.1 Huarda uar.lnnal, porque 
gauhci-a pagan jo lnbnlo.; o lo ~;i.ll!lliC à 
pnlna (upoiados; muito liem). 

O Sr. Camillo l'ralc:> : - Eu não 
du;;couheço isso. 

tl Sr. 11. ~larlios : - Sr. ;>re~idcole, 
os nobrt$ LIPpulados procurão db-
lrahir-mo do lio tio meu d1scurso com 
os ~ens prnlongadccs apDrlcs, mas 
alianço que SS. E~cs. prrcJem o tempo, 
porqno uu sou Dllurailllflll lO tl•>lado ilc 
lompel·amenlo calmo u ~i nlo -mo tOI II 
Corças para rc~(Joocler a 101lo:s os apartes 
do SS. E~xr.s . c dar as expl icações que 
julgar occessarias, na allura da minha 
fraca lolelligPucia. 

A con1mis~ão tlc força pu!Jlic·a. de que 
fiz parto 11 aooo passado, n:'10 dou om 
t>arecrr clt ,•icltndo em um numero certo 
de companhias o corpo oJe policia da 
proviori ~. . . .. 

A ulun~ou o prcsrdonlc a diVIda r 
e.~10 coq1o cru selo a dl'~ compauhias, 
conforr ne as nec6Ssidades publicas. 

O Sr. Antonio Martins: - Oividio em 
seis companhias o~ n6s dividimos em 
0110. 

O stu discurso está nos a nnaes e eu 
posso proreder com V. Ex c. do mesmo 
mo1lo porque proc~di com o Sr. Au-
gusto ~ahlei ra. 

O Sr. H. Martins: - Qoaaulo i1 di v i~ão 
d:1 furça publica na pro,·iucia, eu cn-
lellllu que seria melhor quo se ddusse 
i~~o ao livre arbilrio do prositleolo da 
p•-o•incia, porque conhece melhor tlo 
que nO:<, nas d orersa.s phases porque 
;~ ~ocied atlo pa:.sa, as oeccssitlatlts da 
occa~iào. 

O Sr. Drumood : -Seria absurdo en-
tão o procedimento da casa. 

O Sr. 11. Marlins:-NI'Is estamos tle 
accorclll com o ~cln adllicioual: o rlirci lll 
e o dcv~r tle IPgislar solire o numero 
da r~.~rça publica ... 

O S . Drumood: -E' preciso coru-
preheoder bem 1 pala \'ra-flur-. 

O Sr. 1\. Marlins:- E11 a compre-
heodo bem; mas, como-~ada cabeça 

1 - r.ad:a scnlcuça- ,a mrnha poclc s• r dc-
licu·ultl. 

U :ir. l>nrmorlll :- .\ ele \' , 1~\l'. ú 
SCIII !JrO 11111111111~:1. 

U l:\r. t.:.urullu l'ralo.• :-11 llll'ihru· 
~l'rÍ:I IJ:IO ru'o• I~ I 'IIIIII;IS:'CJIIU~ c~ la d IS-
t;USC:.:\11 11 \'ul.1,,t•IIIOS a J'Ol'Ç.t. 

U Sr. 11. .\l.ulJII$: - l::slcm CS III'r.III~O 
Qllcl \' , t::;~: c prllpu11ha a rolha. 

O Sr. (.;J J:,sll • l'ralcs:-l'udo llcar 
tiCSC.'III$~olu, ' 111· 11 ou a pr, porcl. 

O S1 . 11 • .\l .ulu•~: -0 :aclu atlclicronal, 
Sr. prUSiolcnlt!, uãoo UdCellliua, .:ucno 
tliz u uulJro tleputa.lu, a orgauí~:açfw lia 
força pniJIIca. 
. U art. H , cru seu uumcro sr;:11uelo, 

tlrz apenas: lhar sullrc i uforuo;J~ÜP.s 
elo pru,iduuto da prunucia a rurc-• po-
licial rcsp~cliva . 

O Sr Aulonio Martins: -lias. V. l~x.c. 
o anuo passatlu linha opiruãu eli\'Cr~a. 

O l'r. 11. 1Jarlin~:-l'uolia o :wno 
pa~s:cd11 cnscrl!.tr por um prisma c hujo 
por uulra lcnlt:. 

l'~ra •1110 os npnrtos tlu nohru llopu-
lltlo putlc~SI'III culhcr, tiv.·SSIHII raz:io 
de SOl', ora Jlfllt'ÍSII IJ UO fos~CIII fuu\J :uiOS 
nospriucipio~ tle tll r•dlu;llla:<,sin lei 'lU& 
n•~:c a m:11cria não eleternuna quo se 
tll\' ld:l Jlllr t'OIII[1311hi3S O ColrJlO ele po-
licia tla JlrOYIIICI:t.. como i: IJUO uü, \'amos 
:aorocar 1110 ll1re11u ctue não nus , um-
pele. que a prupria h•gisla•:'"l derxou 
11. disposição da ajmimslraçàui 

(ti PIII'II.'S). 
Uisculielo este ponto, Sr. prc!illcnle, 

pass;1rc1 a oulm. 
L: c na ou li'i\ idPa ,~;, nuhro com missão 

do força publica, c·ortsagr~dt. r•m seu 
prllJeC:Io, quo cn julg•1 aulinotna(a com 
~s nccessillados tlo curpu Jloltclal, v~ru a 
ser a da crcaç.io de um carulàu cirurgião 
mor. 

O Sr. Antonio M.trlins:-1-so ó tlo 
aonn 11~s~atlo o ü da proposta olo go-
,·orno. 

O Sr. 1\. Marli n~:-Ja declarei, mais 
do urna V•l1., quo não estou arp1l ~iuào 
r:oniiJ dopulailo Jlruvincial; naJa l~uho 
com o modo de pensar tio I!Uv~ruo 
nesle ponto . 

Acho 'lll& não ti neccssario scrnelhaule 
lugar, pois que lodos os soldados tio 
c rpu de policia. •1ne adoecem, · ã•c lra-
tar-so na s~nla .:asa dll mbericortlia , 
oncle ha exccllonles modicos: assím tom 
sido ~ lú hoje o porquo não co ·liuua a 
!Crl 

O Sr. l'reslclenlP :-Ob~rn·o ao nobre 
deptllado que a hura dC.•Iinada para 
csla cliscus:lào está fiada . 

U Sr. 1\. MartioF:-Ohedeeenrlo á all· 
verleucia de V. E:tc .. Sr. presiolenlll, 
ponho lermo aqui ás minha,; con~itJ e-



\ I 

ANNAES 
uçõos e mando l mesa as seguintes 
emendas (lê). 

( .lt .. ito bem). 
Sio apoiadas e entr~o conjuncta-

mente em <11sc ussào as seguintes emen-
das. 

N. i 
Subslituào-sea.s expressões- um dito 

mt~:~tre de musica-por estas ou!ras 
-um dito alferes mestre de mus1c '· 

O mais como estl no projecto. 
Sala das sessões, 13 do J olho da t 888. 

-Ramiro Martios. 
N. 3 

Ao art. i . • § t . • -0 corpo será di vi-
dido em nove compaohí3setc. 

Supprimào se as palavras-capitão 
ci rurgião mor. • 

Sala das se.<~sões, t 3 de Julho de 1888. 
-Ramiro Martins. 

A di~cussão fica adiada pela hora. 
"rt!ROI IIIA PARTE DA OROt:.ll DO DIA 

.Ap•·esen(ação dt project s -O &r. Teixeira do 1\lot.t.o: 
-Sr. preside'lte, venho oiTerecer à con-
sideração desta illuslrada assemblea ai· 
goms projectos, de cuja utlhdatle e jus-
tiça me acho tão o:onvenc1do, q_ue es-
pero não soiTreráO a menor lmpug-
naç.'lo. 

Trata o primPiro tia concessão deu n 
credito de i :000,$000 para reparos da 
matriz da rreguezia do Morro ~crmelho, 
do município de Caelé, CUJa popu-
lação, dispondo ele poucns recurs11M, 
tem até aqui lutado com difficuldades, 
não recebendo auxilio uenhum da pro-
-.incia. 

Esta matriz roi, não ba muitos annos. 
melhorada ou quasi completamente 
reedificada, i costa dos habitantes da 
freguezia, tornando-se então um te_m-
plo importante; agora, porem, prec1sa 
do novos melhoramentos, que oào ê 
justo vonhão a recabir sõ e exclusiva-
mente sobre o povo daquelle lugar, que 
j;. tanlo cootribuio para elles. 

Sendo assim, acredito que esta assem-
blea não negará o pequeno auxilio que 
pedem presentemente. 

Tl'lla o segundo projecto, que oiTereço, 
da decretação da quantia de 3:0006000 
para acquisiçào de uma ponte con-
struída pelo cidadão Jos6 Se veria no de 
Lima e que communica o arraial de 
Saola Rita com o municlpio do Sabará 
c com e.'ta capital. 

A justiça e a otilidad'l dessa medida 
ainda mais se maoifeslào desde que foi a 
camara roonicipal de Sabará a primeira 

a repre~entar sobre a sua nec,ssitlade. 
declarando que essa ponte põe em com-
muoicaçào, como ja disse, o ar• ai ai de 
Santa Rita com o município de Sabar:l e 
e com esta capital e que, duraoto as 
grandeH enchentes, essa commuoicaçào 
ficaria inteiramente interceptada, si fal-
tasse a re f~ rida ponte, pois só ror meio 
della pode ser feita. 

Contem. finalmen te, o3. • projecto uma 
mtclida que é complementar da reso-
lução votada aqui o anuo passado, sol! 
n. 3399, conceden•lo o prh·ilegio rle 
normali~tas ás alnmuas do collegio de 
S. Lui1 da Piedade. privilegio que, sem 
a adopcfio da meohda quo o·a propo-
nho. tornar-se-ha de neobum eO'~i to. 

Jul~:o ·mo llispensado de entrar na de· 
monstraçâo das vaotagens daquella lei, 
porque ellas ja forão lucidament11 ex-
postas o aono passado, quando se tra-
tou do assumpto ; e apenas direi que, 
tendo essa lei imposto a coodlção das 
alumnas irem á cidade de Sabará pre-
star eumPs perante a raspectiva escola 
uonoal . quasi torn"'!l oullo o favor que 
concedeu, porque as circumRlancias 
especiaes daquelle collegio não roermit-
tem esse sacnficio. 

O Sr. A. Teixeira : - ~uito bem. 
O Sr. T. da Notta:-Eu. poi~. "I'C-

nho apenas propor uma pequrna modi-
ficação nessa lei, isto é, que, em vez dos 
exames sPrem feltns peranlo :i escola 
nurmal de Sa IJJrà, o sejão no proprio 
asylo, perante uma commiss[w !lo pro-
fessores dnquella escola. (1lp ·ia!los). 

O collegio de S Luiz de Caeló man· 
tem-se unicamente com os rrcursos da 
irmandade da Saobora tia Piedade e 
com as oiTdrtas dos fieis e, porlanlo, 
não d1spõe de meios para que as suas 
alumoas possão vir a Sabará e abi per-
manecer durante o tempo nece~sario 
para os exames. 

O Sr. C Nogueora: -E" exaeto. 
O Sr. T. da Motta : - Aqucllo pio 

estabelecimento é frequentado artual-
mente por 60 alumoas, das quaes ape-
nas t 6 são pensionistas, e isso mesmo 
pela maior parte in "omiM; porlanro, 
o collegio carrega com U menioas po-
t-·as (tt rmiados). 

O Sr. Cba~sim Drumond : - O col-
legio de S. Luiz merece toda a attenção 
desta casa. (Apoiados). 

O Sr. T. da Motta : - Por occasiãc, 
da discussão da lei a qu11 me referi, ja 
ficarão bem patentes os grandes seniços 
prutados por es•e estabelecimento. bom 
como os sacrificios que tem feito o seu 
fundador e director, o padre Domiol:los 
Eungelista Pinheiro, que tem sido to-
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caósavel nessa obra de religião e de ca- j 
r idalle, da qual, eolretauiO, a pro• iocia 
&em colhtllo o~ melhores resuhallos. 

O l)r. Gomes Caodtllo: - A medidil é 
de tanta justiça, que eu acho que V. 
E1c. terá todos os rotvs da casa. 

O s~. T. da Muna: -0 prujeclo não 
1mporta ouus ueuhum, desue <IUH ape-
lla:l propõe que os eu me:s SfJ30 fenos 
uo rropnll collegio e uâo ua escola nur-
wa du Sabará e estabelecu no § l • 
que os examinadores terão ro nclul~·ào 
fornecida pelo collegio. 

Em tacs condiçO~s. espero quo esta 
mellilla cncvolt<~râ lullo o acolhimento 
por p .. rl6 tia assomulüa, pelo quo pre-
sci o tio tlo ou lra:s coo~itl eraçO.•:s. que rarPi 
opportuualO&to lC,Ijuamlo o proj~clu l·n-
lrar em lliscu~~ão. 

São lillos e vão a imprimir os seguintes 
projectos: 

N. JSJ 

A 3~SPmlolea legiSla tiva provl nco~ l tle 
Jliu:o! c;cr~tls decrcL, ; 

A ri . uooic1o. fir~ o proui leoolll tia IIIVI· 
vlucla :wcori·ndo n olcspuoodur, t•OI> v.• rlm-
obr:as 11ulollo·ns-, ac~ n •l••noolln do :1 :11 00; . 
com n M'<lll i>:oo;an olo aunn polootr cuoo-
s t•nl :a I"'' O du~thio Jos8 So• crilno do 
Lhnn. Jl •tulu ru1 eunutwulc:u;:u" u arr:.ial 
d e S.1n1a llila tom u mu nlrlftÍO dt :i.1~uá 
t COIII f\ C:1p1 U I da pruvi n CHl i f t!Ydi;2.tb S 
aJ dispnslçu~s o•m cou trMin. 

Sato1 u~s $essnes. 13 de Ju lho tl e ltcl!lt 
-1', da Moua.- P. Ura7..-Lult Vtear~ .
Vu d~ Llma.-<:h:tssim Ornonoud. 

N, 35G 
A asscmlotoa legislallva tlrovlucíal d.e 

Jl iuns Gorao~ deor cla : 
A ri. I • 05 exames da~ alnmM3 dn C•11· 

leglo do S. Luiz de Cnetti. du •1uc lr.11> " 
re:soluçlit> sanccionada sob n. 3: :19'J do 
ao nu p.\>S.1dO, terão o musmo valnr. quando 
pres&allos oo proprio collcgiO perante os 
ex.aononadorts ea escola normal ''' Sabui. 
qu~ Se fossem pres1.1d0s na ref,•rida !'$COla. 

1 1.• Os professores da escola norrnol.que 
l'icmu ao o;oll e~ io de S. Lul& coono ex~ 
a miu•ad ores. terào tnduc~ilo fMnGcirla 
pelo anPsmo cnllcgio. 

§ ! .• l'lon o prnsideuln oi:\ ft l'l'vlowi., 
autorlsadu A warc:ar a. •'POt'tl do!Q: r.•l'••rLio.,;; 
e umes. 

Art. ! .. • Rovogão-so ~ rli, posíc:-. ., •'m 
c:outrario. 

Sala dos sessões. 13 de Jnlhn do llll!l!. 
-T. da Mou~.-Conc~o Pirnent.a.-Pa~re 
Teh~carn .-Vaz de Lima.,;_ch3ssim Drumonol. 
- lgo3cio llurta . 

:•. 3.~7 

A :usomlolea le~isl.1t lvn taroviud"l •I·· )JI-
Jiag Grrncs il or.rN~ : 

Art. unirn. Fie~ o pro•sidoncc rl.1 1"'10\'111-
cin nucrn·i:!mlo a rlCS(Iollllur pula I'Crbn-uhrn' 
JULbllcM-n qo:Lntia Ue '!:000,$000 rom •• re-
pnros oln m:\lrlz dn freguelin do Morrro Vo•r-
tuclho. til\ municipln ole t:ncu!; ri'I'O!;:tdn; 
:as disposições em r.ontrarin. 

~nln dns seSSÕ<'s. t :l de J ulho de 1888.-T. 
ela )foiL1.-F. Braz. - Luu Vieirn.- Vu rl• 
.Lionn.- Chnssim Drumond. 

A a'5Nuhlna le:ri>lntivn J•rn••onraRI do Mr-
nas Gorae. decrr•ca : 

Art. uu icu. t-'kn C'rc:ul:a um :a e.sc·ol:a nu' l:a 
tu) lu~r::ar •IPuOuliun•lu- l;:b':'>l't-. unmh·it"" 
do Ulmt·:th:t; r•'VOjltnln~ n~ Ui.; tt"~it•)e" tlfll 
rilntr.1.rlo. 

Saln aios :<f'>~ÍII'<, 1:1 deJu lhtO ilo' 11\SS.-~.~ 
~ndra.-lgunrw ~lu rla.-T. ~3 }lull:a. 

:-;. :lã'J 
A :h-tt•uthlt-!\ lr;:i,r:uiva t•ru\'11n'Í31 tle M• .. 

n3~ l;f'rAe.; derrPt:a : 
Arl. nnirn. f i•·n o presitlen tr dn ll(IJVHI· 

ri:'\ :'Ualurl~!\lln ;'a di•~p!'lllltlr IH~I~ Vt,rh:t - ultr:.' 
(llliollC3S- 3 IJU.1 Ufb d O ~:000,S000 t'f)lll 3 r"-
u;,ll~:u;:\o d:\ agun pot.H'fllllu t:tll'tn•l •I n 1'.11'-
nahyhn : I'(.Wng",1•l:t-. tH t li~JIO'\ii:Ut•~ fll tt fiHI-
Cr:trlu. 

S·aln ti"' •~•'("'·' · t:ltlt• Ju lio fi •I•• IHlli.-:'( •· 
rJUllh'~. -l;,:tHII:i~t )lurl:l. - r , ti :i ) \nU:t. 

;;, :~;o 
A ,, ... ~l'tnhln3 lr::bl:a li\';t pru,·inri:.l df' lt •· 

n1s Gt'r.u·~ tl~crNa . 
..-\ri . unir.-. t'fr·, •• ~''''••ruu pmçaurial nu-

1ttn~:u1n :a '''''P.,IItl•·t t•••l:a \'t•rh '-•ll•r:" pu-
lJiit':a!'-•lo tlr(;i'liiH'IIItt (uturu .1 IJII:IU ti:a ti,. 
:l : O:.to~wou ··utn :a ••. , .. a~i,:t..:.i, .r:.;.:un 1u,t;-n·•·l 
Jl:lffl n j'ul.111n 11:1 \":tr::inh;l. r•'''nj,::ul:t, ..... 
ll i -ciH1~Í•."•1 •·~ mn rnn 'r.lrit), 
~nt:1 tln< JC•'"'•H'"· t:l •I•• Julhtt tlt• IH-4.8.-.\Y•·· 

I In•• t:hrt••:a.-t:•m••;.t•l Pimunt:. .-AIIJ.rll "\u t: .... 
•3r.-l'n:lrll Toho•on.-T. ti> ~111113,-:'( 0Jhnoo. 
-l. toucl f'ilhn. 

r\. :161 
.\ :.,, •tuhle;, lf'):lSI:Iti T:S JH'nYmri:.l tlfl M~ 

na. Ger.,r< t!Pcrnu : 
ArL unaco, f ica o gm•erno provluri31311· 

tor1~3•1•• a dP$1H!luh·r peln ••·•·I 3--<thrM pn-
hl ica:'- ll'' urt.;:UUCUlo (Uturo 3 tJU Z\IHi:a tlf• 
:S:OOO,l()Oil pnr~ n rflllslrucç;'ao •In ,;ulcm o ol.o 
o·asn dllln~crurç~o 1111hli~.i aln o·hl.itli• ol11 A Ir··· 
n:a$ ~ rnv.,~.\rl:ts :u disp.,.;i•;c'•n.s um •·ontrilri,•. 

Snln tia< s•~•slin.>, I ~ il o Jul ho rlo 1~'18.
.o\ v••ll tw t:urrt'a. - l:unt';.:u J*iiiiCIIltl. -1' .. 1:• 
Mou n.- A u,;nslu Cu>ar. - :Sclsun. - LeJio"l 
Pilho. 

:<. 361 
• .. a<s•ouhl•., lrgtslath•a pro•·incaal do Mi-

D~~ ÜCT~I'i olccrela : 
Art. unirn. Pira u pra•iriNHft r1.1 (lmvlu-

cla aucorr ,;ado 2 despcncltlr 11cla vorb:a-obr~
pulolk n<- nu I1UI3S :I!Jbr~~ ~~~ •IU>Irbnt•r nu-
trn n ~··~ulollo f1U3UIÔ3 IIJ:OOOo$00 liara .. 
f'uiH"t)I'IO 1lil IH lríltla fJUI! V,1 j lf•• J :tg'll t\f\' 
Snuln Il ha •In ~:t tr.•rua : rolVIIgadas M rli<f\n-
,h;lu~s em t:nulrarin. 

S1la •lni sc<<ti,;. t :l •I•· Julho •l•l 18811.-
l'arlt" Tri t oir:L - A •···liuu t:nrre.,.- T. oi• 
MnlL1.- t:Hftcgo l'imeaua. - Ur. Coolho 11 .. 
Moura. 

A a,;scmblea logislali •a 1u·ovlnrial do Mi-
nas Geraes docrol:o: 

... ri. uu ku. ~'ica r roa• I• Ulll3 cadolrn rni tt;< 
de iustruro,::in t•rirnaria no IOl(3r d~ooonnlundu 
Gl)flll~. dn frogno%in olc :-i. S. A(lll:trocidn dt 
<.:urrogn~. uauul ci 11iu da 1:nnculçdu; rcvogn-
das as ili61tMiçõos orn c .. utrario. 

Saln riM sessões, 13 tlu Julh u de 1888.-
l'ndre Firminnn. - Cuneg~ Pimenta. - J. 
Muna.- T. da Mona. 

o 8r. Navarrn (não lemo~ H 
soas obsenaçOe~) . 
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o er. A-lvaro Moebntlo:-

Sr. pre:~ideule, ha p.>ucos dias, auen-
dendo ao justo pedid1.1 de amigos dis-
linctos, qut1 muito considero, residen-
tes na cidade de Theophilo Ouooi, 
sede do mnolcipiu de Philadelpbia. eu 
liYe a honra de :qm:seutar a c~ta as-
semblea um pro,ccto, au turi~:oudo u 
goYer.oo a desp8nllcr a iosigniftcanle 
quantia de 2:0UO,JOOO c<.~rn os reparos 
iodispensa v~i~ e urgentos da estrada 
que vai datJ Uull:l cid·ul'l ao Ooresc8nte 
aldeaon8oto do ltaonbacury. 

llujd, tamburn, aurmll.doh.IO ao pedido 
muito jusl•l 8 patriotico de vario~ ami-
gos, o •O m8riJ~ .ll$tinctos, residente:~ 
no arraial d•• :idlnbinha. veobo a11re-
sentar um outro prlljer.tu, creaodo uma 
escol:~ de in!trucçàu priro;.rra para o 
ser. ) rcmininu oa•Juello arraial. que 6 
nma das roai~ antigas e importantes 
parocllias d•1 mesmo rnunicipio d01 l'hi-
ladelph•'· o:lo só pcl:~ sua população, 
que boje sobo a mais olu cioco1 mil al-
mas, como (Jillo 380 conhecido progresso 
e :l •li~. ntaml!n lo em tod••s os sent•dO$. 

O projdCto é o seg11iute (lé). 

O 8r- Droudão:-Sr. presi-
dente, venho aprosoutar à lllu$trada 
consideração da casa dous projecto~. 
quo contêm m•·didas rec amadas pelu 
bem-ilSlar de graode 11arte da popula-
ção do districto que tenho a bonra de 
representar nesta casa. 

Um dns prujectos é. Sr. prcsiddnte, 
paFsando o termo .lo Saotu Autonill do 
l'essaoha, da comarc.\ tio llamaranlliba, 
11ara a comarca do Strro. 

Um Sr. d~putado: -E qual é a van-
tagem f 

O Sr. Drand;i.o:-E$sa medid:~, Sr. 
p1·esldtlnt8. é rer.laroada constanta-
weole no Pessanba por todos os seus 
habi tanto~. 

E tanto é assim, que d:~lli ri!melle-
rão :~os represeotaule:l do dis~rictu uma 
rPpre.'l&ntaçào, sem cOr politica, pediodo 
esse dcsme•ubrameoto. 

Entretan to. essa representação, que 
se a•!n nm 111der do meu particular 
e ilustre amigo. o Sr. Sabioo Bnroso, 
nào roi ainda apresentada, porque tai-
VPZ "· ~~c. Lenha escrupnlo~ tle apre-
sentar urn projecto no sentido de que 
trata a rfpresentaçào para não de.,con-
teolar a alguem qne faça queslào de 
que esn idea o!&o :se avente nesta casa. 

O Sr. Ban'llSO Junior : -Q que admiro 
é qne V. E~ c. livese eoorecciooado o 
projeclo, sem se lembrar de pedir a 
minha usigoalnra para o mesmo. 

O Sr. Brandão:- .:•uo pedi a assig-
natrtra do nobre deputado, porc;ue, em 

conversa particular, S. Esc. disse-• 
que não apresentl'ria a representaçlo. 

Logo, 6 porque não coovioba no pro-
jecto; e, pois. era ocioso pedir o con-
curso olu nobre deputado. 

As razO~s. Sr. presidente. que al-
lr.gào o~ h•bilantes c!o muuicrpio do 
l'e~sauh' são a~ so•gniotrs : 

t .• A r .• I ta de CLIIIIDIUnicaçàcJ o rela-
çOes dirnt:t:ls para S. Jot:io D1p1i~ta . 

O Sr. Puu•mta: -~· u•eucto. 
O Sr. llrandàu:-A r.ua mcsmn de 

relações, uli•• só l'e~sJlacs. C<Hno ~om
roerclaes. quo clloJ ... para alii ueohuma 
t6m. 

O Sr. Ornmon•t:-DeiJOi,., isso n~o 6 
m:lis •lu QUd uma re.~ti tu içà'l. 

O Sr. lluro~so Junior: -~ão ap~o~i :ulo; 
o Ptssaoha nnnca pertencoa a11 Serro. 

( // n "nl•·os npa.·les). 
O Sr. Dranll:io:-S ·. presid~ntu, eu 

11:10 C~llCra Vl IJIIO ll> te prOji!O:lO YÍPSSe 
prafO~a r tanto bunlho ja nu lilll da 
~essi•l, em hora tàu a•liant:ut;~, quarulo 
oll& llfl'l vai r~rir intered~Os t iO ljll:ll· 
•rner onlem seria. 

O Sr. Urumund:-A.poiado: nada 
rnaiR justo do qne restitnir-so o l'ds~a
nha HO Serro. 

O !;r. Uarr0$0 Junior: -Eu não sei 
qus :tdiOs sfll} estP.s llo nobre deput:~do 
a respeito tio meu districto: sal vo <i é 
l>nrque, seguullu consta. H nobre •l~pu
La•lo quer s•• r candidato á ger;~l. 

O Sr Oraod •o: -E ern que vem iS!'o 
ao caso 1 

Sr. presi•lente. alem dos motivo~ o.t-
legatlos pelo< h1bltantes d•l 11ds~anln , 
o 1.1:1 ralla tle curomunicaçOes e rcla-
çOos JJara S. Jvão, accresce que elles. 
~em · islincção d11 ct\rc.< politicns, tlose-
j:io não pol'leocer ao Ulrll de S. Joào' 
Uapti~ta , qun é dn gloriosa memoria, 
por causa do :~clual juiz rnuuicipal. 
Or. 1\einaldo Primo, que alli tem reit.o 
os maior~ desati n'l~ (llll•l apoiados d'l 
bancacla c:onso,···adoro) .. 

O Sr. Ouro~o Juuior:-Protesto; nàl) 
telll eornmeuido desatino algum. 

O Sr. Draod o:- São os co-religio-
narios de V. Exc. que mand •o di-
zer-me i··to; e eu, Srs., o.i o estou fa-
zendo polilica, .1 penas traduzo as aspi-
raçOes da nma granole população. 

O Sr. Barroso Jnnior:-V. Exc. está. 
collocaodo a qnestão num terreno po-
li lico ! 

O Sr. Oraodãll:- 0 juiz municipal 
llc S. João Bllplist" mu•l"u sua resl-
tlencia, creill que sem lieooça do go-
Yerno(•Jue não podia Ler),para a cidatle 
elo Pess::uba, som.eole parll não con-
sentir alli que os suppleoles do joi~ 
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municipal raç.io> inventario~: e v~ i ali i 
p:~ra razel-os. de prtrerenci:~ :1 unlro• 
sen iços, com o llm de ln•:t.l ltiPlar·:<~. 

Tem perseguido aos liberae:;. a poulo 
de obrigar o t.• lallllllião, " disuurlo 11 
respeita fel cidadão, o Sr. Nt1mioa1o, a 
a handooar ~eu emprego. 

O Sr. lgn~cio Morla :-~ .o apoiaolo: 
o Dr. J\qiualolo ó um ju lr. m:lilo olis· 
línclo, in c~paz da persPguir a quem 
cpccr IJUO seja (apocac.i•. s th ban.;nda 
·: msct·vadot·a). 

O Sr. Orantlào:-Em l~mpo p;ova-
rei com clucumcnlO$ as aninn3ções quo 
ora raço. · 

Alem dll juiz municipal. quPixa-so 
aiuda aquollo povo do juir. tlt!dirPiltl tia 
comarca. que ~ (firmo ser mnilo bom 
cidadão, um perr~ilu cnâlhei:o. m:~s 
que. como juiz, é iulolera•ol. é immen-
samenle parlidao io (tufo npoiacJ,.,s da 
bancada co >~ set-vadvt·a) e. ainda mai~. 
náo ~o dil all lr;tbalho do abrir um livro 
de direilo, dtl sorlo que ccmmeuo os 
111:1iorcs absur,los olc~tlc •t••e scjM ex i· 
gitlus por seo p;miclo. 

Não se pollo, porlanlo, conlar com 
j usliça n:1 comarca. porquo o juiz n1io 
tlSLnda 11 cloixa se levar por ~e us ami-
J.:IIS, 11118 abus.'ill tl ll!\11:1 Lma ré. 

O · r. lgnacio ~lurla :-E' uma in-
jusliça elo nuhre tl~pu l:ulo; é um exccl· 
lente juiz (apoiados (la banc:adu co•t-
se•·oodo,··•). 

0 Sr. Brandão: -A pr01'a do COII· 
Ira rio ti que amb1s as parcial iJatles vo-
li licas da locallcla•lo peJem a sua [J:lS· 
sagem para o Serro. 

O :ir . U.trroso Junior:-G~nnl1.1-lhB 
quo a maioria da popula~ào não tlesoja 
isso. 

l) Sr nraadf1o: - Vou condn i1', 
Sr. prcsi•lenlc, Jl•lr que ja não posso 
com l:tnlas inlOfl'ttpções, mandaurlo a 
me:;:~ os projeclos. 

I) '!.• rc:n•lamenlarei opporlllnamcnlo 
(umilo bem). Yislo como nem me deixa-
rão loe<or nelle para ruodamenLal-o. 

O Sr. Campello:-0 I. • pr~>jcc.LO ~ de 
111Uila ncccssilla•le: é 11111:1 reparação. 

Sf•o lidos e vão a imprimir os seguinles 
p·ojcclo~ : 

X. 30\ 

A n~sqlnhlo·~ logislnliv;l [H"u.-Jn,·lnl ti••I!Ai-
u :e,.; G J tAC5 d olH'Ol:\t 

Arl. unico. Flcn rro•aol:1 nmn o•nolo·lrn olr. 
Jn&lrnCI}~O pri11111rin 1111'3 O S.\l'tll r. miniiiO "'' 
:u-rnbl tio Sctuhluhn, municil~;., oln l'hil:t-
rlnlphin; rJV•tgatlas· n• olispu~ ç ··~· ··m •·•11-
lrnl'io. 

S~l:t tlu sel.lues, 13 oto l ulh•• M 11!!!~.
\lvaro lhch1ctn.- C. l'<a lrs. - ~·. V i~nu:t. 

- !1\lalhiel ~~~ Ahneiola. - l. •tllll'l f' ilh •· I 

M. :\6:; 
A :. ... < •nthh•:~ lf'gi:~l:lli\':t l'ru\·iuf"i:tl •I•J Mi-

11.1' ( j •r,,·~ •ll't"rl"' t:~.: 
\rt 1.• t"n:. ••~~m~"nthratln •I, •·t•unrra 

ti•• IL1m:ar.1111tih.a u l•rm • •l1• S3ulu '"'''"w 
dn t•~.;:anh ·• c lfiCtt(Jl Jr:llu .a ,. tiiiii'C,t tlu 
$t'rr-.. 

1\rt t.• . 1-'it·.l• r • 'f·•S:J l:t• 3' lli:tJIIbit;:u•< 
e-m •·••utrnr•u. 

S·•ln cln•>•'."''" '· 1:1 M lnlhnolll IIIH.- J. 
M. llraoul:iu.- Urum •ntl.- .\11111111" \I >rlin~. 
- (! 'UIIIlOIIn.- , :. Pt'lh!~.- 1;~. S:à.- ,\l vnru 
Machaolll. 

~. :ll)ft 

.-\ !'\<<('\ Hhlt•'t l~.;l..;.t:~ti\':1 Jll'o)\'ittci.ll t i~ M1-
u:. ... (~ 'I';"'• tl flcrr&-. : 

Arl. 1.• Fi1'3 " tW'li~eniC ola prnvinri~ 
:aulnrh:\tlu :a tlft<;-eut.lnt lllll:t \'Crh:~ - ••hr:a< 
puhlir 3< - :\~ '<P~UÍIIlft~ •JIIlUtÍ:&' ; 

11 •ra :lh\<l .. r itn" ltl•t tle .:l(W\ fl H1\',.l :i r•-
oln•lo oi• S. A ui mi ltl.l P,';nnhn, '! :0~ I,S!)Oil : 
tnr:l 311 1: itill ;t. •t _. .. t:rVii;.n, j;t f"HII II'(l'hl, ti .. 
nh1i lfWilllf"U(H t1 a :..;.:u:t w•t, t'fll ri rith I•· tlu 
S •rm. \ :OOOJQOO: I"" a cnustruo·ç\u <Ir mna 
11 111tlt !lo •fwo" rio tiuatth t\!•, ll'l fhtta•l'l•l 'lr 
\':ti tl•t !\ •rrH n S .. )(i~uol tl· c-;·•••u!t ~t•<. fWil-
~luw a fl~~u·l' tia t'tfHla •• J., t • I·C"'~'~' •l1· Uli· 
v.•i •·n c;.,,,,, \:OUn~ wn : Jn•·•~ ••lillo·•·<\•• oh· 
UIU't f:\(ll"'lt:1 IIU C 11Ui lnl'it) (Hihl it'•l tlllt' ltl:ttlf"' tiH 
Sno'f,o, :1:000,))00 ; pan a I'IHI<II' III'I;:l11 ol~ 
uuan I'"""' ~ 1hr~ · •• r i11 liu:uah 1Wt. 11rwtiuw :1 
rat.llllllrLtlill tHIIIU Y:tl••riall ll l:hlt•li"'' " t:rt i'IIIU, 
11.'\ tHl t',"h \:1 •lHe \':Li •l•l S·H'I'•t :w lt1u v.~rnael1111, 
~ li' ti h 11 1111 ~11<., I' llllio\ll ' I' 111tlf•ti Jltlllll.; 
Ih 1111111, \:11\~:0 )~ ; 111 1' I 11 l'ollll'l ll< loi o lo• 
uu~ t••uttt ;o. •hr • u rw c in wh t .,, pr.tX11u t :i 
(.p ••lll:t ,,. , nu t•l• j ,,;,} t:·uut"itlu ,, ,. · ~ l~tru 
I. ·~ .. 1. O t'Uilt.",.t•;t li :tttilt'lll O :tlo•m t\ l I' lllt .. 
,t;, r .. tr: •. l:\ .... ~ tl tt lltlrtu. ti-l a•rlt\'iiU'h \' •"111 ol 
.... l'l t' •llital. ~~~$S.:l'Hio p::l:t ~ ·r•'=" ,,,, \' ' rtu. 
S ucl'.\nu1 •I• ~·erro>< e lhhiõ.t, I:G llj~ 10 : 
J•lr:t r~UI'-lfHt'-;,,, , 11,. ti'U (t•IU il••,•iu Ih I 31'(;\i:tl 
''"· l'.tulo;l:u. oi• on11uici ~iu tl.l S~om. !!'JUS : 
11 lr.4 a t'tHHln••·çi·l •lt. um ··cmit•rin 11 • :ar ... 
r.,ial •l .. ~ - :\. •I. P.ttr.•riuln. ti' muuh:it•l • ,,,, 
:::. )ll~ u·l olu G :c ~uh1ü<. t!OJ~'IIl~: 111r:o :o cun-
J'truct;.h 1 1 ~ u·u rcuuiteri1t 11 1 a1·r.1i:t.t tlr S. 
Ü IH ·niH tl,t 1\ltl ti~ l'.t·lt'.!<, Uu tn n•lici tliu tlu 
S"rro~, I :OUJ~tiUO: 111ra ~ o·uud " '"" ob 110111le 
suhri' .. r1o Snnssuln•, n•l nrrni:&\ tln S. l'•·tlru. 
1 :01111~01111 ; l'"'n ,), COIIf''l'lu; neo·o;.,:oriM li 
111n1rl~ ola r,·o•gno•i :c (lU S. lusú do lai'III'Y• 
I :OO.lo$000. 

Art .. ! . • Fh;~n r"•og-3tlas :u tlt:;Jm:.Í\inlili 
t!I H runtrarin. 
S\l~oh < '1~«\e<. 1:1 ti•: l u Ih • liC IHS'I.- J. 

li. U:.1n•l:i •· - Vn da Lim e.- I~ olo (;Polvv. s ... ,,, 11\b•ll '· . 

.:OI.U:CTO III A DA POSTI> SO\' A 

Deslllcamento de .11 a•·:anna 
O 8•·· ~nt.onio ~l nrt.in~: 

-Eu não preleuc!ia, Sr. prcsi1lcnt •, 
ainol:l occupar a allenção tla casa. 

O Sr. Anlouio Teixeira: - llC> fDO 
pnrquo eslá vasia. 

O :'1·. A. Marlin~: -~:io prla ra1.ão 
tfiiO oi;\ 11 w•bre 1lepulaclu: porem , sí on , 
11úr que ó i mpo~siv<l l lra lar-~o tio '111:\l-
quer qneslào qnaoolo ~e ü c11nstaole· 
mente ioterrompiolo por :IJ1:1rlll~ imtter-
lioeolcs e por uma verdatleira gri-
taria (a poiadns). 



ANNAES 

N:lo abusaria, portanto, da aueoção 
do:< meus lll u~lres collegas, si não 
fosse a isso obrigado pelo imperioso 
dever de repre~eotaote do ! . • districto. 

O Sr. Gomes Candido : - V. E1c. 
merece toda a aueoçào da as8emblea 
(apoit1dos). 

O Sr. A. Marlios: -Agradeço muito 
a bPneTolencia de V. E1c. e peço, por 
alguns momentos, toda sua aueoçào. 

Roccbi, Sr. pro.iid eoL~. ba dias, de 
pessoa digna de todo conceito. resi-
dente na parochia da Ponte Non, o se-
guinte lelrgramma : 

CoUecto'' fugio, collecloria fechada 
11·es dias, escrivdo sem fla .. ça.-
Carlns Soa1·es. 

O Sr. Gomes Cand1do: -Eu sei dim 
e garanlo que o goTerno ja tomou todas 
as proTideocias necessarias. 

O Sr. A. Martin$:- Em dias ante-
riores, !'r. presidente, o meu nobre 
collega e r,ompanbeiro de districtu, 
o Sr. Campello, na apresentação de uns 
retJUerimentn , pedindo informações 
acerca do procediloento irregular de 
diversos collectore~. fe1. TP.r que o col· 
lector da cidade da Ponte Non rr.erecia 
severas ceosurr.s. 

Si o goTeroo ouTisse e atteodesse 
a voz da opposição e tomasse pro• i· 
deneias em tempo, leria evitado que 
os cofres publicas soffressem um pre-
juízo calcnJado em 8 contos de reis 
(opotodos do bnncada liberal). 

Não foi só, Sr. presidente, desta lri-
bu na quo partirão as coosuru ao pro-
cedimento dPsso collector. 

Na a~semblea geral , o digno repre-
sentante do i. • districto, rfquerendo ao 
go•erno informações relatiumenle ao 
mesiUo collector, fez Ter que a liaoça 
por elle prestada era iusufficieore e 
qoasi nenhuma; pois para tal fim 
fOra anliada • por H :OC08000 uma 
casa. si ta no arraial do Jeqoiry, que 
na realidade não nle mais de dous 
contos de rei~. 

Brevemente ficari n rificajo si é <iu 
não verdadeira a affirmação. 

O Sr. Gomes Caodido:- Abi u i cen-
sura ao jui~ dos feitos. 

O Sr. A. Martins: -Vi a quem ror 
cnlpado. 

O Sr Gomes Candido:-Ao juiz dos 
fei tos. 

O Sr. A. Martins:-0 illustre repre-
senlaot& do! . • districto na camara dos 
deputados fez Ter que o collector da 
Ponte Non era Inepto e incaplZ de 
e.xer~r aquelle emprego. 

O Sr. Drumond: - Era ma.s uma 
razão para lbe ser conDado. 

• 

O Sr. Barroso Junior: -Si a situação 
fosse liberal ( •~"~~z4o-se di~~trsos 
opc.1rtes). 

O Sr. A. Martins: - Sr. presidente, 
peço a v. Ele. IJU8 ... e garanta a pa-
lavra. 

O sr Presidente:-Ailonção. 
O Sr. A. Ma rlios:-Eu venho, Sr. 

presidente, n•J cumplimento do meu 
deTer, pedir iofor•oaçOes ao go, eroo 
sobre os factos occorridos na collectoria 
da Ponte NoTa; aiuda não proferi pa-
lavra alguma que possa orreuder a 
quem quer que seja •.• 

O Sr. Barro~v Junior: - V. E1c. 
scmpro proce•lo assim; mas, vém de lá 
apart~s fazendo laes accu11açóes .... 

O Sr. A. ~artios:-Não forão, Sr. 
presidente, pelo g•IVeroo ou.Yidas as 
cen~u ra~ da opposição. 

Não forão tomadas, em tempo. as 
devidas proTidencias para evitar pre-
juizos à fazenda publica. 

Cumpre ainda notar que o escriTào 
da alludida collectoria ainda não pre-
stou fiança. 

E', portanto, indispensn el, Sr. pre· 
sit1eote, que n governo proTincial nus 
loft~ rme quo pro• irlencias tomou. 

O Sr. Gomes Candido:-Não quero 
dar aparte~ a V. E1c.: toôls he1 ele 
responder em lum po. 

O Sr. A. :\ta.rtms:-0 meu requeri -
mento é o seguinte (16). 

AproTeilo a occasião, Sr presidente. 
p:~ra oft'erecer uiU ootr" rPquerimeoto, 
pedindo infurmaçõa; reiati•as ao pro-
cedimento do sargentll Velloso, que 
commaoda o destacamento na cidade 
de M;; rianna. 

O Sr. Gomes Caodiclo: - ·E' um sar-
gento muito distincto. 

O Sr. A. Martins: - T~nbo constan-
temente recebido de pessoas lldedigoas, 
residftntes uaquella cidade, informa-
çoes contrarias ao que affirma o nobre 
deputado. 

O Sr Campello :- \ poiJ.do. 
O Sr. A. Martins : - Se1 mesmo, 

Sr. presidente, que fizerào ao goTeruo 
uma representação, na qual, allegan1IO 
ponderosas razoes, pedirão qae fosse o 
allu~o.do sargento remoTido do com-
mando daqaelle destacamento. 

Consta-me que, por essa razão, foi 
elle retirado por algum tempo daquelle 
lugar e dias depois rein tegrado no 
mesmo commaudo. 

Dias aules da trazer este facto a esta 
tribuna" pedi ao meu cóllega, resi-
dente em Marianoa, sua inlerTeoção a 
faTor do pedido dos habitantes daquella 
cidade . 
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O Sr. Gomes Caodido dá um aparte. 
O Sr. A. Martms:-Porcm.romo Dlllla 

&enha obtido por esse meio, venho-dizer 
ao go • eroo que tomo providencias 
&eodentrs a remover o allndido sar-
gento, para não termos mais tnrde de 
1aruentar graves consequendas. 

O n:querimcoto é o ~cgumte (te). 
(at uilo bm t). 

São apoiados e postos em disctL<.!ào. 
qoe fica adiada, pot• ter pl\d i tio a pala-
"'a o Sr. Gomes Candi:!o, os ~t~:o i n tes 

R EQ t;F.RBt E l'\TIIS 

Requeremos quP. nos infor:::e o ~::o
"eroo provincial si é CPrto ter a haodo-
nado a collertoria da cidade da Pou te 
Nova o exactor João Martins Gomes e. 
uo caso affirruativn. qnaPs as prn• i-
deocias ttonadas pelo ~overno. • tim de 
e 'fitar prejnizos afl era rio pu lll ir.o. uào 
tendo o escrivão pre.tado a compe-
&eote !lança. 

!'ala das sessõeF, 13 dA Julhn de 
t888.- C. Sena.-Martins de Antlrade. 
-Aolooío Martios.-Leonel Filhn.-
Campello. 

Requeremos que informe o go,·Prno 
porque. teodo removidtl do •lestaca-
meoto de Mariaooa o sargeoto Velloso. 
novamente o fez regressa r para aquelle 
posto, contra a representação que lhe 
loi dirigida. 

Em 't. • lugar, que remella o mesmo 
goYeroo copia da al:udída represen-
tação dos babitaote.s de Mariaona. 

Sala das sessões, t:l de Julho dP 
i888.-Antonio Martins.- Campello. 

t:endo dada a bora, o Sr. Presidente 
desisna para ordem do dia seguinte: 

Dtscu~sáo dos requerimentos adiados, 
rela ordem de soa apreseotaç~o. 

Lnaota-se a sessão. 
... - ......... __ _ 

A(;TA 0 0 DIA I ~ OE JULIIII JJ~: 114~'. 

Ao melo dia, reil3 a r.hamatl3. nch:io -••· 
presentes os Srs. Silvestre FP.rroz. Porlino 
llachado, i.índolpho Caeta1111. Oru 11111n~. 
~ndído CMotueira, Aristides ~bia, Jo.;ino ti•· 
Araujo, Camillo Prates, ~'t·~u~a Vianna. 
AniOnlo Martins. f,llfa)·euc, t:h :t-~im llru-
mond~ ~~r~os.' da Sll v a. Yor:1es S31o~. t'••j u-

e itco :13, Silva Forws, Dias Fortes. Amerlcu e 11111105, Campello. Sousa Ral.•llo. Vnz M 
Lima, Salathiet. Alvaro lobchaun, Justi Theo-
doro, Rodrigues Horta, Dutra, J <J~' llraudin, 
Costa Sena, llartius da Andradte Lúonet llt 
Rezende: fallalldo eom particiJlaçãu o Sr. 
J urumenha e sem ella 03 mal< Sr·. rlcj•Uta-
•o~. 

11 Sr. t.• s .. rr••t '"" tl3 routa do s~guinte 

E X l'f.UI Ei'ín: 
O(fidtt• 

t;'tn 1lo ~l't' l"ulal'iu .Jo g•n't1run, IICl' lrtr:uul" 
'lll lt S. ~ '(C. u Sr. Hr. vu:e-p rusi•lcuto tl;a prn-
durln ~~~chn intt~ir: .. tone h~vct· n •o;.,r•uthh·:o 
r•.•uc:ordadn l'u m : ... 1":\:ún•" de u:\n <:uu~..;:'\u dt• 
thven.as ,,rn\'o~a·· ....... •• do h:L\>('f \'Olatlu 1\ur 
tl~ttt< wrcus 4 ua~. 'I'"' J:1 ~ ach:iu .. :aucrh•u:.-
ll as e rorio maudatl•~ publicar. 

A casa lira intelr:uta. 
Uulro d•• ntf''Snu•. r"mouer11lu 11111 ro.(Uf"-oo 

ri mcuto tln iJrorc•><ll' llnduipho C3uditlu d •· 
Sou~a. t~ad illllll "'" ~nno •lo licouç.. pnrn 
cur$nr n cs~o i n u .. ruJa l. 

i\ · r.ouJJu i;sât• •I·· " "trucç:io \'uhlicn. 
Uutru du 111 1~ ·11 1 ... rewelttlfli fi n rotputr•-

rn cutu tlns cmlu·•·;.::sjl .. ~ tla s~retnrl a tln in-
spoctori n Jl8 ( 11 fl t• IU..,Irnrç:lo, Jl!!:cl lrltiO ~(•rc111 
htunl:ulfl$ -<cu~ '··urimrntos :uu 1! 0$ •I:• 
:lecr..-·tari:a. do t;•u ••nw. 

A' t .• romtub.,..;w ·I e flzNul:~. 
Uulrn du mr>u, ... ..tH·i:uu.lu ~uu rt•Ju•·n-

Ult'UIO tio (\rorc:-aua Fr:utci~~" Joo\ê Pc.S:SH:t tl r 
Ll:'fllOS, fiMr~ lllh• '~ lho lll:l iHiu COntar JIMrn 
:l (Hbt'UI:'Ill0rt3 h 1•'111(\·' t'IU !I UI~ t'CCt'C••u ti tn:.-
g tslr rio p:arlintl :•r ~ 

J\ • '!.• i~OIIItní!'.,~" ti-' lal!!mla t: 11 do (H') tl ,.rt·~. 
Ut1tr1 1 1lu nt•'~o!l t u·. l •' tHfl llr•n•lo 11111:1 r t•J•r,·-

senlaçillld ~ c:wwr:• ot•• ~lontes Cinrll~. r:.z.oulu 
~onti r n necn!ltl~•t • ·til tleSajlproju·iA••:iv •I ~ 
um prcll in. • 

A' rn111 mis..,:lu ·1·· , ..... r~rr.:'.. 
Outro etu uu• ... tuu. n·mcueudu um rt••tu.- .. 

riull'utn, om 'I'"' \~·•·linho A1lutpho do S"u<~ 
Guimlr:iPS tw•l• pri <lle;:io p>ra nm3 estra,tl 
oh· r~rro M llahh~t ''" .;ampu ao Pari. 

A ·.:s cnmmis~;., ... •I!! putlercs: o oh r as puhH-
ca:;. 

Outro rl o mr''""· rn•·iantln P·'reb r<•lati-vos d lcrtnlnnç:\•• o la liuo111 tio S. Gomld .. r. 
ltahirn nn estn•·ito •I• Saudc. 

,\ ' C(lltlUii:l<ÍIÍ• '''t 1''-•ntn.:-t i\ ostrrulns. 
Outro do 11105111". r··mr llondo 11111 roqtu·~t

mou\0, em que " 1 •ror~~ur Alet l ndrtl Au-
gusto .1 ~ l.lnw ped•• u'll :umo tiP t h-cu(~ 
parn cnr.;.u ""'" ••;cuia normal. 

A' cnmmiM.iu tle nbtrucç3o pu~lir•. 
Outro do tue<tnro. remellendo um rrqu•r.-

mon to. em quo • pr .. ressora, D. Maria Carohu~ 
Ferreira. pe<lo u u1 au ~ ili'> para 3luguel de CA>'I. 

A'6 commissõe. •I• instrucç:\o pul•lir.• • 
! .• do rnzautln. 

Outro •l o mcsuw. auriuudo reproMntaçM~ 
das ramarn~ tlr Montes Claros o Januari:t. 
sobro 6 tJroltlu~ta mrut•l •la linha telerr~
phira . 

A'$ comrni~.:···~:• .. •I·~ Hhra;; publicas o t.• ,1,. 
r.t.fuda. 

Outru do IUí" ... wu. en,·i:w dn a cepia. (11ll-
r111da em ! ''" rnrr.-utr, ob sen tença ''"'' 
jutgmt rnrnttrhl3 • 1"'"" ~ •tue rol condem-
n3olo José Autuu"" dl! ~tagalhàe3, actu>t 
collector do llin :S~ov~o. 

A quem requ isitou. 
Outrn tiO nt n:-rnu. tHI \113ndo o roquert-

mnnto, lnrormn•h• I•Cia rli rt'Ctorin do ohr.o< 
tlllhlir.M. em •111r u ~í•lntlit•' .~ntonio do Ca•-
trn llrawn o o •mgcnh.!iro• João Frnnulsco Pc>-
tena pedem tlrl vil~gioo curn garantia de 
juro! snhre o U Jtilal tle mil cornos para 
a estrada de rerr•l IIU •'. parlindo de Santu 
An tonio do Aventureiro. v:i entroncar-st n•• 
ponto mais con•·enieo tA da estrada do rerrn 
Leopoldina. 

As commis."'"' rlr r<>•l•rt'S, ! .• do ra,~nd• 
e obras oublic:.•. 
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t) Sr. Presidente d~lnra lfM não hn !ol!Miio. 

por (à liA de numero, o ~011 voc3 UUil c~ tra
nrdinaria para amanh:i, is li horas. aRm do 
<11 tlisc11lirom os projoctn• 11<. \~. 3t:l u 11:1. ____ ... ___ -- -

IJISt;U IISO Pl\OPEIIIII'I X.\ $ E5SÃ0 UK r. 
OE JULIIII ut; IMd 

Pt!liS&GlllÇ.\0 \ l'llflf't:SSOnt:s 

O SI\. FI\ANCISCO :\:\' : -Sr. Jlrnlldonte. v E'<C. mo dl'sculpar:i <i. uenwpauhaudu •• 
m'ou preudocolle;;.t do oli~tricto, ''e.nho ainda 
uc;cupar a pr4CÍ0>3 allllll'.àn da. ai~mbl1!3 
eom a OX1l3$1Çh de bl'l•l> oçrn rrtllo~ na clr-
r.nmscripção pol:tica •tno lrnho n honra de 
rftprB>~Cnlar. . 

O Sr. Soares Poixot 1: - Com iodo o lm-
lhanllsmo. 

O Sr. Pr.tncisco Si : - Xãn ~ para tslra-
nhar-se que numerosa~ reclamaçiies sojào 
le•antnd:u uesiA c:un polns rcpl'4l:!Onlanlc.< 
llo parlido liberal dn to.• 11islriclo ; tlor-
qunoln nenhuma outra rogili•• tem merecido 
:ollenç:W mal' parlicular e t'OII$UIIlillo mais 
yivos 115fo,·eos destA $iluação. 

E a razão 6 tnusparenle : o partido li-
beral disp6e alli de grau~~,. nolavcl mait-
ria .... 

O Sr. Blrrou Junior : - X:io ~ 1~0 gr • .nde 
usim. 

O Sr. Francisco Sã : - Respondo ao nobre 
olepu~a~to corn os algarliiDJi r~ullanl&$ das 
ullhnas oleiçbO$ e wm :t posi~ào quo occupa 
nesta casa o p3t1ido do 20.• dislrir.IO. 

O Sr. Barroso Juuior dá urn aparte. 
O Sr. Francisco Si : - Maioria nolnel, 

llilf!l eu, não só pela sua JlUjança, ma' ainda 
peoasua indomiiA alllve.t e, principalmente, o 
que con$\llue grande differeuça om sou favor 
om rotaçio ao parlido adversario, pela di>-
cipliua admiravel e rorle quo 11 tornar~ olcr-
n&meule inveucivet. 

E' «114 a ra&ão por 11110 o ndmlnl~traçiio 
alli se e)lorce de tal modo, quP todo o ser-
viço publico naquetta regi:io da pro,•inda 
..s\â completamente dtsorgaui~do. 

Quer se 1rate da arrecada~ao dôls rendas, 
IJUor do serviço potltiôll, quer ~3 arlmlnis-
lraçào da juallça, quorda dlreeçao do ensino, 
a .,:çào do governo ~ ru senil r somente de 
11ma forma : de um l•do, peta e:tell•sio 
~ystem~lca e peta persowuiçà.o 1enu dOi 11-
be.ra.es; de outro lado, pelo aprovelllmenlo 
Uta Qf çatgos Pllbllcos ,do peior pe.1:10~l das 
loc~lldt.dot. 

Eu uào quero di&erJ Sr. pmidente. 9ue o 
paflldo OOIISCr,ador o tO.• dislriclo S~Ja in-
l&iramen~ e totAlmente mao. 

Mas, o que é corto 6 que veriDca-Sf alll o 
qne se Teiilica em loda a 'Jlrof'incia : si lo-
di!\ o< r '"' &I'Vldores não são mans, parece 
que.lodvo 0:1 maos llio cou,sorudore~. 

Um Sr. dcpul4do : - Eu acht1 !IIIC lodos os 
lll1ossi•• llbera6". 

O Sr. f ranriseo Si : - f!' um facto ana-
toro ao lfUU Slual Mil I ox~lican na eamara 
tios tolllmuus. quando, accusando-se-o de 

• t~r eb.amado ao parlldo conservador dn In-. :&1awra Utll p'lt11do esluJ)ldo. replicou : - eu 
rW> qolldller que todos o& conser<adores são 
1'.3l11PI4os. lllU sim que toclos o> oslllpidos 
~ io C011ft8tU~ores. (.lpnrt .. ). 

Eu, .repeli . a pbrase de ~tuar1 Mill apenas 
J•or analorla. 

.N.iD !JIIil 4e mo4o algum r:.ur allnllio ~o 
partido con!oervador de llinas, que vejo AIJILi 
r•preseniAdo porl.io brilhanl•· lalrnto •. 

l'ortanlo, os nobres dijpuiAdos, quo IICOI$$-
cio eonlr~ a phrase. e.<lio tomando as dores 
tJolo- conS<!rvadorcs da lnglalerra . 

O Sr. Jurumouh:t.:- Ja vejo tJne as nos-
sa~ dl~cussolO$ C3dA ver descem mais. 

O :;r. F1·anulsco S:l : - O noloro depuiAd~» 
;, juâl~ln~nlo •tuom mais 10111 concorrido para 
f~zer deSt·t•r a. no.sas discu:;•ties nesla casa.. 

O St. l'rusid.sn lu: - Eu 11eço no nobro de-
t•Uiado •1nr• se rlnjn :i mMeria. 

O Sr. J·'• ·nndsc11~:U: - Sr. Jlrosidonte, de 
111do~ o~ iCI'I'ir.o~. o 11110 tuais so tem rc.;oulldll 
dos~rt nc~lio ' llosorganl<atl••ra do guvorn, . 
aqnolle snt.re o •lllll .. ~~ raclo lem produ-
zido mais de1•loravcls COO$Gqllourias, ó lu 
contcstn•·clmcnte n serv lç • da ínslrucçào 
publica. 

:'\ôs loulni dovomos estar do nc~ordo ~obre 
oslc j'onto : •1no fllr:t gar.1nlin o lndopo•t-
tlunc 3 do proro~ur, por •:~n;egninto. pan:: 
ttruar <o ensino muralísado e otnc:u. a pri-
meira nCJ·e;sidado sêrianio li fuor reformas. 
n:io f formular regulamentos : A primeira ., 
rea l nert>s!litlado 11 separar t:OIIl JIIOiamoute :.. 
lu~lruc•.u\o 11ublicu•la (IOiilioa. , 

lnfeliuno•nto. ainda honlom, nós vuu .. 
U'l.lla cn~a. pcln rr.clnmaç:io r~ila 11elo nobre 
r~llrD>~nlanlo do 1\.• di:;lriclo, que o go-
vernn n;in tem comtJrchend ido uslm. 

Um Sr. dopulallo: -Em ~;ernl. onde o ~ro
vornv fnr. mais tlolilica é un ln~tru~ç:io pn-
Liic3. 

I) ~k. •·mncisc•l S:\ : -Eu condemno a ac-
~:io tle lodos ot 11:1rlidos em relação a -
ramu do Sl!r víçn publico. 

Alrm d()'i faclns qne 1t1111 sido denuncia-
do~ 1111.11:. c~~. cu pOS$0 referir onlrOJ da 
m3ior g1·a vidntlo, 11ccorridos ua zona compm-
hondhb pelo :10. • di:Hricto ele floral. 

:õr. pr11$iolunlrt, n profl!iSOr da f,·egnazia ,[e 
S. Jo.;~ do G<~ruluha, fuuccionario di$lluoto 
e irrepreho•nsivel. Sr. Juscelino J. do AraujtJ 
Jlr,\ga. foi~ cOUlÍIIU& a CSl.'f rrivado do e~et
cioin tio sua c:Hioir~. M •rua foi &\lSP~USÕ tl 
en~lno 1111 dia 17 de Novemll10 de 1886, 1\lte-
g~ndo-<~e n;io ler a su:1 G.lCOia n frequeucia 
neees:~ar~a. 

O racl!l 11ad~ teria de consuravel, o proce-
dimento d.n gov~rno não daria motivu ao Jlli-
nimo reparo, desde que se provasso ·qae a~ 
cola "~"ora co111effuilo rrcnuontada. 

Eulnitaoto, hnmodiai.tmcnle fui nóm~ 
um professor interino. que se lem conservado 
aW hoje. (AI""IU). 

Si a falta de frertuencia houvesse sid.o de-
terminada por onl~a do profe;:~or. i>lo ser ia 
mn fac lo ~njoilo l urisl(luçâo ~isoiplioar es-
orcld3 n~ provine a pelo cuuceiM • illreclllr 
da luslfucç.lo publica. 

Mas. flUO a su:1peu$:iC do ensino da ca~eir:& 
foli delormínllla somente peta nee&silbdl" 
0 111 qu~ se ~chou n gne;n~ d! dar um' re-
muneraoão a um aRthado •eu, , pmv-;~-o a 
palpncl c clnra illegalldado do facto. 

Colll ,effello ~ arL 1~ ~o reg\llameniO n.. 
100 del~rmi4~ o S8ji:úau. : 

c Quando v:agar por qu&hjuer moli• o ai-
guina cadeira otrecllnmell~ provida e, ~ 
tcnlaiJ {'fiiut!ncia l•glll. o inspetiOr llll,lnlOI-
pat pruJlorâ á inspectori'a geral peasqa Ido-
tiara l'egol-a hllerluatD,eu ltl ~lô flUO seJa ena 
concu~o doOJ:IIIvatDente preoncbula. • 

Porlanlll, o proviJD&IllO l~teriOJI ~ po4e 
realisar-Se. 11 a cadeu-a Yfl& Ml.\n nu~ 
diç6~ previsw (lllr 1151e àrligo do' regll)a-
merllo. · 
~ si & cadei ra vaga.ae por ratta 4Ô r,.-

qJleDGta legal, nio poderia ser provi4& 111-
terlnamênle, 
O~Ul~is., o ~rovimeniO ioterino tem oon" 

-
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11 uadv tl.esde ~ d3La Clll 'I 111' (ror >11$11"11~0 " 
•rtSIM alé hoje, conseguinlo•oo~o•llll•, h~ IJU3<i 
oiOU$ AIIIIOS. 

~nlrOianlo, o artigiJ lll() ri•• t'•'):lll~tncnho 
·l~lormina o seguinte: 

• Nenhumn cntloira l•oriOt'.i , ,,,. lll'ndola ln-
lilt'lnrunonto por m.:ai& du su.i!( , .. , • .t,•..: , .. 
~ de 17 do Outubro du 111~11 :ur' hoje lfol ll 

olncnrrldo muito mais de um :11mn. 
Srs.. vi clima dos:>.~ pel'lle,:nlçào ext·a·çi,l:. 

J••ln 1•~rtido conservador, •1uc ole nutroanruln 
u:io 110do ganhar um palmo dr• tcrrcnu un 
10.•dtatricto. nio tam stdo somrnt•· tl''<'Jiro-

f "'i~r. mas muitos outro:<. 
O 11roressor de Morrinhus. " :\r. Juiio RPn••-

•lu:to dns Sautost teve de doi'<:u· .. e'tPrfir ilJ tlt• 
'"·' catlolra, por r.star dooutr•, 

A CO illiOilllicaçào tiC C!lllii'I'II(CI'IIIIl, ~ llt• n 
f••t ~o IIISIIOCtor municipal, 'I"~• 0111 virlutlr 
•li~~o. nomeou o escrivão da ~nbrhlltiJ: :t cia tlll 
pollci:~ 11ara suhsliluíl-o. 

E' bom claro •1ne o exerctciu t!P.<te prorc~
-or substituto sú podr.ria Colntinu~r ~""I"""'" 
ttonlinua,;sc o impedintento do ltroft•ssor or-
II'Cltloro. 

Ura. ro.ilaheleccndo-se ~::~11•, l'o•assnmir• " 
•"tercicio de su~ cadeira o o commuuicou os 
3utorhlatles do lu.gar, ;i c.•mnra tnunici1•al , "'' 
inspector e ao del~gado linurarioo. 

O Sr. Presiddnte : - O~>ervn "" ut~b•·• tlc-
lllll.'ldo •1uo a horn d.it;i a lhulur-~··· 

O Sr. t'raucisco Si: - R•·~muin•l M miultn~ 
uhserv:açúos. 

~:ntroL1oo to, Sr. l.ltl'llidtUIIc," iu•puctor mu-
nicipal. •1110 é o cholo consuo·vatlot· rln munl-
r ipio da Jnnuaria e •JUO alll tem ~ido o maí:1 
tena& agolllc d:t5 iuLngastonrtldarin> (t~poõot
tl~• " nrfo apoõculns) e pro••ocadn :t maior 
• nlmadvcrdo rublica (mfo <IJIOÕado do Sr. 
ll. Jlartõ•u), detorulinuu que " 1•rofessnr 
substituto continuasse em o1crririo; o dcst~ 
(orma llc•riio runccionando 1mrallelam~nto
o• dons professores. 

l'aroco 11110 está no progranunn ot .~ccntarlo 
l<Ciualmente JIOIO p3rlitlll COIISUI'Vndor n $Y~
toma das duplicatas. nttl em t'clat:lo ~ ca~ai
r:as do instrucçi·J publica! 

Alem •tosto, chamarei a allllllç~o ~a as;~em
ltlo, o do governo para outro b ctu. 
~n !lbuo Verde, no muqici~io do ll iu 

J'ardo, o profOS>Or Januario A veluao tem 6ulto 
lambem victima da perseguição das autori-
•lades incumbidu da Oscalis.,tio tln en~ino 
~ubllco (11rfo apoiado d<> .'/r, R. M nrtlns). 

O Sr. Llndolph.o :-E o nobre deputodu. 
'(Ue dá nio t1JX1iado, tem wucorrido muito 
1•ua iuo. 

O Sr. Ft·auci~co Sá: - Contr:~ c~se 1rrtlfr.>soor 
roi arrnnjn~aatlrede urna denuncio, tlenunri~ 
•1ue determinou um . pmceuo : ma.~ •. pouco, 
tempo dc(IOJS,a propraa pessoa inoll't•nstva <tnu 
tinha •~atgnado a denuncia, um pobre velho. 
a quem ilfudirio1 cbamandCH~ para assignu 
um papel como ttstemunha da venda d~ uma 
l•llrta de terras, protestou de(IOIJ (lelonte :1 :au-
toaridade cotnp.teute que tllllta sido victirna 
olo 1110a Uly&litlca~ e o:11e a d~l~raç:i.o Q,ue 
linha {eito na denuncia era uma calumnta. 

O Sr. Lindolpho:-Consta dos au tos (>~ào 
~JIOÕtiiiO do Sr. R. Jlarlíru). 

O SI'. F.a-auciSCII Si : - N:io huu v~ pron 
:<la uma, 

&In visu dos.:;e racto, o promotor pc<lin que 
foJUe o proues:~o arcbivadn. por rmlln rio ruu-
llamento~. 

!IITeclintoente o foi, por dtcí.:iodo juiz pro-
•'t"'ote. 

Jsuva, por conseguinte. tndo ~csbadn e 
oldPpparecidoJ O.S motivos ptlo, ~~~4~5 ft'ora 
. nspenso o professor. 

t-:ulr••Uutu,••ll•· ruutiuna "II"'Jii'll='" ul hn são 
tll'!.! 'tllu .. :~ u .... &;ulo ... l'lr:l Jl~"fl"'i'hPr u.: <ru< ven-
r i llt••n l• '"· 

l)p, ... ! • l:tt ' t••. t ' UUI11 {lU$ uHII' () .. IJII O r-'feri , 
l't•f:'l lh'u .~ ;,, ... , l••·~~rM .. orn..c. tlt\ S. Jn~" •I•• ti •ru-
lul•n •• tl11 AI •H' I 'ÍIIhns~ f'XÍ~ hiiH tlut'UIIIf'lll •t~ OS 
uw i .. ··•uu;lutlt•ll h'S ua .,,~,·r~t t :u·ln tln 'nstruc-
•:ou• Jtllltltt·a. 

t\lt'lll iiJ:i~u. tll'\1' •l l••nlf• CIHHJ)nl' l:UIIf'UIO do 
,..-.. r, ... , ,r ti•· ~h 11ft \ 'rrt'lt·. rnuu·~" 'lua I o 
ooulor•• th·1111l1tlu. " Sr. 11. Mulht<. f1rNuuda 
lt'\' 0\llt:'lr ~lhfu•ila ... ,~ runt (lrO\':'Uin I''~''' fa r to 
tlf' •o..ttar ull•• w • • ·itlu •1:. t••lnr:u::iu tio (:&· 
mah:t ... •1i't1ur1t"""IIH.t . u:. rithth~ tio !ltoutf•s 
r:I:U'If~ '''I''' • Ir-~< t· 

o Sr. l'r< · •ltlt•ul~: -l•r•virul an nt~hro d!•-
lllll:ulu IIHO :a ltorn osta linlla. 

11 Sr. l?r.,nci~CoJ S·i - i;oo1 vi~ ta <la olo~or
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-----··---
1.' SESSÃO EXTI\.\0 1\01~ .\Rir\ , EM 

1:S DE JUl:IIO UE 1888 
Pnf.SIDF.NCIA no Sn. SH.Vt;:;TRE Ft:nnAt 

SUMMt\1\10:- I::XJ•sntr.:<n. - Obsorvaçõu,; 
dus Srs. F. VIanna. Vnt. rln l,lma o A. de 
llnllos.- Vutu tio iJO>.;u•.- Uisnur~u do Sr. 
1:. l;o•t''IUuh·n.-OilSou·vao·•l"< do Sr. A. M~ia. 
- l'nrwtli'CS.- OnnEll nn DtA.- t.:roolltn.-
Discursos •IM Srs. \'ioni. Orurnond, IJ. ~'or
lo•$ o Sil vt">lrc Ferraz.- Orç..'nt~nltl pro-
•·iooctal.- Di~cn r<os tia. Srs. C. Seu:> e c;, 
l'r3~e&. 

:\o meio dia, feita a chamada, achào-se 
presentes os Srs. Silvestre Ferraz,l'orlirin 
Machado, Lintlolpho Caetano, Drumond, 
F~nça Vianna, _ Candido Cerqueira, 
t\ristídes Maia, Si I v a Fortes, O ias For-
tes, Outra , José Theodoro, Sou~a Ra-
bello, José Urandào, Va7. de Lima. Citas-
sim Orumood, Antonio Martins, Ame rico 
de Mattos. Rodrigues IJorta, Francisco 
Sã, Alvaro Machado, Camillo l'rates, 
CostA Sena. Martins de Audrado, Leo-
nel Filbo, Campello, Josino de Araujo, 
Velloso. Claudtonor Nunes. Francisco 
Braz, Toleudal, Antonio Tdixeira, Avr-
lino Corrêa. Firmiano Costa, Coelbo de 
Mour:a, Soares Peixoto, Teixeira Duarte, 
Ferreira AI ves, Lafayelte. Barbosa da 
Silva, Nels:>o, Saluno B1rroso Junior, 
lgnacio Murta, Tci~eira da Motta. No-
gueira, Áugu.sto Cesar, Villtti, Luiz 
Viei ra, Na varro, Gomes Candido e 1\a-
mir•• l!artins; faltando com causa. par-
ticipada o Sr. Jurumenha e sem ella os 
mais Srso. 

Abre-se a sessão. 
São li~as o approv~das as aclas da 

sesl!ào e reuqiào antecedentes. 
O Sr. t . • Secretario d.'l conta do se-

galo te 
t:1Pt:DIENTt: 

0/ftctos 
Um do secretario do governo, rtmet· 

• 
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tendo um requerimento de João Pereira 
de Lemos Torres, pedindo privilegio por 
!O aooos par~ uma soeie.l.ade de St!f!D· 
ros contra rogo em todas as cidades e 
villas Ja p ovloeia.- A' commissão de 
poderes. 

Outro do mesmo, remetteodo om re-
querimento de Joio Valamiel Rodrigues, 
pedindo se lhe conte tempo para re-
forma.-A's coromissOes de poderes e 2.• 
de razeoda. 

Outro du mesmo, remeueodo um or-
fl cio do dir,ctor da escola agrícola de 
llabir .. , eovia01to amJstras de fl.bras 
vegetaes ali i existentes e de tecidos com 
e lias preparados - A' 1.• com missão de 
fazenda. 

O 8r. França "laona : -
Sr. presidente, inscrevi-me oo expe-
diente para mandar á mesa uma repre• 
seotaçào da sociedade dramatica de Pi-
t.:nguy, pedindo um auxilio para as 
obras do seo tbeatro. 

Acompaobáo a esta represeolaçã.o os 
estatutos da mesma sociedadP (/é). 

A' t .• coro missão de razenda. 
O 8r. "az de Lllna:-Sr. 

presidente, em uma das ultimas sessões 
passadas, lenntei-me nesta tribuna 
para solicitar da íllostrada assemblea 
a demissão de membro da commissão 
de obras publicas. 

Os motivos qne lnarão-me a razer 
tal pedido são de tal ordem de conside-
rações, que inOuem muito no meu modo 
de proceder nesta casa. 

E era de direito que eo tomasse uma 
re!olução a esse respeito, para qoe mais 
tarde não suppozesse a illostrada as-
semblea qne alguma discorda nela entre 
os meus collegas de com missão rosse o 
motivo da minha justa demissão. 

Os motivos que me levarão a pedir 
demissão do cargo de membro da com-
missão de obras publicas, repito, ~o 
de outra oatoreza, para mim mais Im-
portantes e grnes. 

E' oaeessario que e3ta assemblea fi-
que perfeitamente conhecedora de quà 
oenboma desavença boo•e entre mim e 
osmeosbonrados companheiros de eom-
miuão. 

Oito isto, apro•oito o ensejo, Sr. pre-
sidente, para completar o meu pedido, 
al!egando os mesmos motivos ja expos-
tos na sessão passada, a qoe me referi. 

rendo esta lllustrada assemblea me 
conftado lndevrdameote (fl4o apoiado,) 
o cargo de aopplente do 2. • secretario 
aproveito a o~•iio para pedir a v: 
Ele., Sr. presrdente, qoe cooauJte a 
çasa si me concede dispensa do mesmo 
cargo. 

O procedimento que pretendo ter 
nesta assemblea impede-me absoluta-
mente de occupar estes doas cargos. 

Pretendendo collocar-me em uma posi-
çJo inteiramente different" de qua~lloda 
esta assemblea ; a não tomar esse al-
vilre,eu ficarra em contingencia de con-
cordar com tudo aqoilln que se passa 
na casa e !lego ir as discussoes polí-
ticas que sempre domioào nesta assem-
blea. 

Um Sr. deputado: - E' mai' um que 
descamba. 

O Sr. Vaz de Lima:- Sendo taes cal'-
I!OS de confiança politica, não posso, 
Sr. presidente, assumir essa responsa-
bilidade, ficando na obrigação de acom-
panhar qualquer medida política, dei-
xando de lado os interesses da provín-
cia. arastando-me as..im do mandato qot 
recebi do 4. • d istricto. 

Assim, pois, espero merecer desla 
illustrada assemblea a exoneração do 
cargo de supplente de secretario, por-
que ella é muito jnst! o confio no seu 
criterio. 

E' concedida a exon(lraçào. 
O Ar. Preeldeut.e declara que 

vae se proceder á eleição de supplente 
de 2. • secretario. 

O 8r. Da•u10ond (pJla ot·dem) 
requer que se consulte a casa si delega 
no presidente da assemblea pll()eres 
para razer esta n.1meação. 

Consultada a casa, esla pronoocia-:.e 
pela affirmativa e o Sr. Proiidente oo-
mn o Sr. Josino. 

O 8r. AIDea•leo de Matto": 
- 3r. presidente, a camara municipal 
do Turvo enfiou-me uma represen-
tação para ser sobm.ettida A assemblea. 

Ella entende que,a bem dos interesses 
do seu mnnicipto, o § 3~ da re·olução 
de 30 de Agosto deve ser modificado 
e para isso eo via a esta asaemblea wo 
art. de posturas. 

Remetto·os á V. E1c. para que 
sejam presentes á. respectiva commis-
são, i qual peço seu parecer com a 
argeocia qoe lhe ror possi•el. 

A mesma camara, Sr. {lretidente, 
identill~do·se com os aeohmeotos de 
seus monicipes, entende que foi pre-
cipitado o procedimento dos poderes 
do Estado, votando a lei de t3 de Maio 
q11e concedeu liberdade aos bomen~ 
pretos, a esses entes, que, mais tarde, 
o Sr. barlo de Cotegtpe chamou de 
lnglezes (coftlulaç4es); entende que o 
golpe foi brusco e oio 18 atteodeo ao 
Interesse da lavoura (apoiado• , "<lo 
apoia!W1), n~o se olhando meamo para 
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o rructo que estava pendente, desco-
rando-se ·•a colbeita dos nossos cereaes; 
entende, Sr. presiilonte, que isto foi 
om salto por sobre o dirello de 
propriedade (muitos apcu·res de ambas 
tu bancadas). 

O :ir. Ferreira Ah·es:-Muito bem; 
estimamos ouvir a opinião du V. Exe. 
(apoiadus lia b.mcada conseroaaOI'oJ). 

O Sr. A. de Maltos:-Post~rgou-se 
a const1luiçào do lmperio, que, garan-
&iodo o direito de propriedade em toda 
aua plooilude, oào CCi.lseote que o 
cidadão seja espoliado, sem previa 
iodemnisaçào ( opoiarlos e não apoia-
dos). 

O Sr. Navarro -E~o. V. Ex.:. era 
contrario a eroaucipa';aO 1 

O Sr. A. de Mattos:-Nâo, senhor; 
fui sempre por ella; mas, desejava IJU8 
fosse feita com autmçao aos grandes 
interesses da lavoura e COll respeito á 
constituição. 

Estou externando o motlo de pensar 
da camara municipal do Turvo. 

O Sr. Ferre1ra Alves: - r~· muito cri-
terioso esse modo de pensar de V. 
Ex c. 

O Sr. A. de Mauo~ :-Eu acompanho 
a camara municip3l do Tuno. com a 
qual me ldeounco (Muito bem tlu ban-
C4da consero<~dO"Il 1 na parte allioeote 
á precipitação com que roi dado o 
golpo (apoiados da bancadu consoroa-
âora), sem que o paiz esti\·esse pre-
parado. 

O Sr. Barroso Juoior:-Em que con-
aisliu a precipitação 1 

O Sr. A. de Mattos: -Consistia em 
1l1o se ter preparc~do o paiz, em não 
ae lhe terem dado leis para o trabalho, 
em deiurem-se os homens vagando 
pelas ruas (apartes). 

O Sr. Presidente:-Previno ao nobre 
deputado que a bora do expediente eslâ 
.,gotada. 

O Sr. A. de Mattos:- Vou terminar, 
Sr. presidente; tenha paciencia: Pll 
poucas vezes venho à tribuna; fa~o·o, 
quando no todo não pos~o evi tai-o. 

O Sr. Soares Peixoto:-V Ex c. ~ 
aempre 010 Yido com agrado. 

O Sr. A. de Mallos:- .\gradeo;o. 
Portanto, , emelle a camara muni-

eipal do Turvo e~ta representaç~o a 
auemblea, para que e lia advogue 
perante os poderes do Estado essa 
causa, pedindo-lhes o remedio para 
~o graves males. 

O Sr. Barroso Juoior:- V. E.xc. estl 
falando como rapre:llntaote do plSsado. 

O Sr. Presidente: - Obseno mais 
ama nz ao nobre deputado que a hora 
•tâ terminada. 

O Sr. A. de Mattos:- Como V. Exc. 
me adverte quo a hora estt1 fiada, 
deixo de razer mais conshloraçOos sobro 
esta representação; eu deixaria bom 
estereotyiJado o meu mo1io t1e pensar; 
ma.~. opportunamente o farei, ~i mo: 
couber a palana. 

Alguns Sr:~. tleputa•los: -()es~jam·•• 
ou vil-o 

O Sr. A. do Mauo, : -Vou terminar 
em poucas palavras. 

A. camara municipal do Turvo. tendo 
feito tltnstruir um cemiterlo. talve7 o 
mais importante que haja na província, 
tendo gasto nessa o~ora oào pequena 
quantia, que lhe foi dai.la pela 35-
~l'ntblea IWOI'iocial , vé com pena qne 
essa grando u!Jra so esL'l deteriorando. 
se perdendo, porque a r~hríca, que ~ 
muito piJbre, ja nãn podo ga~tar 
dinhe1r0 com a concJu.ào da obra e 
nem zelar della, como é preciso; entà·'· 
eoteolle a camara que, concedf'ndn-se 
a administração desse cemiterio exclu-
sivamente a ella, poderá melhur essa 
corpor~çiio zelar daquelle serviço. 

E, para is~o . ma.nda uma proposta 
concebida aos ~eguiotes termos (I é) . 

Ua opinião de que a assomblea prol-
viocial não pndll deliberar a es te re-
~pei to, que oãu pode secularisar cemr-
l~rios (diversos opa ,·te.t de um e •le 
Ot&lt'O tod••). 

Ma!!, si bem me racordo, parece-me 
que, oo tempo do Sr. Octaviano, J& 
se expediram regulamentos neste sen-
tido, chegando atA uma camara, creio 
que de Pernambuco, a fazer de~ordeos, 
dirrl(lndo-se o povo a~ c1rtorin•, onde 
rasgou os ltvros qoe lhes tiobam sido 
distribuídos. 

O mesmo acto addicional mo pare.:e 
que da-nos essa faculdade (cru.:tfo-se 
apartes). 

Mando a representação à mesa e 
ella que decida em soa sabedoria como 
entender de direito (multo bem). 

As propostas fl commissào respecth·a 
e o requerimento á de poderes. 

Representação dos mesarios da ca-
polla de S. João Baptista, da capital. 
pedindo aux1lio peconiario para as obras 
da mesma capella.-A' 1.• commissá(J 
de fazenda. 

Voto de pe.: .r 
O Sr. Condldo Cerquelra 

(pela O!'dem): - Sr. presidente, foi esta 
cidade sorprendida hoje pelos dobres 
rooebres dO!I sinos, que aoounciavã? 
o infausto passa menta de um dos mais 
distioctos cidadãos desta capital e. 
quiçá, da província e do imperio 
(apoiados; muito bem). • 
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!caba de finar-se o distioclo e pres-
umoeocidadão, que, quaodo 'l'ivo, appel· 
lidon-stl Marçal José dos Santos ! 

Nao eslá no meo iotuilo e nem tam-
pouco a escusez d.o tempo me permiue 
Tir fazer um elog io funebre dos dotes 
cívicos (apoiados), das virLuoles que 
ornatAo Lào dislincto qu~o beuemerito 
cidadão (muito bo~u.J. 

Porem, a coosi•l81'13ç.~o que lhe deve-
mos, pelo racto de,mais de uma yez, ter 
tido assento ~te recinto e tle ter occu-
pado tão dignamente a cadeira que V. 
E.tc. boje, da m.esma forma, occupa 
{apoiado&; muito !Mm) faz-me crer que 
Interpreto perfeitamente 11.1 senthne.otns 
desta !Ilustrada assemblea, requerendo 
que se insi ra na aeta de nossos tra-
balhos de hoje um voto de pezar pelo seo 
ioCausto passameblo(muito ~m; apoia-
do• gerou). 

Foi o Dr. Marçal Jose dos Santos o 
J . • cbefe de policia desta província de· 
pois de ~romulgada a lei de 3 de 
delembro. 

Comprebendem V. Exc. e esta illus-
tre assemblea que naquella quadra, 
em que os espiri:OS se acha vão agita-
dos, em que se viio os prodromos 
da re'l'olução de t!U-i, defia ser esco-
lhido am homem, cujo eapirilo de aro-
de~ o justiça podesse acalmar os 
aDIDIOS. 

E o cidadão preferido para tAo melio· 
drosa com missão foi o O r. Marçal José 
dos Santos. 

Não er.a o Or. Mar.çal Josli dos San-
tos ·simplesm&ote homem politico; elle 
deixa rasl08 luminosos na t. • e na i . • 
iostaocias, não só na aeL'çào deste di6· 
tricto, como quando pertencia a pro-
víncia à Rei~ 11a cór&e. 

A acieoc:la do direito .para elle Dio 
era um enigma; sua banca de ad'I'O· 
jpdo IWIDca foi o .baleio do ·traficante, 
mas u.m perfeito aposiOJ&do, um 
verdadeiro sacerdocio (muito bem). 

llvr ates moli:vos, Lào digno cidadão 
toroon~se Ju&amen&e credo•· do re-
Rpeito e da conside14Çào dos habitan-
tes l!rsta Cõl[lital , romo de toda a pro-
viocia. 

O Sr. Amerieode llattos:-Prestoa re-
luvaotia:ilmo' serviços à iostrucçào pu-
plica. 

O !:'r. C. Cel'qtleira:-Não foi só nesta 
aeee~alllea, oem .ua .magistratara, qae 
ea&e. Mllrado ·cidadão presto a os seos 
releNa&es se!ITiÇOS; mas, lambem &8'1'e 
asseo&o por maitos qoatrieo11ios na 
camara mooicipaJ da capital e neste 
ramo •seniço imprilllio com caracte-
res' iHe'le,eis o coobo da mais ootire 
dedicaçlo ao seo torrão oatal. 

Sr. presidente, o cidadão qoe acalà 
de ftoar-se era um prototypo das 'rif'-
tades domesticas, om exemplar cheti!J 
11e famill~. e ahi estão pa•a prova eeu 
lllho8, sua amorosa prol~ . que, a con-
tento tlu toolo~ e com br•lhllntismll, 
trilha o caiUinho rle lào i ll u~tro IJnào 
distinuto cidadão. co·noer., o Dr. Mtrçal 
José dus Santos. ( 11 ,, i lo bem). 

O 8r. Arl•UtJe• Jllola:-
Sr. pr8.:1ideote, fazeo:lo minha~ as pa-
lavru quo acab.t de pronunciar o m• 
nobre collega, o Sr. Canditlo Cerqueira, 
reqneiro que SPj:\ wnsultada a casa 
para ver s1 perm•tte q•1e V. E\ c no-
méo um'\ CO~JW~issão para Mompa• 
nbar à ultima lllorad:a os rostos m'lr-
Laes do finado l)r. Alarçal Josó doJ 
Santos. 

São, sem discoss.1o, approvados am-
bos os rP.qucrimentos. 

O Sr. Presidente nomea para meiD-
bros desta commissão 0 :1 Sr:.. Vdlloso, 
Aristide$ Ma1a e Martins de Andrade. 

S~n lidos 
guinles: 

Pat·eceres 
n l'ào a imprimir ns se-

N. 367 

A 1.• ""'"nl.s.io ole proposw e rr~resoula
çuos dP -~marn.s mu~rici paes,a quo r~r.io pre-
,;en~e< R~ !la camara de Olivei ra. cou18nci«J 
aclolili vo> :\~ SUIIS poslurns. rcservan~(k!~«J 
diroilo de niTorcccr M ornnudl\S quoJulgv 
uecos.iarho> uo correr tia cliscus;dn, ó o p:a.-
rro·er IJIU! se :t~ OIIll! o segninln prnjoclo : 

A u som1Jiea l~gi:llatfvn prnvincinl de 
Millll< GoraM, sobro prOilOSlag d.t cnw3ra 
rnunich~.tl <lo• Olivolr.t , resolve : 

Ar!. ol•tico. São appt·ovado~ os adtliiÍYOil 
;u JlOSlnrn• ~n cam1rn rnutoiclpal do Oli-
Yeiraf:E' u~ a asla reoolução :~companhào; 
revo as dispO!lio;<:es em conlrario. 

Sa a ,13, com missões, 15 de Julho de l888.. 
- Jo~é llurla. - Na varro S:llllS. - Jod tL Brnnllli(l. 

N. 368 
A 2.• t lltum l.sào de pt·opo~lns e repre-

seulaç~~· de cam:arM rnun iclpaos, a 1111e 
roi presente a t:a cam:..u de Calaguuos.con-
tendo SI'U codlgo de posturas. rellijrvando-ee 
o direito do emendas. é do parecer quo se 
:adoplo o seguinte projeclo: 

A assem61u legisl:alin provincial de lli-
nas r.~r:~os, sobro proposla da C3:nara muni-
cipao Jo Ca~~o:ru.ues. resolve: 

Art. nnico. l:l approvado o codigo de 
IJOsturas rnunicipaes ela camara de Catagua-
zcs. qnr a esla resolução acompanha; rovo-
gntlas ns dlsposlçõM em contrario. 

Sala rtos conuni.ssões. lll de Julho rle t888. 
-.J . O.llr~. -~·r~nC)l Vlanna.-1 •. tio Godoy. 

OROEll 00 DIA 
CliEDll'O 

Eotra em t . • discassio o projec&o 
o. ~4. qoe eleva o credito a"'rto ao 
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art. i .• §i. • os. t , 2 e 6 •I~ lei o. 3437 
de i6 de ~fllembro de 1~'87. 

O R. Vlot.tl (oào 1e111os o seo 
discurso). 

E' Ji,lo e apoiaco o ~cguinle addi-
tlvo: 

N. 1 
Art. Serão pagas, desde ja, 3s com-

missões q u.s exeeut.ara 111 : ~ coustr ucção 
.la po'lle sobre o rio Sapuc.:thy, na 
freguezia dos Ouros, a '/uaotia de 
1 '!:973($363, restante do v~ or das re-
specti.a~ obras, conforme ficou provado 
com os documentos apreseotaolo~il admi-
nis·raçio da provior,ia; e 1):0006000, vo-
wlow pela ler o. • 3\!4 de 30 de Agosto 
de iM87 para u obras da igreja do Ro-
sario de Baepeody, erevado especial-
mente para esle IIm o credito do § 6. • 
o. • ~ art. ! . • da vigente lei de orça-
mento. 

Sala das sessões, i !) deJulho de 1888. 
-0. 1\. Vioui.-A. Mauos. 

O ar. Drnmo nd : - Sr. pre-
.sidentll, é urgente que a casa se pro· 
nuncio a respeito do projeclo, ora em 
discu!\Sào. 

Tt!roos necessidade, Sr. presidente, de 
habilitar o governo a occorrer ás des-
l)eZas oecessarías com os trabalhos da 
presente sessio legisla tiva, para Oll 
<1uaes não se acha aofficieotemeole ha-
bili tado. 

SI acaso, Sr. presidente, a assemblea 
se demorar em seu pronuocíameoto, 
• oor111es dífficuld.ades so levantarão e 
talve:t nos seja impossível removei-as 
a lelllpo. 

E' deficieov, Sr. presidente, o pro-
1ecto apresentado pela commissào de 
que ta~ parte, por isso que, babíli· 
taodo o gnveroo á abertura de creditos 
para satisfação de certas despezas, 
.Jeixou de incluir uma, quo n~o poJe 
deixar de ser aueodída pela ca.qa. 

1\eflro*me a Lacbygrapbía, Sr.-pra,-
11ideute, "CaSO os DOSSOI •rabalbos -!!& 
41roloaguem ·alem do tempo ordinarío. 

Apresento Lambem, Sr. presidente. 
um addi tivo, babllitaodo o governo a 
restllai r a qoaolia de reis l!:1WOOO ã 
o. Maria 'Tbom.nia de J.raojo Silveira, 
rulalin ao .pa!P.'meolo de aello de 
l1erança, iodevr.dameote cobrado pela 
repartíçlo de fazenda provi ocial. 

Como V. Exc. sabe, Sr. presidente, 
t!Obre as ~pelices da dí•lda ·publica 
recabe 10meole o impotto geral, que ê 
cobrado pela tb.oararia de Cueoda 
ou por i11lmMdio•do collecLOr ou por 
qualquer outro meio. 

O que ê certo. porem. I! que eua se-
ulonra pagnu ~111Jrc apolíces oi~ tli•id.a 
1•u1JIIr~ .~11·• na razão de 10 X i fa-
7.Puda prOI'Íurial, quandO. 8111 r~ cO da 
lo•i. que r~>gn a espPdP. uào em obri-
gada a pagar um só r~al. 

ilecurwu o lia. !:ir. presidcnt~. ao go-
vern;1, instruiu tlevrdarnente a sua pre-
tenção e, clrpois de passados os tra-
mite . da lei. ) rtl ministração mandou 
que so lhe nzp,,, . .• restituição pedida, 
vrsto que a ler bavia suJo ferida de 
perto e tínhào sido uoaoímes os pare-
cens• dos funcciooarins da fazenda pu-
blica que fornro ou\'idos a tal respeito. 

E·Ha senhora. Sr. presidente. fui ca-
sada pelo rAI(imeu da comrnunhf1o dos 
bens e. Calleceodo seu marido. que 
uào deixou herdeiros oecessarins. io-
stítuío-a herdeira desua roeacão. dei-
xando 50 apolíces da dívida publica. 

Ora, sendo assim, era tlla obrigada 
somente a pagar á fazenda geral :1 X 
~obre a metade das apolíces que per-
tenciam á meação do seu lloado es-
poso. 

Não obstan te í~so, Sr. presidente, 
ella pagou integralmente o valor do 
sello de herança sobre :S0:000,$000 em 
apohces a repartição incomuetcntc. 

O governo pede que sPja habilitado a 
fazer essa restituição. 

Um Sr. deputado : - Existe pedido 
do governo a esse respei lo 1 
~Sr. 01'Dmood : -l)ím, senhor. 
O nobre deputado,qoe mA honra o:om 

o seu ap~ rte, poderá, querendo, exa-
minar todOS OS dOCUmentOS re(~rAoteS a 
essa pretenção; ali ioformaçiles orne âes, 
os despachos do governo e o pedido de 
credito para a satisfação de~e paga-
mento. 

Agora, Sr. presidente, resta pronun-
ciar-me por parte da commi~sào de fa-
zenda sobre o addítivo apresentado 
pelo meu c:ollega da ba.ncada opposta, 
relativo ao pagamento da quantia de 
t2:1l736363 reis. de despezas feitas com 
a cunstrucçAo da ponte sobre o rio Sa-
pucahy. 

Esta obra, Sr. (!residente, conrorrne 
provam os documentos, roi autorísada 
pela administração do Sr. Al•es de 
Brito e orçada creio que em 16:0008. 

Foi feito o pagamento, si mo n~o eo-
gano .. na im.portaocia de 3:0006000. 11-
r.aJldO ainda a pessoa encarregada da 
cooslrucção desta obra r.om !líroilo ao 
p3gameoto de 12:97363.6 3 reis. 

Teodo a obra, Sr. presldeott', sido ao-
tori~da pelA administração " /Oqtando 
def idameote provado o emprego des~ 
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"''.uantia, parece-me aceilavel o add.i-
. uvo. 

O Sr. S. Peixoto:-Mas, provado com 
que documentosf 

O Sr. Drumond : - Com os docu-
mentos que foram afTectos ao governo. 

N:io quero, como tenho dito por 
muitas vezes, na qnalida;:te de relator 

. da com missão de fazenila, que a casa 
se deixe arrastar pelas considerações 
que eu possa produzir. 

Cad:1 um de nos tem necessidade de 
~rientar o seu espírito e assumir a r&-
ponsabilitlade de seu ' 'oto. 

Para mim. Sr. pre~idente. é liquido 
e íncootestuel o direito do petecio· 
nario. 

lllas, si a casa ent.ende que é neces-
saria a vinda desses documentos a este' 
recinto para que o sen espírito se 
illustre devidamente, oão terei duvida 
em ~presectar uma em~nda, para que 
sejam pedidas ioformaçc)es ao governo. 
sem prejuízo da presente disco 1são e 
da 'fotaçào do additivo. 

Isto, pnrque, Sr. presidente, um só 
(tia que nós percamos na discussão do 
projecto n.• U, do qual, ainda por uma 
disposição regimental, faz parte o addi-
tivo olferecido, nos collocarà em diffi· 
culdades serias, levantando embaraços 
ao regular jogo das funcç!les da admi-
nistração. 

Tambem, Sr. presidente, autorisa-se 
o governo a pagar a quantia de 5:0008., 
despendidos com reparos da igreja do 
Rosario de Baependy. 

O governo, Sr. presidente. autorisou 
esta despeza; não tinha crooito especial 
para fazet-o, tinha o credi to geral de 
obras publicas; naturalmente este cre-
dito esgotou-se,sem que esse pagamento 
fosse feito. 

E tão serias são as difficuldades em 
que acha-se a administração a respeito 
de pagamento de obras publicas autor.i-
sadas alem dos limites fixados pelo le-
gislador e da dotação estabelecida na 
foi de orçamento vigente, queja veio nos 
pedir um credito supplemeotar de 
100:0006()00. (Apa•·tes). 

E posso dizer à casa, Sr. presidente, 
qun são aecessarias medidas energicas 
por nossa parte, que contenhão a admi· 
nistraç:\o no circulo limitado da sua 
a~. 

Sei que o credito de 100:0006000, ja 
pedido para pagamento de obras auto-
risadas pela administração, é insum-
t!ente; que serão neces~arios tal vez 
amda mats tOO:OOOMXIO;e isto é devido á 
fra!Jueza que esta casa tem manifestado 
co JJ relação ao modo pelo qual se con-

ll.uz a administração em assnmpto tão 
ser i o . 

Eu estou resolvido, S1·. presidenta, 
desde que o governo não demonstmr 
cabal e compretamente o emprego do~ 
dinheirospublicos, a não concorrer pela 
minha parte, com mou \'OIO, para qu~ 
sejão concedidos os creditos suppltlmen-
tares que pede . 

O Sr. S. Pei:<oto:-Entào, pe~a info•·-
mações sobre os additivos. 

O Sr. Drurnond:-Si os nobres depu-
tados querem, para não prejudicar o 
andamento deste projecto, que precisa 
de caminhar. requcirão que, sem pre-
juízo da 2.• discussão e I'Otação,sepeção 
informações ao governo a respl'ito da 
ma teria do arlditivo o!Ierecido pelo nosso 
coiJega da bancada opposta.; e eu me 
comprometto a envidar toda.c; as minhas 
forças para que o projccto não entre 
eru 3. • discus!lão,sem que venhào essas 
informações. 

O Sr. B. Fortes:-V. l~xc. não afi:\11-
çou que existem documcni11s ? 

O Sr. Drumond:-Estil plenamenlll 
provado. 

O Sr. Franç:~ Vianna:- F.nt.'io, é rles-
ner.essario. · 

O Sr. DrumoncJ:-Perdào; acho muito 
louvavel tcdo cscrupulo vor parte d:L 
ca~a em materia de dinheiro vublir.u 
(apoiados); em ma teria de despezas por 
parte da província. devemos proce~ler 
com maximo rigor. ( A 11oiad•>s}. 

..\ssim, Sr. prcsident•\. quando entrar 
em discussão o additim, farei ~ rn-
queriutento nesse sentido 

Qnanlll ao outro, os collegas ouvirf•o 
a demonstração do credito pooido pelo 
governo para pagamento do sello lle 
herança indevidamcntccohrado.( Muito 
bem). 

E' apoiada e entra conjunctament.A 
em discus11ão a seguinte 

Ao arl. unico. Depois lias palavras 
- expOOiente da secretaria- , accres-
cente-se -tachygraphia- ; e depois de 
-os. • e~ accresceute-se- 4 - . O 
mais oomo e.' tà redigido. 

Sala das sesslles, 15 de Julho de 
t888.-F. Sã.-Drumond.- C. Prates. 

E' lido e apoiado o seguinte additivo: 
N. 2 

Fica desde ja elevada com a quantia 
de i:t25{j000 a verba do art. i. • § t2 
n. 2 da lei 3'37 de 26 de Setembro de 
1887 para pagamento do sello de he-
ranca sobre apolices da divida publica, 
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indevidamente cobrado :·, U. Maria Thc-
masia du Araujo Sill·eir:L 

Sal:1 das sessões, lii 1IP Julho •I c 1 !<1'!~. 
-F. Si!.- Orumonri.-C. f'rates. 

F.nccrrada :1 •lisc·ussilu, i· approvado" 
projccto o a e mentia. 

Entra em !!i~o:u•são n a• l•!itli'O n. I. 
(O Sr. P 1·e•it1en te clti.cn a sua ca· 

dewa, que ,; occupada pelo S1·. •·•<:~
prestdeflle). 

O ~··· Dias Fot•l el!l ttl:·•o ll'llltls 
o ~eu discut-sc•). 

O 8r. 811veet•·e f •'e ra•nz:-
St•. prl'sidente. comprchcntlo \' . E ~·· . 
que, si n:io ro:<.'IC (IOr tttOIÍI'O du grantll' 
importancia, eu uào deixaria es$:1 •·a-
deira pata vir :i :ribnna manirt'l' tat·n 
meu modo de pe115ar sobre a mall•ri:• 
que ~e discoU! c jllstili,·ar o tttl'll I'IJI<l. 

Tra ta o additli'O tlu P~ll~meniiJ •lt• 
uma ni.Jra cfTectuacla por onlt'lll du l(•J -
verno no dist ril:tu ll llf' tt•nho t11ln a 
ll!Jnra de representar II Cls t:l !'asa 1luraul!• 
d1vrr~as lcg•slatnras. 

<:oohcccrlor •las ncn•ssidatles •lo 
me~ mo districto.ten hn l"·ncu rado uesta 
casa. c ~emprc. ;llt~lulr -a•. 11:. 11 11•'"•' 11-
rnndo 11m ~.-. dM seu~ intl'rrs.•f':<. 

E é por i •o. Sr. pn•l'idcntl'. IJ ih' h'-
nho tilltl :1 t'ou fi~11ra illimitMI~ ti.• m•' n:: 
cleiton•s, de meus a migo~ políticos, quP. 
jamais me abandouarflll na lu tn tita-
nicn quo tenhtJ sustcnt:ulo no sul ria 
proviucia. (Apoiados). 
· A pc•lido e in ~tantes rccl nmnc•'~s cl•ls 
habitantes da Concei(fto <los Om·us, de 
S. Jost'· do t>arai~o. ctu U184, crPiO eu. 
diri~i -mc ao pre;identc dr~ proYincia e 
ped1-lhe que, ~:UJ vista de um orçamento 
regularmente feito e de planta levantada 
pl'fO distincto engenheiro, Or. c:rockatt 
de Sâ, então di rcctor das obras puhli-
c:a.s, mandasse executar a obra de que se 
trata , tio urgente necf'~sidadc, n~ •ua 
opinião tam1>cm. 

S. E~c. me garuntin rtnc """'" ol'l·l 
razet-a. 

Mais tarde, porem, vi com pezar•tn•·a 
promessa não se h a via cumprido, lil'amln 
adiada a sua realisaçào. 

Posteriormente, em 188i.i, est:uulu n:1 
presidencia da província o meu di•till -
cto amigo, o Exrn. Sr. desemb:. rg:~rlor 
Alves de Brito, levei ao seu conhc.:l-
mento a convenicncia e urgeucia rle Sll 
aueoder a esta neces.,idade. 

S. Exc. ordenou que a obra so llzesse 
e nomeou, para esse fim, uma comm•s-
são, composta de tresdistinctos cidadãos 
d aqu•llc lugar, os meus respei t:n·eis 
:~migos, Barão de Camanducaia, coronPI 

J.ucio da ~l11t1a t•a~s e capi~o Anton•o 
tuiz l'into de Xornnlm. 

E~la commi.ssito, descmpenh:llldO-••· 
dus seus dever~:<. /·a havia compr;ul•l 
matcri:llls nu l':ll(Jr r c cerca riu :1: 000·~. 
tl in iciava as nbra3 rtnanrln, Jlflr motil't•" 
•1 110 11illl dirri n;:ur.1, pure111 lllll ll~ ,, ,. 
1 ot: llt ir' a I oca I, rc•·o·luln UI'• I Clll tl• l l:(•l I' C r11" 
para u:iu tlrO<l'gllír ncll:.s. 

:'ie~AA occas•i•o. tlirigio-'1" a mim •l 
1-:xm. Rarão do Camandncaia, presi-
tlente da commissão, e perguntou-m~ 
~i IICI'ia ou nàn eontinun as obr:•s 
tia ponte. razendo-me ver os grandes 
prr·j u i7.0~ IJU O ~ohrevi ri ào á provi ncí~ ,au 
cnmrucrc10 c an sco municipi•1. si ru~ 
"cm nhandonad •• ~. e ne~se ~enti d o ~ .. 
·lir•l{io tambem ao ,o,·erno. 

Este honradu c d1st•ncto ~ervidor da 
patria. I'Pneraodo am:u1o, <tue nà•' 
~e tle.<cuida •las nert>s~uladei e rios 
iruer('ssel' de SPO município. rn:io pela 
rtnal fui-thet·onfrritlo n titulo nobihar-
dllt'O <JUO tem. niio Qllerr nolo IJIIIl a 
prOI'Íilt' l:l ro$SB l'l'f'j ll rt lr:lda, VÍ~IO 1]116 
.,,. mntcrlacs jn .;e ;,chaYf•o comprao iM 
e se pcrdcriàu tort o~. prr.srguto na~ 
obras, e~perando qne, ma •~ tnrde, <l 
:;ovHno rPcon~idernsse o ~eo aeto ou 
r<ta a~s~mblt>a au tori~aS.'IO o rt!spec-
1 h·o pngamen to. 

O Sr. llarão de r:aman•lucaia dr~em
pcnhou a eommiss3o perrei tament.•, 
construindo uma das melho:es pontes 
que temos no sul de Minas ... . 

O Sr. Jo5ioo:-E' exacto. 
O Sr. S. Ferraz . .. obra qne r.ã•1 

é uma chimera. qoe não r' t~nnhu ... 
clesses cha(al'izes,po•· onde se /a: COI'-
•·e,· agua apenns po1• poucos minuto.~. 
st.i afim de recbtiarem seos bol$05, :t 
cu~ta da província, os encarregados 
das rcspecllvas obras. 

EiTectivameote, a obra existo o é uma 
da.~ mais completas e ~olidas que co-
nheço. 

Esto ~ n no, percorrendo o meo dis-
tricto. tive occasi~o 1le verincar :1 
rea lidad~ do meo a!':lerto o quo a im-
(l•u·tancia d'aquella cxcelleote coostruc-
•;iio em realmente a de que ja d•versas 
pe.o;;;oas me haviào ralado. 

O Sr. Josino: - E' a melhor ponte 
ttue temos no sul de Minas. 

O Sr. Americo de ~lattos:- E o go-
l'erno teria de perder os materiaes , que 
não importav:io em pouco o, portanto, . . . . ma•or serta o preJu•zo. 

O Sr. S. ~~erraz :-Sr. presidente, vou 
ser breve nas considerações que ainda 
tenho do adduzir para provar qu'l 
realmente a quantia de que trata oaddi-
tivo roi gasta, porque acho-me rati-
gado e estou inbibido do exercício 
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-excessivo da tribuna, em cousequencia 
.de meo~ incommodos. 

A commisSllo presidida pelo Sr. 
Darão de Camand ucaia req uereo á c a· 
ma.ra. municipal de S. José do l'araiso, 
de maioria de seol> adversa rios, que 
examinasse a ponte, que fi r.essfl u 
respectivo orçamento u désse o seu 
parecer. 

O orçamento confeccionado pela ca-
mara muoidpal elevou-se a 1.6:0 08. 

Til•e-o em minuas mãos, bem como 
todas as r~ri~ docucncotadas e o pa-
recer da commissào, que elogiou o 
modo por que a obra f11i executada 
e a sua suhdez, vcrificaudo que tem 
:JOil palmos de comprimento e está 
serviudu vantajosamente ao pu bhco. 

Com este.<~documentos. dirigio-se o Sr. 
Darão do Camauducaia, pilr 1otermcdio 
de s~o procurador,ao pr~sidente da p•·o-
vincia, solicitando o devido pag11mento. 

Esta petição coro todas as infor-
mações e do~urneutos corre pela~ re-
paruçoes da capital, s!'guindo •Js tra-
mites urdioarios. 

O governo, porem, uào poderá fazer 
o pagam~oto, porque para i>so uflo 
tem credito. 

.E" esse o motivo por quo o uteo no-
bre collega de districtu veio propor 
o additivo ern. discussão, pelo qual 
eu pugno, suste.utaodo-o. 

Sr. presidente, si ti exacto •1ne a 
presiticncia da pro1·incia oleo C$Sa or-
dem; si é certo que a ponte se fez; 
si é innegavel que f:~ i gasta com ella a 
()na o tia a que se refore o adcJitivo: por-
quE ha tle esta assemillea eJnerer q ue 
:l província se lo~nplet.: com os di-
nheiros de uru particular ? 

Pcropte, pois, não ha de a pro1·iuo:ia 
pagar aquillo que ue1·e1 

O Sr. nias Forte~ :- E" o que en não 
sabia; mas V. Exc. agora veio eJclare-
cer-me. 

O Sr. S. Ferraz ;- Ett fac:o todJ a 
justiça ao criterio do uobr .• · deputado 
e sou o primeiro a render homena-
gem ao modo honroso por que procura 
sempt ~ d~sJ:npeohar-se dos seos de-
veres de deputado. 

Sr. presidente, as i-:formaçUI!S que 
acaiJo de dar á assemblea sàc, verda-
tlciras e cornpreheode V. E.~c . que, 
a o co ser assim, eu oão tomaria sohre 
meos hornbr&s a defesa de urna rau;a, 
.porventura, menos justí6ca1'r l. 

São estas, Sr. presidente, :~s infur-
·maçoes que po~so ministrar á e:.s:.. e 
esp~ro que ella adopte o additiro em 
di~cus>ào, praticando assim um acto 
de inteira justiça (muito btm, mu ito 
{h!nf). 

E" a{Joiada e entra conjuucLameute 
em disc,ls~ào a sgguiute 

Emendu. 
Outlesc d ir.-Sapuc~hy-Jiga-se-s."

pucahy-m:rlm. 
· Sala Llass<.'=tH!s.'lif dojulhtl ole 1888. 
- u. H. Vi OU I. 

Eucemub a tliscuss~n. i: allfJruv.td() 
o additivu ' om :1 cuwnda. 

Ir approvado so!IJ olo•bato o adtlllívo 
o. 2 o pas;a o projcclo à 3. • discül!sàO. 

O Sr. Outra, ohl~n·lu urgtlncia, :lpre-
seotn para 2 .• tlt.~cus~ãu o pr<.~j~ci.O 
u. 11. 

I'Ma a ordem dus trabalhos. 
UrçoJtiiCIIIO prooi11âal 

Eu!ra em t.• di, cn:;s:lo o prt1jP.ct~ 
n. :123, l{ll6 Orlia a ru".('.lta e Ih 1 a ole;-
peza. da prf) viucia p.ira o :tU II<J ole 
ttlS!l. 

O 8•·. Cost.n 8eou: - Nó.:> agra-
decemos a V. Exc. , :ir pr~<hl onte, 
.;omo o orgão IOI{rtimo dest:. :1s~emblear 
o motiG ai Lamento ll<1hn•, li b~rn : e jus-
Llceiru. com que nos tem trntado, jlf 
nnm~anoln.- no:; 1•ara ;c; maifi honrfl:la.s 
comm:ssues desta C':Ísa. ja nos fran-
l(noanJo toda.~ ~ oçc:L~u)•Js ele mani-
festarmos r.om t11da a lillct··laole o nus!!() 
modo de pensar {'lJloli •tio.~ rios .:,'rs. 
U!omd ~ .11 a•·ti1u ele A n·h·a·le). 

(in. atgumcc c:ouS<C de pod•·e ncsl~t 
I 'CÚIO <la DiflaJill!r c ' ! 

E" com a trii>to •• desnuimadt>ra :•pos-
Lrophe d" dc~gmçadti priucit,e de 
Shakr.speare, f) llt! C li pCI(O n V. E:tc. 
licença p1ra cume~<,ar as consirlcraçOes 
sobro política gera!, quo hnj'l tenho de 
prodttzír nesta sala. 

Nestas coosillernçõcs, en procurarei 
conservar-me nntu terreno elendo; 
perdl!l" de vista o,; campanarios, que 
pua aqui mo man.Jaráu; deix3 : mesmo 
de lado a provi uda. que repre;;eota-
mos, e fazer um estudo, tão resnmid• 
e tão imparcial qu3oto po~sivcl, sobra 
as condiçóe~ de l"ida S•>Cial lle~tll coo-
1Jiomerato informo, que !'e chama irn· 
perio tl • Crnsil . . ..... 

O Sr. Caodido C11rqneira : - A rurma 
~ muito correcta; nós ó qna lemos c?n-
Lribnido para tornai-o íof<>rcnc. 

O Sr. C. Sena: -Ante." rlc tnrln a 
hem prejudicar o quo tenho ela dizer. 
cumpre-me antecipar que a nos~a vida 
'social tem sido uma verdadei ra tt;roe-
d ia . . .• 

O'·Sr. Candido Cerqueira:- Oe qus 

• 
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oós somos us proLogoni st.l~ o continua· 
:t"emos n ser, pnncrpalmcolO 3•tui (ofltt · 
tos opu1·tes). 

O Sr. C. Seua: - Çl)rntJlelanwnle 
desnor tudos, ~~m sys te m:~ .te go,·~rul). 
sem uoidarle rlc vi~ta~. -~·nt oricutaç:h• 
e sem tln.•tíno, os ho1w11s ttun L·••Jm 
dirigidO I) n(lS~II paiz, ao IIICII!IS CIU ~na 
w autlo nlitio ri3, nunca . procur:ln'tn 
encaminhar os act•ntedmonto~. im-
primini.lo-lhu · unu tl ir.·q:àl.l l'r(CI.Ince-

. tuda, mas, a 111lcs su snbmeucm 
tl\f{amentl', cmprrgandu 1111 go1·erno I) 
m~thodo umpyn.·o du, t·xputlicmcs. 
o.las cataplasma., u tia tlut.::uuara. 

nesta-mo citar corno exemplo •IJ 
imprevlr.lcnci:t o •la (all:~ r.lu ort~llt.t· 
ção de nossa pult tí c:. a ca mpauh:t tlv 
Paragllay. 

Essa campanh:t, ttoe nos custon cem 
mil VÍt(aS e tatVI'Z StliSCCntOS mil 
contos; c~sa cnmpaoha, uma das pou-
~:as paginas vcr•IJtleirarucnte glor1osas 
que possuímos. r.u por nós ~ occ tatl.l 
complotamuntu ;",, escura$, iguoraud.l 
a bsolutamente tJ• recursos do inim1g' 
u llào cooheccmlu llaslnoto a falta tios 
nossos (!ta m"it . . ~ apa•·tcs). 

O Sr. Cantlrt!.t c~rqu eiro.~:- Eu uào 
sou r epublicauu ,. não quero :1 in.Jem-
nisação. 

O Sr. Martin, •I·• Amh·adc :-~em eu 
quero a i ntl~mu i>~H;ào. 

O Sr. Dar•·osa •I:, S1l 1'3; - l'tJis eu sou 
republicano e •l'u:ro a iudcruoisaç:'lo; 
a 1odemoisaçát1 llulr rccta c :1 repuhlicn 
do futuro. 

O Sr. C. S··n;r:- Sr. prcsitlcute. os 
apartes Lrasturu:·tto o no das minhas 
coosideraçõos. 

Dizia eu q n•· a uos~a \'ida Jlolitic;. 
tem sido urna o·u:n•'•lia (apal'ies) mal 
eosaiatla, ua ttua l u< actore~ . ora esque-
cem os papd~ . otf/1 ~~~ trociro entre si, 
e, quando as ,;~enas se cotuplicào. 
quantlo prrncip:dm··llhl o 1lesfecho vai 
towaudo um ar lt,,:;o.:o c o (JOVO, como 
o cúro das tr<~t:••·ha ~ gn•g01s. d:'t sigoacs 
de i.lestuotonta•r"'"t''· os uo.;su:l h ~meus 
políticos recri1111Uit•>·se f.Jrozmentc uu:; 
aos outros uu :tt'l".iSiào pelo ch:io uma 
cabeça cingiria .ta .Jupla coro~ : flll~ 
Cj.lbellos braucus ll .(,, imporill. 

V. Exc. du,·o hlmllrar-~e do 'J'i.aa ll-
dro, d••s ca1·t·•·• te E 1·usmo, ela$ .:t.~•·
las musulm1c ''·tiS, da con{~reoci<& elos 
divinos, do o·egio sc,ltimbanco ek. 

O Sr. Cantl lo ltl GCr< (UI!íra:- V. Exc. 
osqucce-•e uu St'.Slh'Jtior de Mentlon•:a. 
do Sr Patrnc1oto e onlrus que tae~. 

O Sr. C. S·•nn:-1·:· verdade: \' . E.-tc. 
está me ajuth mlo. 

Um Sr. dopnt·td•I:- E isso por cal!$11 
-dos coo~utatlu~ . 
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O Sr. 1Ja1 bosa ,l:t Siiv:1 ·- 1~u nunca 
fur run~nl o St•ll r~pnbl i ca uo. 

O:.':. t: Srua : -~: a ut"~ tia prose-
'.! Ui r, Sr. l'~"•'~ttloul•', o p:rr;~ r1:u• tlcixar 
de ~er imp~r. ral, é l'rl't'iMo tlttr.r •lU~ o 
lmperaJur t••11r •itlo t:111 liun ~tu . tão 
JUsto u ti11• p •lrurt.t, ro>ntfl o tnars ho-
llfslo, o mars jnoto c o mars p:tlriOtl 
•los homens 1(11•' com cltu têm J iri· 
~;iLio o nt•~"' l''tl. (apoiados gc,·ac.t) 
,. que, ~~ t•l., . 'u t1•·r-se nuta ~ú 

t(U :llítl ~·l•· •111•· " llllfJfl1.~><tl ao uossn 
re~ pcito c ;, IIU"-•a cstimn, h r>l:ll·a. plr:t. 
lho fJ7.cr jus a rws<:t NN'n:• ~:~r:ttitJ ,,(I, o 
lcmiJr:mnu 11•1~ t(IIC S. ~I n.tu ou• fl'l o 
mal t(ue 1••uli:1, allrnta a h11111ilolarlo o 

.:oubsen·iclh'l'< ti:• UIJÍ!II' t•a•to tlu ~cu:~ 
miuistrOlo (.:•·c1 ;tltl-$•' ,m, /,,,, ''IXI I'la ). 

Sr. prc~hlr) utc, o nn~;n csta1lu aotn~ I 
ri deplora l'tt l ! 

O partido q ne oos go,···rna dc~pe
nhou-sc por nm plano iuclruatlu tl11 re-
formas incoru1u livcis ~um a sua natu-
reza, autiuomicas ~o" seus princípios o 
11110, IIUf I~Sil IIIC~Ot(l, ICII\)c nl a cnfra-
I(UPCei·O u a J~strurl-o. 

l'l)r outra parte, os lilJHae:<, lenJo 
pcnJidu a sua h:uult·lra. ~~o(,,< rcf,muas 
de G!l. e precrsand•l t.le uma para a luta 
pelu poder. o ideal supremo de nossos 
pa~litlr)s, npcnas conscg•urãu arranJai· 
uma nammnlu,cm •111 11 .:s~ mv~rãu-fcd~
mçllo da.ç p•·ovinc;i••.ç- e <lchaixo 11:1 
Ql•a l alodn uào eonscguir5,) :•m•BimP.n-
t.tr t•tdos os seus sohla•los {•ltcútos 
a pa 1'/.e s). 

Ora. :)r. prtl:<itlcnlo. ..cntlu os tJarti-
tlu:s fortes o hem oq~:tu i •. ut .. ~. com as-
pirações C) tCUdllOCi:IS h UUI · tfl)[iui~ ·!l .. 
melhor g.1r.1nli-t tla libCI'•IaJo 11 da ordem 
pn blica uosy.ternadr governo que l emo~; 
dC\'O produzir serias apprehcn>ÕC.:< eu, 
qudlil pcn,a nas nossas cousa~ política ~ 
osso esttulo du anarchia o dd o:;ph;,ce· 
l~mcntu , a IJUC chugar.lo qs no~os_ p~r-, • 
t1tlo;. 

Um Sr· •lrputado:-~tis temos :llgous 
homens cslr:lg3dll~; ma~. n:il) l>S par-
lidOs. 

O Sr. C. :'icua : -Hoje, mai~ 4tH! 
nllnca,podo·~c oxclamar como, hr. tem-
ilO~. tl Uit11·i' do Uio de .faneü·~. e.<-
~ripto sob as iuspirat;õe> llO Sr. li •rãu 
Jo C'ltegipe: 

c Tudo rstã abalado::~ c.rt.l cLU a .> ttl •cr~ 
tf:tdc; Si O presente arnig~ . 0 fU!Urt) ;•>-
S ll~la (apm·t•'·')· 

E o~te estado anomalo em l(UC nc;s 
:.,;hamos não é. Sr. rrcsit.l••nte. um 
phenomcoo isolado, n!lo ó um dt!Sses 
nagellos se ru lei, que ás ve1.es c;.he:n na 
vitb das o:~cões; não; ó :L cooHequencia 
togica tia evolução do~oriont:ul:. ,J:~, 
nossa. nacional id:ltle. 
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V. Exc. sabe que Portugal dava 
pouca importancia ao eslado moral de 
suas colonias. 

Do nosso paiz elle se contenlava do 
levar o pau brasil e algumas dezenas 
de milhar de arrobas de ouro e dar-tb~ 
em troca os malfeitores condemoados 
em algum dos pilorescos títulos que 
a.doruào o tívro quinto das Ordenaçoes 
(risadas). 

Ora, compreh.ende-se que os nossos 
primeiros cotonisadore11, em luta con· 
stanto coro o clima,r.om os aborígenes e 
com as in vasO •s estrangeiras, pouco 
devião cogit~r da creação de uma pa-
tria emancapada e duradoura (apa1·tes). 

Entrelanto, Sr. presidente, a des-
JIOtto de tudo, as ideas do independeo· 
c ia f• Hão germinando e,sioão chegarão a 
dar frncto. servirão comtudo para 
ln!pirar a D.João VI o celebre conselho a 
seu filho, de collocar a coroa na ca· 
i.'eça antes que a empolgasse algum 
a veotureiro (apoiados). 

Pedro I ou, antes, o príncipe regente 
podia, poi~. escolher entre a velha coroa 
de Affonso Henriques e o novo sceptro 
de um imp.!rio americano; preferiu 
este. 

Chamado para Portugal, pedio-~lhe 
qno ficasse r.~'mnosco e elle respondeu 
que fica V li-

Ora, eis abi uma data gloriosa da 
nossa bistoria. 

E' o dia do Pico (t·isadas). 
O Sr. Candido Cerqoeira: -Antes 

Isso do que ficarmos governados por 
algum farricoco (risadas). 

O Sr. C. Seoa:-~ais larde, vindo o 
príncipe reg~nte de S. Paulo, onde as 
cousa:~ oào anda vão boas, e, recebendo 
em caminho um cbama(lo terminante 
para a Europa, zangou· ~e e soltou o 
grilo de indepen&cncia ou mo .te. 

Abi está outra gloriosa pagina da 
bistoria patria f 

E' o dia elo Ipiranga. 
Proclamada a indepeodeoeia, se-

guio-se a guerra, que assim se chama 
em nossos aooaes o que o futuro qual i· 
ficará talvez com razão de-dissolução 
amigavel da firma qne girava sob a 
razão de Portugal, Brasil & Algarves- , 
fican.Jo todo o passivo por conta do se-
gundo sacio (muitos opart s). 

l>. Pedro I convocou uma consti-
tuinte .•• (apartes). 

O Sr. Candido Cerqoeira.:-Y. Exc 
quer a republica pela evolução ou pela 
r'3VOIU~O t . 

O Sr. C. Seoa:-Mas, eu não estou 
falando em republica. 

O Sr. Candido Cerqueira:-Mas eu 
Yrjo onde V. Exc. vai dar o tiro e 

preciso sabor como V:. Ex c. pensa para 
dar-lhe ou não razão. 

O Sr. C. Sena:-De qualqoerjjma-
oeira. 

O Sr. Candido Cerquelra:-Pois para 
nós lambem a independeocia veio (pela 
evolução e do qnalqtter maneiraj nos 
serva. 

O Sr_ r._ Sena:-Estou mostrando 
que a nossa bistoria nada tem de serio, 
que a nossa vida política tem sido uma 
comedia. 

·E.realando, Sr. presidente, o lio dar 
minhas coosicteraçOes; como a consti-
tuinte roi·se tornan.Jo um pouco alta· 
nada, Pedro I mandou-a pasbeiar e rez 
ou mandou razer a constituição, que 
nos outorgou. 

Esta roi maodada.ás camarls monici· 
paes e constitue o fundo de nossas io-
stituicoes juradas. 

Expulso no dia 7 de Abril,dia do 
gloria para os liberaes, ou sabindo vo· 
rootariamenle, porque tinha interes~es 
em jogo na l!:uropa: c primeiro impe-
rador deixou o herdeiro do tbrono ainda 
menor e o governo do imperio rui con-
fiado a uma reget.cia. 

Os nossos partidos, vendo que a con-
stituição outorgada por Pedro I dava 
um targo campo de acçàn á coroa, 
comprehenderã.o que aquliiC que a 
tivesse do seu fado eternisar-se-hia no 
poder ~ C!>meçar o a catecbisar o 
JOveo pr10c1pe .. 

06 liberaes toma ão a dianteira e o 
declararão maior ante~ do tempo,eontra 
a expressa determinação do pacto fun-
dameolal (npa1·t· s). 
Queix~rào-se,depotsos liberaes e quei-

xão-se até hoje do modo porque o im-
perador os tratou; mas,não têm razão; 
o imperador fez muito bem em acei-
lar o tbrooo que lhe querião dar antes 
de tempo e em chegar-sA aos conser-
vadores, cujo noroe,ao menos. promeue 
melhor garantia a nm rei do que o 
partido cujo programrna pode abranger 
todas 11s liberdades, desde a mais iosig-
oificaute rerorma até ã republica e ao 
socialismo. 

Ti:, demais. Sr. presidente, os liberaes 
óovem l ~robrar-se de que, quando se 
conspira, não se ~aoba somente, como 
diz a comedia, o darei to de ser chamado 
conspirador; contrabs-~e lambem o 
dever de calcular todas as bypotbeses 
desravoraveis ã conspiração e entre 
essas acha-se a defecção dos compa-
nheiros. 

E foi o que lhas aconteceo. 
O Sr. Candido Cerqueira: -R é o qne 

ha de acontecer á V.Etc 
O Sr. C. Sena: - No !!.• reinado. Sr 

• 
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• • 
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"Presidente, continua a mesma falta de 
orientação e metbodo, que pre~idio ao 
começo da nossa evolução bistorica. 

O paiz não tem direcçào lisa e de-
terminada. 

Os partidos a os m!uisterios reve-
zlo-se co poder ou cabem completa-
1Deote desligados uus dos outros. 

Os presidentes das proviocias, ~imples 
toMri.sles subvencionados pelo Estado, 
passeiào p11r ellas, sem terem terupo de 
conhecer de suas net;essidades P multo 
menos dq seguir ou estabelecer um 
plano de admini$tração ... (ap.1rles). 

Gasta-se muito, Sr. president••: os 
nossos estadistas r.llão Jnào llaptis t:l 
Say, Stuart Mill, Dagebot c n 11 ~ei 
quem mais: no fundo, porem, são grau· 
des 11ectarios do l.anismo (mtúlos 
apartes). 

O Sr. Barbosa da Silva:- O $Overnn 
parlamentar é o m:us dispendtoso de 
aodos ; nisso não ha duvida . 

O Sr. C. Seoa : - V. E:t~ .• Sr. 
presidente, ba de lombrar-~e de uma 
c:amara que angmentou de HiO % seu 
proprio subsidio : •lo um ministro que 
tirou dos nossos cofres murados dl'pois 
da guel'ra do Paragu .. y 'lOO contos 
para a coostrucção de um templo do 
lona oo Campo da Acclamação •. 

O Sr. Brandão: - Ao passo que os 
• oluotarios da Patr ia ficarão a ver 
mvio~. 

O Sr. C. Seoa ..• das iod moisa-
ções aos Srs. Wariog Brothers, à com· 
paohia d3s Forges et Cbantiers do Me-
diterraneo e outras que não me occor-
rRm agora e, finalmente. do credi to de 
~5 mir contos para estradas de Cerro es-
lrategtcn. 

E, por falar em estradas de ferro : 
ellas rstiverào em moda, algum tempo ; 
~ nação eslà compromettida com altas 
(!111 3:S6 mil contos ... 

O Sr. Francisco Sã : - E' um com-
promis~o salvador. 

O Sr. C. Sena : - Ao pasM •;no 
110s Estados-Unidos, o ode essas e:: tra-
du são muito mais numerosas que 
entre nós, os compromissos da repu-
bllca montão apenas a ~80 mil coo-
&os. 

Até o Om do :-ooo de t886, o BrasiJ 
despeodeo em garantias de juros e fisca-
lisação de suas ferrv-vias 99 mil coo-
&os qoíoheotos e treze mil reis ! (mui-
tos opa?·tes). 

Esbanjando-se u rendas do Estado 
por todas as maneiras, e ioev;tavel 
o apparecimeolo do tleficit no orça; 
mento .. • 

O Sr. Campello : - Com estradas de 
ferro nã' ba esbanjamento. 

• 

O Sr. Françr1 Vianna : - E' uma 
despeza producliva. 

O Sr. C. Seoa • . . • . . . apparece 
o de{icit. 

Para combatel-o, recorre-se ao en.-
l•reslímo e os nossos melhores fio:\n -
cei ros são os ministros que hlm melhor 
lnquela para nlllcr dinheiro tlu~ CII!Hlll· 
listas estrangeiros, a um juro um pouco 
mais baixo que o do "ruprostimo pre-
cedente. 

Aogmenlado ll d.e{i;;il c11m despdzas 
novas e com o~ juros dos emprestimo~. 
trata·sc de crear imposto:; e neste~ 
pootn. Sr presidente. não ha estadista:s 
mais iotelligontes do qne os oo~sos e 
nem paiz em rrne o imposto eornize 
tio depressa coruo o Brasil. 
O imposto, urua vez creado, eternisa-se. 
o~ nossos repre:;entaotes estudào •:om 

um rigor de 3oatomistas as mais fina~ 
veias dn corpo social para em tem pu 
lho applir.arem uma saoguesuga. 

Pdra exemplo de.'IS6talento de procu-
rar 10ateria tr•llutavel, lembremos a 
guucla nacional ..• 

O Sr. Cantlidu Cerrrueira : - E 11.1 
qual V Exc. 6 um dos membros cou-
spicuos. F.· coruoel. ( ll1so). 

O Sr. C. Se o a : - Nada. Ja tir3-
rão·me as tlragooas. 

v. E:tc. lembra-se, Sr. presidente. 
que foi a reforma da guartla nacional 
uma das causas da guerra civil de 
t 84'l. 

O partido liberal, chamado ao poder 
depois delta, coosenou aquella insti-
tuição como>a tinhão posto os conser-
vadores. 

Estes, sobiodo por soa vez ao governo, 
extinguirão a guarda oaciooal. 

Po1s bem : a ultima situação libe· 
ral restaurou-a com o IIm de cobrar um 
impo~lo sobre as patentes dos officiaes. 

Subindo de ooYo os conservadores, lo-
ventarão cassar as patentes aos officiaes 
que não se apresentassem rardados e 
assim ficarão todos os postos dispooi-
veis ; porque nada ba mais ridículo 
do que fardar-se um homem para com-
mandar companhias qoe só existem oo 
papel, soldHdos abstractos. (Riso). 

O Sr. França Vianna : - E' uma 
ronte de renda para a nação. 

O Sr. Caodido Cerqueir&: - O nobre 
deputado mesmo ja arrastou o chaofa-
lbo na Conceição. (Riso). 

O Sr. C. Seoa : - O partido con-
servador nomeará novos officiaes de 8Ua 
parcialidade política ; esaes pagarão os 
respectivos dtreitos e, quando os liberae~ 
Corem governo, e;assarão essas patente:> 
e coocederil.o novas. 

Ora, isto não ll serio l 
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.Nós jjl.&emos luto imposto sobro a 
vaidade, que bem se podia ~uppri· 
mir e8te sobre o~ penn;1cbos. 

O Sr. França Vianna : - ~las estes 
impostos não ·são prejudiciaes. 

O Sr. C. Seua : - Os no!sos esta-
belecimentl.'s pios são sustentados prin-
cipalmente pela lulcria. 

Eu não quero, Sr. presidente, fazer 
considerações sobre a immoralltlade do 
jog0, sobre a degradação do Estado feito 
banqueiro de roleta ; quero somente 
·fazer sobrcsahir a circumstancia de 
que, nas loterias, em quanto o Estado 
e o be.oeficia•lo recebem 4, 4 % a 8 %, 
os agentes, isto é, os empreiteiros da jo-
galiua, gaubào na media U % ! 

V. Ex.c., Sr. presidente, ha de concor-
dar commigo que, visto tratar-se de 
jogo, •i um barato um pouco caro ! 
(fr iso). 

O uo~so papel moeda, ao comoça1· a 
guerra d11 Paraguay, era de '1.7 mil con-
tos ; bon v e uma emissão de 50 mil 
para u despezas da guerra ; depois, 
doas c~missôes mais e, finalmente, a 
nltiDJa, .. em 1878. 
, A sua importancia ;, hoje de 184 mil 

contos~ 
O parlamento tem votado medidas no 

sentido de cercear a circulação lló papel; 
mas o eterno deficit de novo inutilisa 
tudo. 
, .O Sr. Francisco JJelisario promeueu 
retirar todos os annos ti mil contos, si 
para esse fim fosse applicadu o produ-
til· do imposto do sello. 

A assemblea gtral votou essa 
medida ; mas, logo na sessão se-
guinte, o mesmo Sr. mini~tro dis~e 
no parlamento que tinha com elfei to 
ar(ecadado ,os cin.co mil contos, mas 
não os.otinba empregado no sentido de 
restabelfcer a ci rculação metallica; por-
qúe,,,em, .virtude de uma lei de ums. 
fura ,obrigado a emittir 2 mil, si me 
oà.O ,engano, em emprestímo ao banco 
do Brasil. 

O ímposto do sello reverteo para a 
t:eoda geral do imperio e nào se ralou 
maio u .. ,circulação metallica. 

Ra, Sr. presidente, duas cpocas be.m 
1\lOdernas .e que merecem algumas re-
fie:o.~itls: refiro-me à ultima situação li-
ber.al e no primeiro ministerio couscr-
seuador .. que lbe aPauio. 

Apeado do poder a 16 de julho de 
18.68, .. o 11J3rUdo li.beral chamou todos 
os·> aeoa . soldados a, postos; formulou 
seo pro&r&mma, estabeleceo conreren-
ciasl· er.eou um jornal e rez propaaa.oda 
porMd.O!I ,OS mõdos. 

O seo joroal cbama\'a·se Reto>w1a; 
0a sua i. • linha lia-se: Resumen.Jce 

• 
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liberta/i tempus e as ultimu paluras 
do seo programm.a erio Reforma ou: 
Reooluçi!o. 

Pois bem; chamados ao porler, HJ 
annos dopo s da queda, os llberaea 
nada fizer:1o. 

Foi um lastima vel e colos,;al aborto. 
Quizerào iotrotlu7.ir no paiY. a colo-

nisação cheneza, nz.:ràl) pequena,~ re• 
formas no cn.<ino pub!im, uma mforma 
elei toral aristocratira; procurarão re-
stabelecer nossas llnanças, sem o con-
seguir, e derão um pu•l a~o do Brasíl 
ao barão de Cayapó pnra vender aos 
ioglezes (muitos apartes). 

'Passado o poder aos conservadores. 
com escala pelo gabinete Saraiva, que 
foi o mediador plastico entro as duas 
situações. appareceo o ministerio Cole-
gipP. 

Este teve, para mim, u.m graod& 
we.rito: foi franco (n.pm·tes em t!mbal 
as üatlcadas) . 

Niio illudio a uinguem com pro• 
messas meu I rosas o declarllll solem no-
menta que o seo 1>rogramma era t~lmo
çar, jattlar e cear. 

Os outros mínisterios apparcciã.o 
sempre como O. Quicbote; e;;te foi o 
de Saucbo Pança. 

Só oàd me agradou, Sr. pruidonln, o 
papel do governo na questão mil i .ar: 
lastimei e l:utimei sinceramente, como 
llrasileiro, ver o poder publiCI) hurui-
lbado perante a espad~; e ·o cbere d() 
gab neto, com os armiubos amarrota-
dos ·pelo boldrió do soldado, conrcssoa 
que tinh~ soiTrido arranhões em su& 
diguillacle. 

Quanto ao mais. goveroou regular• 
mente, como quasi todos os nossos mi-
nistcrios. 

Acho somente uru ponto de diO'e-
rença entre o mroisterío do Sr. Cote-
gi pe o o dlsc• e to governo da ilha 
Barataria, r.hamado por D. Qoi • 
chole-armazem de 11mbusles e cotr11 
de velh<lca>·ia: 'Jste desejava ter na 
sua .lba um porto por onde exportasse. 
vendidos para as Americas bespanbolas. 
os seos subditos negros; ao posso qua 
aquelle deseja v a conservar os p1·elinhô$. 
como cb .. mav;. n Sr. Cotegipe, em uma 
linguagem tão pitoresca quanto im-
propria de uma camara de velhos, & 
raça mais infeliz da humanidade. a 
pustula mais hedionda do nosso corpo 
social. 

Sr presidente, fdto este rapido re-
sumo; reOcniudo-so sobre a grandeza 
düs desti.nos do nosso paiz e sobre u 
meiu me<!idasempregadas para o con-
segnir; reOectindo·se sobre a facilidade 
com que os nossos estadistas esqae-
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~m seos programmas o trocão os 
papeis com os adver:;.1ri•1~; oh<er-
vaudo-se o garbo com que :.tê os nO!=>US 
republicanos guardão o s•orro phrygio 

na al3ibeira da farda de IUinistr·u ou de 
embaixador e apresentão-~u nu Impera-
dor firmes e C'lrrectos, cnnr11 lhlal~:us 
de anugo solar, como seuhures du cal-
d~ira e pond.ão ... 

O Sr. Barroso Juoior:-V. Exc. re-
vela inteira isençàe de espírito. 

O Sr. C. Seoa.... tem se vontade do 
chamar os nossos homeus - Vascn~ tia 
Gama de cabotagem-,astronorno=>, r.ujo 
instrumento rnais aperfeiçoado ó u bi . 
nocolo do tbeatro ; emprei teiros de 
creaçào, arrecadaçiro e cshaujam~uto 
de impostos; bysautinvs, quo drscutem 
dogm~s o palavras, emquaoto o ini-
migo assal ta a cidade;e-lloalmeote-es-
cripturarios de couscieucia polilica por 
partidas dobradas (muitos apar·tes). 

Entretanto, Sr. presidente, por mais 
mesquinha quo seja a histeria do nosso 
parz. por mais aviltadas que ostejào ail 
suas ln>tituiçOes, nào tomos razào para 
descrer do fu l:.ro, tendo, como do f6cto 
temos. optlrnos elerneotos para formar 
uma graode patria. 

Nós possuímos um clima benigno, 
um So)lo riq11issimo, uma mocielade cn-
lhusiastica, es1udiosa o patriotica e um 
povo laborioso, honesto e amrgo da 
ordem; e, com esses ractores, pode-se 
encarar desassombrado o futuro. 

Adoplada a idea da f~deração das 
provindas, que hojo parece ser o uuico 
ideal do parlido liberal, teremo:S dado 
o primeiro passo para a patrla uova 
(apoia<los e não apoiados) . 

Antes, porem, IJllO rsso aconteça, pa-
rece inevlta.vol o osphacelarnento do 
imperlo; porque, cooslituidas as pro-
vi!lcias em estado independente, ellas 

' aprenderão a conhecer suas fllrças e 
romperão com o centro para se unirem 
depois,de nov •, em outras condições de 
Tida. 

Esta phase de verdadeira federação 
ha de ser determinada por uma lei 
fatal da historia, que mostra sempre 
agremiados os po•os pelos parentescos 
dd raça e pelo jogo de interesses 
comm11os. 

E oão é absurdo peosar, Sr. presi-
eleote, que a nova naçào possa servir 
de nucleo 1 federaçào de todas a~ re-
publieas •isinbas, com as quaes ao-
damos :tté bnje cons\antementt. em 
1JUerra aberla ou diplomatita. 
· .B, então, quem sabe si, num futuro 

bem pru:umo, a confederação dos E~
tados Unidos da A.merica do Sul. tendo 
de am lado o A..tblantico e do outro o 

l'nrifir.o, molhanolo os pll.i no a•Lroito 
oll• l!agalhà•:< ~ a cabeça 110 gulphu do 
liPxrctJ, pool~ra c.< Lentlcr a rntu• de 
nruigr~ á ~~r~lJrn n podorn;a rcpnhlir.n d:~o 
.\mcric:ulro Norte{ 

( 11 u i•o f,e,n: u/t~it ,, bo.rr.. () M'<l•l<w 
C (Ciit:f/IIUO JIOI' $tl<'X 11•11 j!/iJ\). 

O Sr. Cnrnlllo l 10t•n t.e8: - Sr. 
prcsirlentu, •• I• .. ,.·aelu dUJ> II tat.lo. 11110 
encetou :1 olb··•• -~ .. , úo 1•roj~cto du or-
çamentu, llt:l'~ <!~lar de:~coutenlc, vor 
ver !JIIO a ~eu gr:~.otl u talurrto c illus-
traçào op1>õe-se unr po~ru lluJ•ntaolo, 
que. si alguma iotellectualíd:ule ttlm, u 
sirnplcsrnentopara admirar os llrilllautes 
talentos que fulyuram n~sta assenohlca 
e para senlir-~o oiTusc:uln JJelos jorros 
do luz quo •rrompcru dos discursos ja 
prorllridos nesta tribuna. 

Um Sr. deputado : - V. Exc. está 
excessivamente IUOUesto. 

O Sr. C. l'rates : -Mas, Sr. presi-
dente, o que quer o oobro deputatlo7 

Silo as currtiogencías da villa hu-
mana e da pulitica, que a isto suj.~ilaro 
o nobre dOIJU tado u, portanto, ruiOI'ará 
tJUO ao brilhante discurso que aca-
b~ mo;; de ouvir srja oppo»t:& a miuha 
palavra fraca o incom :,~etcntu (ntr.mc-
•·vsos nao apoiadlls). 

Sr. pr·esotlonte, tanto mais oifficil ü " 
minha posição na tribuna, tanto mais 6 
ella embaraçosa, quanto, no terreuo em 
que o nobre deputado collocou a llis-
cus~ào, será difficil acompanhar S. Ex c., 
coosideramlo-se que a assemblea pro-
vincial, long6 de ser exclusonmento. 
po!itica, ó mars uma corporaçào adroi-
nistrativ!\ (apoiados). coosídnraiJdo-so 
que o tempo que se gasla c11m a r.lis-
cussào de llOiltica geral neste recinto ú 
um lempo completamente perdido, quo 
Só lcm como resultado prejudicar a 
decisão das questões adruinisrralivas, 
IIns quaes temos de tratar (••poindos). 

M'ls, o nobre deput11lo rejlublicanu, 
que tom constantemente reclamado 
cllulra o disperJicio do lempo nesta 
casa (11poiactos; m!4il!> bem); o nobre 
t.leputado republicano, quo ainda não 
voiu urna só vez á tribuna sioão pnra, 
na phrase do S. Exc., t•esyata•· os 
partidos monarchlcos; o nobre deputado 
ropublicano, que disse que esses par-
tidos são partido.'! gastos, que nada 
têm de patrioticos;o nolJro deputado re-
i>ublicano, quo ainda não usou da pa-
lavra neste recinto que não fosse para 
dizer que a USRmblea Qroviocral ó 
.uma institu ição dispeodiosrssima Jlara 
a província, mas que nenhum benolicio 
lhe raz; o nobre deputado repnblí~ano. 
eolretanto, levanta-se, nccupa a trr4 
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qnua por longo tempo, defende o ee.u 
partido, verbera oa outros e nlo d11 
uma palavra,siqoer, sobre~ ~ateria do 
11rojecto de orr,lmeoto provanc1al, que é 
materia de alto icteresse para a pro-
't'iocia ('lpoia•Jos; muito bem). • 

O Sr. Farreara Alves : - Precasamos 
nos ooír contra o inimigo commum 
(apoiados). 

O Sr. Aristides Maia : - Amigo 
commum. o Sr. Martins de Andrade : - Ve-
nham para rl ; nós nã.o recuamos 
(apoiados da bancada l'epublic.ma ). 

O Sr. c. Prates:- l'crmitta o nobre 
deput.ado republicano que eu diga que. 
11i o seu partido quer ser respeitado. si 
o seu partido quer se orgauisar forte-
mente, si o seu partido qutr ser um 
partido, um dos seus primeiros deve-
res é ser cobereote (op••l'les); e o par-
tido republicano, brilhantemente re-
po·'lseotado nesta assemblea (ap .iodos 
ger.1es), defendido aqui por talentos 
superiores, por convicções sinceras 
(apoiados), entretanto, oâo tem sido 
coberenle ( ntfo apoiado do St·. C. Sena). 

O Sr. Martins de A.odrade: - · I:!So 
agora é invenção. 

O Sr. Francisco Sl:-Muitas iofor-
maç<les pedid.as ao Koveruo não forão 
dadas, por causa da volaç.ão da bancada 
republicana. 

(Apartes). 
O Sr. Americo de Mattos:-lloje é o 

dia de juizo para o partido republi-
cano. (Risoda1). 

O Sr. Martins de Andrade:-Unão-se 
11, 'lue fazem muito bem. 

O Sr. C. Prates:- Sr. pl'esidenle, o 
partido republicano é i.ocontestavel-
mente um partido de opposição radical 
a qualquer governo do nosso systema; 
basta que o go~eroo, liberal ou coa-
senador, seja mooarcbico, pua que o 
partido republicano tenha o dner de 
se unir ao partido em opposição a esse 
governo. 

Entretanto, Sr. presidente, a assem-
bisa toda 6 testemuoba de que o par-
tido republicano nesta casa moitas ve-
zes a.l!l votado em aeotido goveral&ta .. 

O Sr. Costa Seoa:-Temos votad.o 
com a jnatiça. 

O Sr. C. Prates... tem se unido á 
bancada conservadora para aupplautar 
a voz do partido liberal, qoaado este 
coodemna os desatinos da administra-
ção (apoiados e nc2o apnado$). 

O Sr. Costa Seoa: -Não saucciooa-
mos eom o nosso voto questões de cam-
paoario. 
· O Sr. Francisco 51:-•ta poucos dias, 

deixou de sAr discutido um requeri-
mento meu 50bre materia que alrec-
tava o credito da pro'filleia, por eauaa 
dos •otos republicanos. 

O Sr. Costa Se na : - Ha os sabbados 
para essas discussões; compareçl!.o,que 
nós estamos aqui. 

O Sr. C. Prates:-Sr. presidente, os 
nobres deputados republicanos têm 
feito de ama qoestào de dia uma 
questào de interesse para~ província ! 

Como o dia de sabbado é destinado 
pelo rPgimento para a discussão do rn-
qnerimeotos de informações, o partidl) 
republicano não quer discutir um re-
querimento, por mais importante e 
urgente que elle seja, em outro dia da 
semana I 

De sorte que SS. Exes. sacriftcio 
ailos interesses da província a uma 
questão de dia I 

O Sr. Fr~nciseo Sá:-Adião o in te 
r811Se da província para sabbado l 

O Sr. C. Prates:-Parece-me. Sr. 
presidente, q no este proredimento não 
pode estar no proRramma de um par-
lido que apregoa que vai se erguer 
em eoosequencia da desmoralisação 
dos partidos actuaes e até em coose-
~tuencia da desmoraiisação da bumani-. 
dade I 

(A partes). 
Sr. presidente, o partido republac.lno, 

que aqui esta, como diss!', brilbaote-
meote representado (apoiados). que 
tom censurado o procedimento dos ou-
tros partidos. que tem dito que as ses-
sões são completamento esterilisadas 
por o~~; o partido •epublirano, que 
até se diz hoje o fiel da balança entre 
a$ opioioes aqui representadas; por isso 
mesmo tem de assumir a respon3abi-
lidade de tudo quanto aqui se tlzer de 
bom e de mao. 

(A partes prolongados). 
Eu não comprenendo. Sr. presidente, 

e peço desculj>a aos nobres deputados 
para exprimir-me com toda. fraoquelta, 
porque não sei dizer sioão aquillo que 
penso e nem ni oisto ofTeosa· a SS. 
Exes.; eu Mo eomprebeodo qual srja 
o oiJjecli'fo do partido republicano 1 

A !.é hoje o procuro de balde I 
Não posao descobrir o ai 'f O a que 

atirão os seus dignos sectarlos I 
De tudo quanto SS. Eles. t.ém dito 

nesta assembl~a. o que teobo concluído 
é somente que o partido repobliCIDO ' 
um partido! demc.lidor, é um partido 
que não pretende ediftçar~osa al-
guma, que aó •é oa outros I*'ticloB 
ou seus represeotaotee para· untar-
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lb.es defeitos e abate!- os na opinião pu-
blica. 

(A.fxwtes). 
É ' um par tido que não lança allcer-

CII!S para uma politíca generosa e grande; 
111as cava a ruina, a destruiÇI•O dos 
partido>s monarcbicos I 

E' qne o partido re~ublicano. que 
deve se coubecer ainda trupotente ·para 
governar, quer derribar os part1dos 
monarcbicos para substltuil-os uão sd 
por quem ! 

(Apartes). 
Sr. presioente, eu n.ão ~ntra.ria abso-

lutamente nesta discussão, nem p• e-
&endia criticar o procedimento do par-
lido republicano, si ja não e~th·esse 
cbeio talvn de indignação, posso d•zel o, 
contra esse parlidu,qn!l aluda não se le-
nntoo aqui um 11ia que não fol'Se para 
Dergasta•·, na pbrase de SS. hExc~. os 
pal1idos monarchicos! (apartes). 

Até bojenos nos temos conservado em 
.ailencio,pur deferencia aos nobres tlepn-
tados ; temos ouvido, com pac1en- , 
cia v6rdadeiramenle evaogelica, as suas 
accusaçoes; ma~. hoje, que a discus-
1!ão foi enterreirada neste sentido. hoje 
que o oobrê deputado desafiou os parti-
dos monarcbicos a ~e defenderem das 
graves censuras que S. Exr. lhes fez , é 
necessario que os partidos monarchicos 
l iquidem as suas contas com o partido 
republicano (apa,·tesj. 

Desculpem os nobres deputados re-
p.ubllcanos, si eu lhes estou repetindo, 
como um simples phonograpbo, aquillo 
que está na memoria de todos na as-
Mmblea. 

Os nobres deputado~ não rodem con-
lilstar o que estou dizendo, porque 
consta d' jnrnal que publica os nossos 
dc!bates. 

O Sr Costa Seoa:- Protestei contra 
o descalabro da assemblea, mas,nào fiz 
offell!la alguma. 

O Sr. C. Prata• : - Si protesta con-
tra o descalabro da assemt>lea. pon1uc 
nlo procura rt>general-a f 

Sr. presidente, eu deixarei, J·l •IIIC 
ae levaolão tantos protestos da bancada 
republicana, o terreno em que til O bo 
collocado o debate ; deixarei de apre-
ciar o procedimento do partido repu-
lll,icano, ja qne i.ocommodo lauto aos no-
bres deputados ; ne~tas questões, 'lue 
41u reputo de interesse secundaria para 
os nossos triibalbos, não é meu propo-
.aito ser oft'eoaivo, mas somente fazer a 
deresa dos partidos accnsados. 

O Se. Leonel de Resende:- Não nos 
oft'eode absolutamente. 

Pode conlíouar. 
.O Sr. C. Prates :- Por isso, procnr-t: 

rei d'ora em diante aoalysar o que disse 
o nobre depota1lo representante do par-
tido republicano e que me precedeu na 
tribuna, para mo~trar que os factos de-
primentes da no~sa reputação de bra~i
leiros nào podem ~er .levado~ à conta 
dos partidos monarchicos. e, si o potiAm 
ser, lambem de1·em sel-o ao r~11ubl i
raoo, porque os republicanos parece-to~ 
que lambem são brasileiros. 

O Sr. Leonel de Reseodtl: - São os 
verdadeiros brasileiros. 

O Sr. Dromond : - Isto ojo ô mono-
poliu de um só. 

O Sr. C. Prates :- O nobre deputado 
começCtu por dizer que os partidos mo-
narchicus, entre mui tos de seus v1cins. 
tém o de procurarem expor a coroa á 
irrisão e aos apupos de uma platea fu-
río~a. (Ar·••ia•Jo elo Sr. Cosia Sena). 

Ora, Sr. presidente, a menos qud 
isto não seja o producto da imagioacão 
ultra-lropical do nobre deputado, eu 
não vPju onde està esta platel furiosa . 

Si o nobre deflUiado não está roruao-
lisaodo, eu sO poderia encontrai-a no 
partido de S. Exc. ; mas, si este tanto 
luta ainda pa1 a se orgaoisar e, apezar 
de todos os esforços, ainda esta repre-
sentado nesta ca~a o a raz • o de 3 por 
GO,ondo está a platea furíos '• á cuja ir-
ri~ão todns os dias ns partidos monar-
cbicos poderião e1por a monarchia e o 
1mperador l 

Si o povo brasileiro é, por sua iodole, 
mooarchista e está ·habi tuado a venerar 
a monarchia na pessoa de O. Pedro 11 ... 

O Sr. Ferreira Alves: -Apoia~lo ; é 
o termo. Venera a mooarchia ua pes-
soa de Pedro 11. 

O Sr. C. Pratas ... si o povo brasi-
lei ro não perde uma sO occasião de 
declarar francamente que O. Pedro 11 , 
sobre ser imperador, é lambem o pae 
dos brasileiros ; oodo está essa pla-
tea furiosa, que tem apupado o impera-
dor e á cuja irrisão lenha sido expo~ta 
a coroa 1 

Ve-se, pilrtanlo, Sr. presidente, que 
o nobre deputado, á falta de argJJmen-
tos contra os partidos monarcbicos e 
cootra n procedimento destes, busca 
na sua imaginação f~rlil mais essa fi-
gora de rhetorica, com que nos veio di-
vertir (apa1·tes). 

O que disse o nobre deputado sobre 
a índole do povo brasileiro traduz-se 
nesta phrase de S. Exc. : -á malleabi-
lidade do caracter do povo brasileiro •.. 

O Sr. Costa Sana: - Dos homens que 
nos' tem governado, na soa maior parte. 

O Sr. C. Pratas .•• é que se pode at-
triboir este estado de cousas . 

O Sr. Candido Cerqueira : - Mallca-

• 
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bíll~lie é dos republicanos, qoe se estão 
eoonneodo eoost~cotemeate para a mo-
Ollthia. 

Os Srs. lambem M11 de vir para cá. 
O Sr. Manias de Aodrade:-lsso é 

uma iojoria, que eu rPpillo. 
O Sr. PorO rio ~tachado:- V. E:<c. 

ja roi mooarchista. 
O Sr. Marlins deAndrade:- Nuoca fu i. 
O Sr. Candhlo C~rqueira :-Como se 

apr&~eotou candidato 7 
O Sr. Martins de Andrade:- Como 

republicano. 
O Sr. PorOrio ~lac!Jado :-V. Exc. 

n~o se apresentou como republicano. 
O Sr. Martins de Andrade: - Não ha 

tal; o nobre tlopntado não pode 
dizer i!lSO. 

O Sr. PorO rio Machado: - Appello 
para o Sr. A. Cesar. 

O Sr. Martin.s de Andrade:- Está 
enganado. (Continuifo os apartes e o 
Sr·. P.rtsillm/.6 reelam11 attençãv). 

O Sr. P11rOrlo Machado: - Quan1o 
y, Exc. ~li apresentou, não havia l:iO 
republirc~nos e, no entanto, obteve 500 
t~ ~nto~ votos. 

O SI'. C. Prates: - 3r. pr2sidente, 
assiOJ como o nobre deputado, qoe mo 
p!'fcedeo na tribuna, disse que na dis -
l!ossào encetada por S. Exe. perdia de 
-vista a política de campaoario, eo peço 
permi.u1o para dizer llO nobre depotado 
que tambem perco de vista as pessoas 
para dlseuti r os princípios. 

A mim pouco llilporta que os nobres 
depà.ladós leóbio sido ou não monar-
-c:tiistaa: pouco- me importa qoe qual-
IIUer dos nobres deputados tenh!l per· 
teocido ao parlido liberá! ou ao eon-
se~ndor, dosde que. hoje se apresentAo 
como republicabos na assemblea. 

Bn1 po~tan"to. nio discutirei sinão as 
bases em que SS. E Esc. querem ruodar 
o seu. par lidu. 

Uma aas ruGes que o oobrjl depu-
tado deó"pàra a exi~teo~ia dá monar· 
chia em nosso paiz é a mllleabUidade 
dó caracCer b~sileiro •. . 

O Sr.' Cóstl Sena: - Não disse isso ; 
dos q o noh êm governado. ·o· S'r. o: Ptates:- 'Mas, ja esli claro 
que' só podemos ter em t.ista as classes 
diri~en tc~ ; não o povo, q~e não pre-
(li!D ora realmente na orgaoísàt-ão poli-
tiéli; I 

0 
' 

q j . · - · .rw. Sf! ·l Ri o ca.ri.c!er do povo bra-
sile•rq ~ ~~~~ l~tel, como disse o nobre 
de~Í'I\&~J;;,.i,.~elJe, oão. sabe resistir, eu 
PP(fftyl ~ . 'i'· ~fC .: será por f8otura 
01~ .~Ido q~ vem .dar •virilidade 
ao caracwr ® povo, qoe até. hoje se.tem 
c.onservadQ..ta1 qnal é f 

Por ventara, o pa~tido R!pablieano • • 
compori de outros homens que não ee-
jlo os aetuaes f 

Ou os nobres deputados i rio busca,. 
fora desde pait e deste tempo homeM • 
que componhão o partido republl-· 
cao 1 

Sr. presidente, o nobre derutado foi 
o mesmo que recouhP.ceu que us vicios 
do nosso caracter dupeodem tla nossa 
raça . 

E, sendo assim. como é que S. Exc. 
pretende remover um vicio de raça 
com uma reforma polilical l 

Pois não vé que isso é uma utopia r 
Quo, por mais que S. Exc. seja repn-

blicaao. por mais que so aperfeiçoe o 
seo partido, nós seremos sempre dos- · 
eendeo•.es tia portuguezes, ;;fricanos ~ 
bugre:~l 

Não vi! o nobre deputado que o ca-
racter nacional não se muda com a 
form~ do governo 7 

O Sr. Aristides Maia : -O caracter 
portuguoz mudou 

O Sr. C. Pratos: - E a prova está 
na republica dos Ei tado:; Unidos, sem· 
pre invocada como exemplo 

Ndu vê o oobrcl deputado quo nessa. 
republica a aristocracia existe tanto 
quaoto na propria Lnglaterra f 

Nàovéque o yankee,qne se bateo pe'o 
escravo, que foi um abolicionista deci-
dido, que se deixava até matar por essa 
idea, hoje nega a mão ao negro, coost-
derando-o sempre eu1 pé de desigual-
dade, como descendente de uma raoa 
inferior 1 

Sr. presidente, se.ria melhor que, em 
vez de se organisar um partido republi-
cano, se organisasse um partido patrio-
IÍCO, bem intencionado, que tomasse 
sobro seus hombros a tarefa de prepa-
rar e educar o povo brasileiro. 

O Sr. Costa Se na:- Pois esse partido. 
pa triutico, de que rata V. Ex e., é o par-
tido r. publir..aoo 

O Sr. C. Prates: -Eu ja disse, Sr. 
presidente, que não acredito na inOnea-
cia das •eformas politieas para a 
traosformaçã.o dos costumes. 

E digo isrn fundado na oploilo e re-
petindo a pi~tase tle um gr~de ·pensa-
dor contemporaneo, Aogp.sto Comte. 
que o nobre deputado de-ve conhecer 
perfeitamente. 

E Isto é uma verdade tanto . mais 
certa qnaoto todos os dias·estam.os pre-
senciando factos qoe a eonftrlllio. 

O earaoto.r fraoeea'é o mesmo, quer 
sob o regimen m'ooarebieo, qoe~ SÔb e. 
forma republicana. • 

Aioda agora, &Gabo de ler oa tele-

- -
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gramma, em qu·e so diz que o prcsi-
deole do gabioeto frauce1. ,o Sr. Floqnet, 
feri ra com um golpe de c~pacJ., no pes-
coço ao general Doulaogcr. 

Ora, sr presideole, "i isso se desse 
sob um goveruo mooarch ico, os nobres 
deputados republicanos h:• viãu de d i1.er 
quo o presidente do consclllo de ... lnis-
lros rrocurava supprimir um lemivel 
adversa rio polilico pela espada. 

EnLretauLo, dá-so esle facto oo go-
verno republicano e eu não venho nl-
tribuil·o à forma de governo, ma~ sim 
ao caracter oaciuoal. 

E accresce mais a seguinte circum-
stancia: emquanlo oos paizes monar-
chicos. emquanlo em o nos~o pai1., que 
é regido por a~se sysLe 111a, os uobro~ 
deputados ropublicaoos procurào de-
mol ir as insliLuiçiles sobasquaes vivemos 
e não lêm receio de •1 ue, ao sahirem 
daqui, sejào presus pela policia; na 
França republicana os republicanos 
pedem não só a llXpulsão dos monar-
chislas, mas «Lé a confiscação dos sens 
bons (ap111·les}. 

O Sr. Costa Sena: - V. Exc. dá li-
ceoca para um aparte 1 

O Sr. O. Prales:-Pois não. 
O Sr. Cosia SenR:-0 meu discur!<o 

versou sobre maleria geral; e fiz muito 
bem quando accusei a situação liberal, 
por nada L~r f~i Lo durante os 7 annos 
que esLAve oo poder. 

O Sr. C. Prales:-Qualquer qne seja 
a forma de goverM, não extirpa vícios 
de raça, oem transforma o caracter na-
cional. 

Portanto. SI o partido republicano se 
apresenta no Brasil com praleoção de 
mo1·alisar o caracter br'a!'ileiro, elle não 
tem razilo para exislir, porque o nosso 
caracter permanecem o mesmo. 

O Sr. Aristides Maia:-Ma's, a dy-
nasLia braganLina mudou muito o ca-
racteT do povo porLugn!'z. 

O Sr. C. Prates:-Sr. presi!lente. n 
pa'r'tido repnblicaoo, que a mrma com 
tanta insisteocia que o seu onico ohjec-
\ivo é o bem da pat'ria,uão tem o direiro 
de cbamât de corrupto tudo quanto diz 
r esi>e\tO ~ nossas instilúições o dizer 
<r••e os partidos constituid'os só lem am-
bição pelo poder. 

S. Exc. não poupou siquer aquella 
pl~~e,~e patFiotas que Hgura~am oa 
COnS&ilJliDLe. 

Enlt'elaoto, eu desejaria ver si ai· 
l,'lliD' tepubliGano, que tivesse assento 
na~ éoo!Mitlllole, Leria 'bàslant& coragem 
paran-.lrroutar<•as peÇas 'dll artilharia 
.qoe:·r~rtor assestadas· á· poria Ja as~ 
~edlllle&t i IJ*rla vel' si algum repu-

blicano leria abnegação haslaalc para 
sar.rifirar a vida polo bem rln p3lria. 

O Sr. C•Jsla Sona:-Eu talvez tivesse 
mcdíJ. 

Mas,não estive l;i. 
O Sr. CtJclho •la )Jflura:- Com cer-

teza, h.o via oJu ter muito medo. 
O Sr. C. Pratcs:- Ora, Sr. pr~sidrnLe. 

vai tão lóngP. a obstinação do partido 
republicano; 1•ai lfoo longe a obcecação 
dos nobr.e:; oi · I " • • do~. qull d1egito a 
nPgar IJ 11 0 o~ p:1111olos ruunarchicus le-
nhào num ui.1cucia real, quauuo elles 
cstàn aqui ropre.~en tados IIP.~La casa, 
como eu ja disse, na razão de 57:60. 

u Sr. t:osta Seoa: - 0$ nossos parti-
dos ainda estão como os parlidvs do 
Egypto. 

(!Ia o u l 1'0S apat·les). 
O Sr. C. Prate5:- Depois de ler o 

nobre deputado procurado ridicolarisar 
os parti os monarchicos, Sr. prPsitlenle, 
roi S. Exc. a um 1 ou lo ainda. mais 
serio; quiz desmoralisar os graodcs bo-
mens per1eucen1es a esses partidos, 
cbamaJldo-os-socios de uma firma 
commercial (apa· tes). 

Sr. presidente, realmente cllnlrisla 
ver que o partido republicano, um par-
lido de puritanos, um partido qne ~ú 
so enuncia para expor aos olhM do 
publico os derritos dos ou lrt~s partidos, 
dercílos, alguns reaes. outros, porem, 
sonhados, imaginadols por ~ ll e; con-
trista que esse partido seja aqueJie quo 
vem aqni dizer que o governo deste 
paiz tem sido alé hoje consLilnidn por 
uma firma social e qua os nossos hc-
mens de estado negocíào com os inte-
resses da patria. 

Leva as suas accnsações a ló ao u 1-
trage! 

O Sr. Cosia .Sena:-N:io dosse isso. 
O Sr. C. PraLes;-\'. lhe. disse que 

os nossos estadistas apregoàQ·se secla-
rios d& Lêoo Say. Sluart llli 11 e outrOS 
economistas, mas que no governo se-
guem a. JonLrioa de-mais Kastar para 
mals ganbar-. 

Ora, isto e uma gravissima accus.a-
ção aos nossos estadistas! 

V. Exc. ahi deixou de discutir prin-
cípios para discutir pessoas, deixou de 
discutir formas de governo para discu-
tir aquelles que-exercem cargos nessas 
formas de governo: o sr: CoSt'à Seoa:- Protesto contra 
isso; discn,ti principio~ e o ftz coove-
nienteineute (apartes). 

01Sr. · G. Prates: - En peco licença· 
a<t nobre deputado para mostrar que 
S. Exc-;· no aranllso trabalho de ac.-
cusar, de ·fJer'gdslar os partidos· mo-
oarchicos, foi cootradictono até . 

• • 
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S. Ex c., a principio, ria-se diante do 
governo do Brasil; a principio disse 
qne tQt\os nós estamos representando 
"ma comedia IJ"i•ando procuramos di· 
rigir e encaminhar os ne11ocios da pro-
viucia; a principio consulerou o nos~o 
governo uma farça : e, depois de ter 
d.ad.l uma garg~lbada, o nobre depu-
lado chorou, d1zendo que teve ma-
goa, que ficou triste como brasileiro ao 
t:aber que o barão do Cotegipe sabio 
com a digniJade arranhada na questão 
militar (apartes)! 

Si o nobre deputado considera o go-
verno uma farça; porque chora, por-
que lnmenta que os partidoR mooar-
chicos cada \'OZ mais se desmoralisem? 

Si o nobre deputado rio-se 1liante de 
nOs, como é que chora diaotn do 
go•erno7 

O Sr. Leonel Filho: - Diante da 
v~ tria . 

tJ Sr. C. Prates:- Si o nobre õepu-
tado não respeitou a rat ria quando 
procurou analysar a sua forma de go-
verno; como ajoelba-se diante da patria 
r.uaudo encara o Sr. barão de Coteglpe1 

O Sr. Leonel Filbo:-Porqoe a patria 
uos merece veneração. 

O Sr. C. Prates: -Mas, não mereceo 
quando o orador, a quem respondo, disse 
que o govert~o é uma comedia, que os 
nossos homens de estado constituem 
uma llrma commercial! 

Sr. ~residente, o nobre deputado 
disse o repelio por vezes que os par-
t idos mooarchicus não têm bandeiras, 
são partidos desorgaoisados, esphaee-
lados, som objectivo, sem tino, que ~o 
se movem e se agitão sob o ioOuxo de 
qualquer interesse ioconressavel. 

Entretanto, eu desajaria que o par-
tido republicano nos dissesse qual é a 
sua bandeira, quaes são as reformas 
que pretende realisar, o que é que elle 
pretende fazer desta ~litria avil tadá, de 
que modo quer reerguel-a do abati-
mento em que jaz1! (apartes). 

Por q~H~es meios esse partido pro· 
tende que esta patria torne-se grande 
e tão rica, qoe possa um dia figurar 
entre as maiores nações? 

Qoal o meio por qoe 11reteode elle 
rbegar â regeneração do paizf 

O Sr. Leonel Fi lho: - Pela evoll!çào 
ou revolução, sendo preciso. 

O Sr. O. Prates:-sr. presidente, ao 
contrario do qoe dizem os nobres de-
putados, eu alfirmo que os partidos 
monarcbícos têm bandeiras e que, de-
baixo de seu ponto de vista mooar-
cbico, cada om delles quer o interesse 
do paíz (apartes), o bem da patria; ao 
passo "que os nobres deputados nada 

querem, sinão demolir todo para d"abi 
ti rarem proveito para a sua propa-
eanda (npartes). 

Oepots dessa demolição. virâ talvez 
ou quasí coon certeza a caudilhagem. 

Os nobres deputados ja terão, acaso, 
pensado nessa pav!lrosa coosequeneía 
da propaganda qne fazemf 

Será crível que a um paiz novo con-
venha antes o governo das facções, que 
tudo confunde e destroe; do que o do-
mínio de maioria. corrigido, porem, e 
limitado pela exisleocia de um poder 
supremo alheio e estranho b lutas dos 
partidos, por isso que não depende 
delles, como on caso da eleição dn 
chefe do Estado? 

As actuaes instituições podem ser 
desenvolvidas até satisfazerem aos 
mais democratico!l intuitos, sem com 
tudo ser necessaria a demolição radical. 
que desejão os nobres deputados. 

O partido liberal ja se manifestou 
aeste sentido: quer a reforma da con-
stituição, porque não é p~ivel que uma 
constituição votadr. ba tantos aonos 
ainda nos sirva hoje. 

O Sr. Leonel Filho:-Votada, não\; 
outorgada. 

O Sr. Mnrtios de Ãndrade: - A' forç.• . 
O Sr. C. Prates:-0 partido liberal 

reconhece que llós temos nece•.sidaóe 
de maiores franquias e bato-se por 
ellas. 

Sr. presidente, o nobre deputado não 
se llm1tou à defesa do seu partido, fl)i 
alem: accusou os partidos muoarchicos 
e. ainda fllais, quiz collocal-os um. 
diante tio outro, confrontai-os, raz.el-os 
encontrarem-se, para saber qual delles 
tem procedido melhor até hoje e pre-
tendeo tomar-lhes contas. 

Neste ponto, porem, o nobre depu· 
tado roi mui to injusto (não apoiado do 
Sr. C. Sena). 

o nobre deputado procurou ruodar 
os seus conceitos em factos btstoricos; 
mas é preciso que se note que S. Exc. 
estava apaixonado (não apoí11do •lo 
Sr. C . .Sena),qoeria, à toda força, des-
truir os partidos monarchicos, atirando 
DUl de encoutro ao outro, no ír -
tuito :e d':!hi tirar proveito para o pa·-
tido republicano. 

O Sr Costa Sena:-certamente, por-
qoe os Sra. reuniràG-Se contra nOs. 

O Sr. C. Pràtes: - Sr presidente, eu 
não son republicano; não por amor â 
monarcbia,mas por medo da r.,publica I 

Não sou republicano, porque sei que, 
no dia em que tivermos a desgraça de 
ver aqui estabelecido o governo repo-
blicaoo. o paiz inteiro, com a ednca-
ção política que temos, se di,ldirã eru 
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• encedores e vencidos; ., partido que 
estiver no poder será unt algo:t !lo que 
ftliver fom do poder. 

Sr. prestdeote. sem desejar a repu-
bllca, quizera viver quando o lia se inau-
gurasse nesta terra, para mostrar aos 
nobres dllpulados republicanos que, 
quaollo ila governo monarrhu·o, elles 
~m liberdade para fazerem propaganda 
republicana; no governo republicano, 
os mooarcbistas não terifto licença para 
proferirem uma palavra. 

O Sr. Costa Sena :-u uobr~ depu-
lado n o po•te dizer i~so. 

O Sr. C. Prates:-POI'•IUO nao ~ 
Ahi està a Frauç;, ro1•ublicana f!~· 

pulsando os mooarchi~tas 'l mandando 
conOscar-lbell os btn~ ! \ llwto /N .. t) 

Sr. prr.stdente, o partirlo liberal, ali · 
zem os nobres tleputaJ )~, prnpPntle 
para o republic.;oo. 

Eu sou liMral tanto quanto se plkle 
ser neste paiz; sou liber.•l que, o:omo 
V. Exc. vio, apresentou ~ su~tcutou 
com seu voto a mdicação 'llle,ba poucos 
dias, foi approvada,pcdindo a federação 
das provinctas; sou liberal que, si l'o~se 
necessario, snstentaria utu ministerio, 
qualquer qua fo.;se a sua ~Or polltica, 
que tomasse a peito reali~ar as rcfonnas 
liberacs .. . 

O Sr. Soares Peixe tu: -!~~ostra que 
é liberal de convicção. 

O Sr. C Prate., .. . sou liberal que 
aos interesses do meu pu tido antepo-
nho os do paíz; e é por isso mesmo que 
eu tenho m'lrlot do republicanísmo;é por 
issomosmoqutlteoboreceio deque qual· 
quer de.~~es nossos chefes politrcos ac· 
tuaes se converla de um dia para outro 
em caudilho politico e em presidente 
de repoblica. 

O Sr. Cosia Seoa da um aparte. 
O Sr. C. Prates: -Cbapa de guilho-

tina, diz o nobre deputado I (Apoia-
dos prolonglldos e sim"llaneos) . 

O :'1r . Presideote:-Attenoão l 
O Sr. C. Prates: - Sr. pri)S\df!H~'. ''' 

nobres deputados, que dizeto !J th• Pu 
c:aio em contradicçào, •1uaodo discuto 
política geral, devem ter em •ista que, 
quando comecei a responder ao nobre 
clepolado que me precedeo na tribnoa, 
declarei que era oecessario, de uma 
1'81 para sempre, que os partidos mo-
uarchicos não se dei:<as~m tn•lo.> os 
dias ficar sob o guaote pesado do par-
tido republicano nesta casa ! 

Realmente, é oeceesario declararmos 
que eslamos canaados de ou vir cen • 
aaru e que é justo que nos detxem 
11'111& bora ao menos pau fazermos a 
IIOIA defesa. 

E' preciso que 110r nru momento se 

invertào os p .. j;t.s e que o 1 ar tido re-
publicano, pele facto de estar repre· 
sAOtado nesta ca a por ca valheiroa cre-
dores de :odns .s nossas sympathias, 
não se 3Jlrovet:e des ta posicào e8pe-
cial p~ra no~ ~erberar todos os dia.~. 
(:1poiados) . 

O Sr Pre~i,J •. te:-Previno ao notJre 
deputado que .t hora esta tcrmioatla. 

O Sr. C. l'rates: - Voa concluir. sen-
tindo que não b Ja tempo para deloo· 
der o partido li ileral.du que son um dos 
mais obscuros ~<·hlados (ndo apviatlos 
ge,·M.~) das cer.suras ll:tageradas que 
lhe lorão lliri!-!id:lS pelo Sr. doputarlo 
republicano. 

Quanto ao1 J···rtido consrrl'atlor. elle 
~er!l emtempv :~rene! .to u hrilhanto-
mentP, nstou ~rllo , relns nobres dA-
pulados tlllC o ;epresentãn nosta ca.~a 

Vou tormiu:. -. Sr. presitlcpte. la· 
mentana.lo aint.l;. 'lU C o illustre llratJt,r. 
a quem r0$1JODolo. ter:ha·l!ll prenlecidor 
da 1. • cli~cn ~s~r· .In orçamento, da lei 
mai~ import.or1:t> •1ne es ta assemblea 
pode votar, ptar .• •liscu ti r política geral, 
accusando os ;.~ rtl!los mooarchicos e 
elogiando o l•;,rtillo rcpnblicaoo, l!em 
curar um ~.·, ut<lante dos in teresses 
da proYi nela ' 

O Sr. Leonel f tlho: - E, no eolaoto, V. 
l>::tc tambem estl. tomando tempo á 
assemblea com suas considerações I 

O Sr. C. PriLtBs: - Eu tenho oeco~
sidade de responder ao nobre depu lado 
que me precedeo. porque, si estamos 
na hora da ordem do dta, em quo dele 
ser discutido I) orçamento, e si este 
não foi impu~nado pelo nobrn depu-
tado, eu, oa qualidade de t.Jcmbro da 
t . • com missão de fazenda, não tenho 
qoe defeodel-o.(Apoiados). 

Si, na discussão. ao orçamento sub-
stituirão os partidos monarcbicos, eu, 
em vez de defender o orçamento, estou 
defendeo Jo os partidos mon.archicos. 

Desculpem r.s nobres depu tados e a 
as~embl ca, ~í por tanto tempo occu-
pei a sua ratten',iio. 

Desculpem DS nobres deputados ro-
publicaoos, st por ventura os imcom-
modei (M o tr].oiados ria b meada rt-
publicaM ). 

Desculpe o parlido republicano, si 
eu tive a ousMlia de dizer a esta as-
semblea que oãn compreheodo a sua 
razão de ser. 

E, Sr. presidente, oo dia em que en 
reconhecer que o partido republicano 
tem existencía legitima; no dia em que 
reconhecer que oào podemos caminlt.lr 
sem os republicanos; en Dão rega!Urei 
os meos esforços. não regatearei o CJ11 6 

o partido de mim exija para attendeJ 
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ao bem do paix; mas, só espero que isso 
sneeeda quando o povo estiver bem 
preparado e quando os republicanos 
eoa~oirem melbr.~r a nossa raça 

" O Sr Lellnel Flho:- Nessedia. V. Ex c. 
será o representAnte do partido da i o 
toleranoia, que é o partido liberal. 

O Sr. C. Pratas: - Tenho concluido. 
( .11 ui lo bem; rnuitQ bem. O m·ado1· d 
(elicitlldo pelos scos collcgtn de todas 
as l•afiC 1dos). 

A distussào fica adiada pela hora. 
O Sr. Presidente designa para or-

dem do dia t 7: 
Ate 11 e l i! hora> 

f!xpedicnte o aprescnt.a••in ~e t•3rCC<Jrtos tio 
rnmmlulles. 

PRlllt:IR,\ r A RTF. 
Al~ ·l hur:. 

t.• ll~>"ussio do$ projeci•1S us. i I o u. 
3.• do <i•• 11 . I (ropro.smm.n~o tb tlroviu-

d ! na expn1içào do Pnrls). · 
Conllnur.çdo da dlsou:>>~i•• tlu tJarecor iudo· 

rnrlndo 1 prctonQ3~ tio; un••lnh•.! de ph:u·-
m:~cla r. da t .• do 11rnjoctu n. !55. 

St:G U NDA I' \ ftTE 

Até i ll li! 

Coutinuaçào d:a 1.• di ... ·u,;.-.in du projooto 
u. M3 (orç:Lmento provincial). 

Continuaç.io da ! .• <li:<eus<âo do projocto 
n. 1 t3 (ror~ publica). 

3.• dlscussao do! projectns n. I !\li o 318 d~ 
J88\ (postura• municipaes}. 

1.• dos 11rojoctos os. :to\.~ a :J\1. 

ULTtiiA rARn: 
• 
Alô 3 bnras 

Apre3CntaçAo do projcctos. intlkaçties o rc-
•tuerlmontos. 

Levanta-se a sessão. 

-- -----
!O.• SESSÃO ORDIN.\IUA, E~l 1i DE 

JULIIO DE t 888 

PustDENCIA ao Sa. StLVESTRt FERRAZ 
SUIUI.ARIO:- axnolnTE.-Obsen:u;ões dos 

Srs. F. Si, R. llorll, C. Seoa, A. Vello.so, .\ • .&•••· Jo"" Brandão. S. Peixoto e T. da 
llloll~tC.-<:amara de Caraogola.- Discurso 
tio Sr. C. Corqu.eira.-Parocere:s.-1.• parto 
da ordom do dóa.-'l.• leitura do proje-
r.to, - Llronoa.- Cãdeirns de ios1ruccào 
t•rit~~.trln.-Observaçtles e Rddi!lvos dos 
S!'il. S. Barroso Junlot· D•·umond, 1. Murta, 
A. de lllallos, Vlo nl, i.cooel e Augusto (;o-
sar.- g,. p~rte ct .. orctm. do clio.-Or~a
mento pro•tlnelat.-Observaçiles do Sr. Jusé 
Brandiõ.-Djitu!'ilo do Sr. Tolendal. 

• 
A's U horas e.•IS minutos da manhã, 

feita a chamada, acbào-se pr~utes os 
Srs. Sirvestre Ferra1., Lindotpbo Cae-
taúo,Porfirio Maehado;Drnmond, França 

Vianna, Candido Cer~ueira, Vaz de 
Lima, Aristides Maia. Stlva Fortcs, Bia.s 
~·orles, Rodrignos Hor~.<&, t..:bassim Dru-
mond, Unira, Lafayette, Sollóa ltallello. 
t:amtl~llo, Antooio Martins, FrJncisco 
Sà, Sal ui hiel. Americo tle Mattos, At-
''aro àbchado, Antero. ~fora c..~ SaiO!. 
Josinc, dr At·anjo, José Theodoro, Bar-
bosa da Silva, Co; ta. Sona, Leonel Filho, 
Marlin~ "'' Audr:t•ie, liomes C:wclido, 
Velloso, Fmncisco Bra~. Claudionor 
Nunes, Tulen tal. St!veriano du Ríl.~~ nde, 
Viotli, Antonio Teixeira. lgnacio MurL1, 
Nogueim. Augusto Css;u. Avelino Cor-
rea, Teixeira da Molln, Ne!soo, SoarllS 
l'eixoh•. Firmiano Costa, Coelho de 
Moura, Ferreira Ah•es, Carlos Noguoir.1, 
Sabino Uarroso. Camillo Prates, Josú 
llrandiio. Lni1. Vieira e Ramiro Martins; 
faltandCI ~m causa participada o Sr. 
Juromenha e sem ella os mais Srs. 

Abrn-;;o a snssão. 
E' lida e approva•la a acta da aotece-

d~nte . 
O Sr. 1.• secretario dii conl;t rio se-

IIUintP 

Otfi.:ios 

Um Ol•scct·etario do governo, enviando 
•J roqnerímento, em que João Ant!'nio 
tle Abreu petle pri\'ilegto t>ara uma es-
tt·ada de fern do l)orto Real ao Vnrto 
da:s Andorinhas. 

A':s commissôes de poderes e do pon-
tes e L') Irada~. 

Onll·o do mesmo. remettendo o re-
querimento, em qne r.uiz Nieolau de 
A brcn pede pagamento de ordenado 
relatim a certo tempo, •como 2. • omcial' 
aposentado da tnspectoria geral da in-
stt·ucnio publica. 

A'~.· ~;ommissào de fazenda. 
Ontro do mesmo. remettendo o r&-

fJ nerimento, em que a mesa adminis-
trati,·a da ordem de N. S. das Dores da 
capital pede auxilio para as respectivas 
obras. 

A' ·t. • com missão de fazenda. 
Um rl!querimento de Joio Gnilberme 

Ferreira, para que se consigno verba 
para paga-.• eult' de custas que lbe slG 
dtJvid:.s pota camara de Ponso Aho. 

A· com missão de razend.a mooicípat. 
Um officiodacamaramunicipatda Var-

ginha, submettendo à approvaçào da 
assembloa um novo codigo de poslu• 
r as. 

A' 1.• com missão de propostas . 
O 8r. Franelaco 8à&-Sr-

prejidente, mando á mesa ama repr&-
~eot:.ç~o assignada por diversos babi-
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Laotes da freguezia do S. c :·u·t~IICI. tiO 
oli~tricto de Japorli, que l•'l'l.llll:iro "'toro• 
11111a medida d<~ estatistira. 

A.' commissão rcspectil•a 
O 8r. ftodrlguc•M llut•t.a:-

Sr. presidente, acabamos. ~~~ 11 o;; meus 
oiOUS dignos COllegas l'eiJI'i!So'UI.llllti•S dO 
lO.• distc·icto, de receber uma I'Citl'()<;en-
l<~çào da C:lmara munici11al tlt! Juiz de 
Fora, llOnderanrlo que. é lll vi~ta rias 
artuaes circumstanci:ts cc·itio·as por 11uc 
pa:~.~a a larollra daquelln loca lid~de e 
uão tendo ~i.Jo tomadas p•u· ll.ll'tP rio 
I!Ovento geral medidas 'IIIC l'tmhào 
;.tniar o auxili:tr os lal'l';ld úr~ ... 

O Sr. Ferreira All•cs:-lnl'oliwtcnh•. 
O Sr. R. Horta ... claquulla r.u1oa d:t 

pc·ovincía de Yinas, protluctora do ~fJi 
jlndem a suppressão do imposto prc: 
olial. (M ,4ilo bem do S1·. P . Alves). 

Ua dias, por occasiã.J doJ apresentar 
na qualidade de relator da I. • commi~ 
~ão de (lropostas, um parecer a respeito 
tias posturas munidpae:; do S. João Ne-
ttomuccno, creando o imposto para 
~;~tnhei P.cimentQ ele nm l .~·ceu naquella 
o:ulade e J»CI)Ias de lll'tmeu·n~ louras no 
tunnicipio, tive ~IISI:JO do suggerir llll 
r•~rceer r1ue eut;1o npresentPI n r.onsid··-
raçào da casa .. . 

O Sc·. Ferreira All•cs: - .\ln ilot ~nn-
,.~ tbi camente. · 

O Sr. 1\. llorta ... a idea de l"azut·utos re-
I'CI'Iero producto do impostOtll't!dinl pn..a 
"~ervlço da instrucçii•l ~uh I ica-islo u-
unmicipalls:tçiio ti este unpc1stu tl do eu-
.iino llllblico. (.lluilo bem). 

Creio que e:;ta mcdiJa scr;o :c.~:eita 
por toda a assemblea ... 

O Sr. Ferreira Alves:-Scuc du r ida. 
O Sr. R. Horta ... e espero cpcc a re-

presentaçtto da ~mara muntcipal de 
Juiz de Fora igualmente mereced a 
··onsideração de todos os m~u.~ noi.JI'es 
o\O llegas. 

Vae a representação oi commissfttl •Ir 
far.cnda. 

aECLAII,\ÇÁO 

. O 8r. Coet.a lleno:-Sc·. llre-
stdeQte, peço à V. Exe. que me diga si 
ute coocedeo a pai& na para uma reclama-

-<iàO ou si para apresentar os pareceres 
<la mioba commissào. 

O Sr. Preaid~ote:-Sobre o expe· 
dceote; mas o nobre depotado pode fa-
1.er a sua reclamação. 

O Sr. C. Seoa:-sr. presideule, no 
.discurso em que o digno represencanlt 
do t7. • districto, o Sr. Camillo Prolles, 
respoo.Seo ás hlsignillcaotes considera-
~ (ncJo • flPOia~) que O.z sobre a 
nossa politica g11ral ... 

J.Ol 

O Sr. Navarro:-Muito importantes. 
O Sr. C. Scoa ... ncs ·e discurso. em 

que :i. Exc. "areceu falar, nilo em nome 
cJo partidu rlhP.rnl, mas em uomo da 
qnasi totalitlndo desta .:as~. conwegada 
om fnllcrnal :unrlcxo contra o inimigo 
commum: nel'So discur~o. quo ut'l~ mes-
mos applacuJ11nos, pon1uo S. Exc., 
não s,·, não tlesf~a as Ctlres. qnlçá car-
regadas, dt1 •JI•~·Irn que osbor.ei, mas 
coll.ocou a di'"" ··=• , em nm campo su-
percor o 11~11u olc 11ma linguagem tão 
eloqueoto 1111anto polida, que mais uma 
l'el( r·ealçou as nobres qualidades lo-
tellectuaes e moraijs que nós folgamos 
em lho r~conbecer (apoiaclo.v); nesse 
d !sc~trSO, S. Exc. ~presoolou-oos á pro-
\'tnccl ~orno os unrcos responsavois pelo 
descamcoho que levassem os nossos 
!rabalhos e fez, ao mesmo tempo, sentir 
a assemblaa qne o seu obscuro mem-
bro que acabava de so retirar da 
t~ibun ~. (n'!o apoiados) protelara a 
llcscussao cmportame do orçame:llo 
com extemporaueas coosidoraçOes so-
bre pol ítica geral. 

E' a estes tlous pontos do libello do 
nobre depctlado que ou peço licença 
para oppor a min.ha contrariedade. 

Sr. presidente, a circum~l~nciil <Juasi 
fortuita de se acharem hbcraes e con&er-
yadores Df!Sta casa em numero quasi 
tgual creou p•ra nó:; uma posição em-
baraçosa e difficil de arbitros, rodeada 
de difficuldades e de grande re~pousa
bilidade. 

O Sr. Ferreic a Alves :-Oifficuldades 
que VV. Excs. saberão vencer cocn o 
talento de ·1uo dispoem. 

O Sr. C. Seoa: - Essa responsabili-
dade oús a compreben1emos e aceita-
mos, porem, em termos; quaudo 
a~ desvantagens da província pro· 
vrerem de oossa vontade; si por 
exemplo, deixarmos do comparec~r sys-
tcmaticameote as sessões da assemblea; 
si recusarmos tomar parte oas com mis-
sões para que formos nomeados por V. 
Exc. ; si, ~ado o emp~ te em qualquer 
votação, nós Jlzermos pender o llel da 
balança para o lado contrario aos le· 
gitimos iote res~es da pro1·incia; deve 
esta tomar-nos severas contas pelo 
nosso modo de proceder. 

Mas. si o deserviço publico não re-
sultar da nossa vootade; si , por exem-
plo, os nobres depotados. por combina-
ção ou sem alia, deixarem de cowj)are-
coc· 113 sessões; nó~ oãc podemos ser 
respoosaveis, porqoe oão lemos a 
boora de se• conlinoos desb assemblea 
para sabiroios a coovidar os nossos 
collegas a qoe venhão trabalhar. 

F.stabel.ecidos, assim, os limiw da 
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n11~sa responsabilidade, eu passo ao 
outro ponto, que se refere ~ protelaçlo. 

Aqui,o nobre d.epuLado om parte t&fe 
razlo, em parte não tefe: lefe razão, 
porque a tribuna podia ser melhor oc-
<lUpada por outro •!O quo por mim 
(f'kfo apoiados ge,·aRJ). 

Yas, Sr. presidente, oôs somos poo· 
cos, o nosso partido ó novo, precisa 
apresentar as soas ideas ao combate, 
sustentai-as e defendei-as; cada um de 
nOs fala em occasião O(lporluna e. ia-
felizmente para mim e para a assemblea, 
chegou naqnelle dia a minha vez. 

Nilo tem, porem, razão o nobre de· 
potado ; porqn.e liberal sincero, como 
S. Exc. é, não pode querer tolher-me 
um direito que nos é facuha..to pelo 
rcai rneoto e pela pra1e constante, aqui 
estabelecida. 

O Sr. CamiUo Prates:-Eu não disse 
que queria tolher um direi to ao nobre 
d~putad,. 

Ois.qe, sim, que V. E~c. estava pra-
ticando um acto quo ja havia censu-
rado 

O Sr. C. Seoa:-~as, nos não cen-
suramos nuoc:.. 

O Sr. Camillo P•·ates:-Então, eu 
ando surdo. 

O Sr. C. Sena:-~1o digo isso; mas 
V. Ex c. porJe andar enganado. 

Sr. presidente, ainda em uma das 
ul timas sessoes, nOs tivemos o grande 
prazer de ouvir um deputado, amigo 
do governo, occupar uma ses~ão in-
teira, impugnando o projecto de força 
publica; e o nobre deputado mesmo, 
para responder ao meu discurso, que 
durou, quando muito, uma hora, occu-
poo brilhantemente a tribnoa durante 
doas boas horas. 

O Sr. Camillo Prates:-Foi uma hora 
Lambem. 

O Sr. C. Seoa:-Oemais, Sr. presi-
dente, si, como muito bem ponderou o 
nobre deputado, o nosso partido é tão 
pequeno, que nós nos achamos aqui 
na proporçlo de 3 para UO, parece-me 
um preceito elementar de ca idade 
christã, sinão de cavalheirismo parti-
dàrio e de gentileza, darem-nos os nos-
sos collegas todas as occasiOes de ma-
nifestarmos o a osso modo de pensar .•. 

O Sr. Camillo Prates:-0 nobre de-
pulado ba de cooJessar que nOs temos 
sido multo cavalheiros e generosos 
para com S. Exc. e seus amigos. 

O ~r. ç. Seoa:-Sam duflda; ulas, 
como 1a d1zeodo, podem nos deixar f&. 
lar com toda a liberdade, ficando-lhes 
ealfo o direito de rebater nossos ra-
ciocioios, desm.ascarar nossos aophis· 
mas o satyrisar as nossas utopias. 

. 
Oeem-oos aio..ta a liberdade ..ta tri-

buna. 
O Sr. Camillo Prates: -VV. ExCI! . 

têm lido toda. 
O Sr. C. Seoa:- A minha reclama-

ção, Sr. presidente, v&~·~a apenas so-
bre ostus dois pontos o eu faço-a tam· 
somente no interesse dos meus coiJe· 
gas, que ainda pretendem falar e para 
Oi quaes peço a benevoleocia da as-
semblea. 

Um Sr. t.leputaJo: - Multo beiU. 
quanto iÍ rorm~ . 

O Sr. Leonel -t·. ·juantu :.o runlln 
tambom. 

O 8•·· V<~llo~o (pela oráem): -· 
Sr. presidcote, a •:ommissão nomeada 
por V. Ex c. para a.:ompanhar ao oi-
limo jazigo os restos mortaes do pre-
claro e venerando ddadão, que em 
vida ch3mou-se o Or. Marçal José dos 
Santos, cumprio sou triste dever e ora 
YBIO, por meu in tormedio, dar conta il 
V. E:<.c. de havei-o fei to. 

O Sr. Presidente :-A assomblea ll•:a 
in teirada. 

0 er •• '-a•letide eltlola CO VIa 
ã mesa, para ter o .:onvonient~ dostiuu. 
duas representações que recebeu da 
camara muoicipal Jo Rio Branco. 
pertenceote ao s.• districtu. dellJi~ 
de baver procedido :'1 sua loitura. 

O 8a•. Da·andiõo:-Sr. prlllli-
deote, pedi a palana p:.ra mandar :i 
mesa duas ropreseutações que recebi 
do rueu districto. 

Ant'l!',pllrom, de raze!-o, pArmitta·me 
V. Exc. e a casa que 'lU ma01fes1e um 
fOto de congratulação á capital da pro-
f iocia pelo esplendido triompbo obtido 
peln candidato liheral oa eleição de 
hontem .•. 

Vozes da bancada cilosenadora : -
Oh! ob! 

O Sr. Brandão . .. o IJU& demnnstra a 
loleraocia e o cara~ter serio do actual 
administrador da pro,.incia. 

A eleiçlo corr11u li1'remeote e esse 
racto honra por demais a nossa pru-nc .ia, c;ne nem sempre tem testemu-
nhado factos ou acontecimentos iaoae., 
(~partes). 

O Sr. bramond :- Deixem o nobre 
deputado falar e depois respon~am. 

O Sr. Barroso Junior : - Isso par•ce 
eociedade philarmooica da roça. 

O Sr. Brandia : - Será pbilarmooica 
da roça, mu, o facto, a qoe allodi, 
Sr. preeideole, aio pode deiur de 
eausar·nos utisfação, po"fH boota o 
eleitorado Independente da capital desta 
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pro\'lucia e demonstra as intençoos pa-
'tillcas e honestas do seu administrador, 
que tl•·~ta \'ez não se deixou artastar 
-pela camarilha de p. la cio. 

Eu rstoumuilosatisreilocom o trium-
pho do meu parlidll o cr~io que os 
meus nobres collegas do h:tncada não o 
estão menos; A si os nobres Mputados 
da bancada direita não o estão, não 
somos O!l culpados disso, rom o 11 ue 
lemos atú bastante pe1.ar, mas, :sso uào 
abala os meus sentimentos •lo enthu· 
eiasmo pela victoria da boa r a usa. 

(JJ a muitos apa•·tes). 
O Sr. Soares Prixoto!- \ . Ex c. vai 

propor que so l\uspeoda a sessi1o? 
O Sr. Orumood:-Não: agora ... •1110 

estamos alfj!le~. ú uma \'CrtlaJo. 
O Sr. Prestdrote : - Peço ao nobre 

deputado que cinja-se ;, matcri~. 
O Sr. Brandão : - Sr. pre.<~ itleote, 

respeitando a obser vaçiio de V E1c., 
mando fi me3a uma r~preseotaçào, que 
foi enviada aos do>potados represen-
tantes do 18.• di~ trícto , pediudo a 
creaç.1o de nrna aula dtl latim e frauccz 
no Serro. 

l'ara cornpro,•ar ~ neces~iJade c jus-
tiça de~~a r11edida. basta fazer sentir à 
assemhlt:l quo esso deS~JO tern stdo 
manlfe: tado por todo~ os ha bilaotes 
daqutlla zoua, ioclus& vo llistioctoo; 
cbefes do partido ~·· nscn·ador da l!lca-
lidade, que honraram-me com a soa 
coo6a nça, remetteodo· mo a repre>en-
Cação, de que trato, que constitue 
uma nobrn aspira~âo de toda a popu· 
laçào. 

A outra ti do mnoiciplo do Peça oba, 
pedindo uma med&da de estatística re-
ferente á freguezia da Figueira. 

Enviando as repre,entaç•'•es á mesa 
e tecdo ella.~ o destino conveniente, 
espero que as commissões respectivas, 
tomando-as na llevida ~onsideração, 
dê .o varecer, sem demora, que julgar 
mats JUSto. 

Tenho concluído. 
O 8r. 8oor•e11 t•e i xoto : -

Sr. presidente, mando :i m~:sa duas re-
presentaçOes, uma em que alguns fa-
zendeiros pertencentes a Dores pedem 
a cransrerencia de suas fazendas para o 
muuicipio de Ubã; outra em que o 
Sr. Joaquim Vianna de Sousa vem pro-
tescando coot&·a a transferencia que 
querem razcr de sua razeoda Jo muni-
cípio do Bom Successo para o de I. a v r as 
do Funil, 

A' commissào de e~tatistica. 

O 8r. A.~qJUato Velloeo:-
Desempeuho·me do enr.argo. Sr. pre-

sidente. de eu via r :i mesa uma rerre-
'eota(ão da parochia de Guuvea. do 
mnnlcipío <la Diamantina, rio districto 
quo tenho 3 houra de reprn.•eotar. 

E' ~ssígnada por H 7 hahi tanle~ d:t 
~edO dAlf UCiià fre~:uezia, 'JIItl j11ltl 011l ,1 
e~La assembltn :t r.oa~i~:uaç:'•n ole nma 
•JUOta 1le fl:000t5 !110 na verha •I c nhrn~ 
fiUblicas da lo·i de orçamento a tlú· 
cret.ar-sc, como aux11io para o abaslc-
c&menco d'agua potavcl no mc~wo 
lugar. 

Os policionarios, para ru ntlament. r 
seu pt•difiO. ponderam qne tlesclo i 8til , 
fliJr loi n.• :;;,;7 rl e H de Outubro. cst'\ 
assomhl o:• rcwn hoccu a nccossírlnde 
parn •·u.l:• satis façflo •>m solit:tlam ,, 
auxl hl cJ;, ~u;~u tta rcrcritla. 

l'ont.lrt·:uu mais que em I SUO a JlOIIII· 
laçào d:. c;uu ,·ea tentou rcalisar a c ~ 
nalisa~:io d'agua para 3'Jillllle lug:\·. 
mas oiio ponde cvncluil-a. 110r ,ue rf-
couhecen ~o exigir tlispendios supt: -
riores aos n•cur~os part:t:ulares. 

Pos~o •'m rarto, ~r. presideulo, dlir 
lt~~tcmuuho da ueccssitfndo rte que se 
trata. bem como tle uma das considt-
raçt'oes 'JU8 atldn1.em os peliciounriosom 
fa VOr dO pctJilJIJ; e IÍ qUO a fr~I!Uezia d01 
Gou,·ea, tcndo uma população laborin,;:~ 
e as5al numerosa, ser~tlo a da sPde 
3(>JITO~ idam~n te de i!OU habitante.•. 
distíoguem-se pelo seu .:aracter nula· 
velmente ordeiro,de tal modo, que nu m 
periodo de mais de 35 at.oos so tem 
fornecido o districto um unico proces~o 
crime para ser julgado ptlo tribunal llu 
jury do termo. 

A esta observação atcresceutarei 
que sei lambem que ha mais do U 
anoos o juizo de paz não teve que tomar 
conhecimento de uma sO cansa, nem ao 
menos de uma conciliação. 

O Sr. Alvaro Machado : -Apoiado; 
isso é uma grande nrdade. 

O Sr. A. Valioso: -l'or todas esta:+ 
razOes, eu esporo que a commiss.io 1. • 
de fazenda, á qual requeiro a V. Exc;. 
digno-se de mandar a representação, 
attender~ ao pedido dos habi tantes de 
Gouvea. 

Aproveito o ensejo para enviar 
lambem á mesa uma outra represen-
tação dJs habi tantes do povoado de 
S. Deu lo, oa freguezia do Santíssimo 
Coração de Jesus, do município de 
Montes Claros, em que pedem a creação 
do uma escola de instrocção primari• 
para o sexo masculino naqoello ponto. 
adduzindo considerações que convencem 
da necessidade real da creaçào da ca-
deira. 
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Peço, ignalmentc. ,, V. Ext:. dtl a 
esta represontação o 1lc~tino regi-
mental. 

O 81". Telxeh·u da ~Jotta : 
-Sr. presidente, ·venho submeller à 
consideração da casa duns representa-
ções, que me forilO en1·iadas, uma por 
variu~ habitantes de Cne~ol e outra por 
muitos moradores tia frugueJ.ia de Jaho-
ticatubas, município lle Santa J.uzia ; a 
1.. •, pedindo uma vcrbl para melbora-
tnenlo do lhealro de Caeló, q ne m3 foi 
diriBida e aos meus disilnclos compa-
1lhetrt>s.de distrklo, Dr; . Chassim Dru-
mond e Vaz de Lima ; a :!. •, pedindo a 
construcçào do uma ponte na froguozia 
de Jaboticatubas. 

E' esta uma medida de grande into-
res~e. porque essa freguezia, tendo uma 
agricnltora hnje bastante desenvolvida, 
tem necessidade tia referilla ponto para 
seu con:mercio interno e Lambem para 
·exportação de seus geocros, a~sirn como 
para mauler o commcrcio ti essa fregoe-
lr.Íil coro a de Pau Grosso e a lle Jeqni-
tibà. 

Sem essa ponte, a freguezia so!Treri1 
.grande prejlli.zo pela f;~.l!a de trabalha· 
aores, q1te , sem a ponto, não podem 
.transportar-se de um para outro lado 
do rio qoo atraves'a a fregnezia e, as-
sim, não só haverá transtorno no 
·seniço da lavoura e diminuição de seus 
productos, como oecessarian.ente ncará 
reduzida a exporta.ção e na estação chu-
vosa se torna~á impossirel o rommercio 
com as citadas fregue~ias. 

Passo á V. Exc. as refcrid;~.~ repre-
sentações para que lhes dó o t!estíno le-
gal. 

Cama1•a de Carangola 

O 81'. Condldo Cea•quelro: 
- ·sr. presidente, · V. Exc. sabe que, 
·como deputado da opposiçào, não tenho 
.a honra de· privar com a administração 
r. 'porra o lo, me acho impossibilitado de 
pessoahnPDLe· me dirigir a ella para pe-
·dir; wlicitar providencias refereot~Js â 
m:~ouL~nçào tia ordem publica . no dis-
lri~lo que rjlpreseoto e mormente na 
êidad~ de niinha residencia. 

'•''' ' ~ " lia •Cl9fOa, Ires vereauores ua camara 
1nunicipa do Carangola, por motivos 
.'\o~ ~ão v~m a ~ello discutir, rennn-
c~~p.d,aa suas cade1ras. 
·,;xho.J'ó ~,·'}jfm . . governo ordenado. á 
~~a., qu~111P.J;O~$a~ a renu11c1a, 
,~~: y~r,ea,~pres~. ~~Les flll& tal se dssse, 
f.9(e!l~er~.,,tt,nl! o~v·~o vol tar a oc;cupar 
as soas caoé1ras, sem que a camara se 
"tivesse pruounciado a respeito da acci-
Uç.ão ou nã.o da renuncia. 

Despeitados, porem, com o procedi-
mento justo da maioria da camara, es-
ses lres vereadores lêru pro curado 
impedir tJue a mesma camara funccione 
regularmente. que 11s empregados com· 
prào o seu tle,·er e quo o procura or 
arrecade a~ rentbs do município. 

E' as_~im 1111e dou~ del les recusarão 
formalmente pag:l r os imposto~ muni-
cipa~. a punto 1le serem cxecutarlos. e. 
quando se trnla\'a da penhora, por Isso 
que erão conlribointcs rcvcis e conL~
mazes, açular;IO o povo para se oppor 
il execução 110 pagame•Hu 1lo imposto, 
isto é, para qno não sn eiT•!ctuasse a 
penhora ! 

lia muilo poucos dias, reunindo-se a 
camara, os tros vereadores, aco•npanha-
dos Je pessoas suspei ta·-, eollocarào-se 
nas galenas. proc111:arã ' entrnr pelo re· 
cinto c apossarflO·se das cadei ras que 
voluntariamente haviào rcnnnt:iatlo. 

J<: o que mais é para admira r é quo nã~t 
são alheias a este movimento de desor-
dem a!\ proprias autoridades, pois que 
não têm prorur:ulo manter a ordem 
naqnollo lngar. 

No estado em que estão as co usas na 
cidade dn toínha re~idencia, frn declaro 
á V. Exc. que as actuaes aotorid:ides 
policiaes nã!J se achão re,·eslidas da 
força moral precisa pa1·a fazer frente às 
desordens que se têm dado e qno no.:es-
sariamento se hão de dar (apoiado do 
Sr. A rislitles Maia ). 

Sr. presidente, o · proprio partido do 
goverao, na cidade do Carangola,ha ho-
mens milito circumspectos e ~el'ios. que 
di~p. •em dJ força moral e que, por si só. 
sem o prestigiO da autoridade, sP.riii.o 
capazes de re~tabelocer ·a ordem publica 
("poiado do S•·. Aristides Maia). 

Eu receio, Sr. presidente, e receio 
muito, que, não tomando o governo 
providencias serias e energi ca~. essas 
desordens se reproduzirão o, então, uma 
das iustiluiçOos rnai~ livres que nós 
temos, como sejão as camaras mooici-
paes, ficará desmoralisada e, com cer-
teza. nenhum outro cidadão qoererã ex-
ercer esse mun"s vublico. 

Eu serei breve ; V. Exc. acena•me 
que a Ir •a df! ex pedieole esta a Onda r. 

Não abusarei da nimia indulgeoci;,. 
que V. Ex c. mais de uma vez tem tido 
para comigo e nem tampouco está oes 
meus babitos ahnsar da benevolencia•da 
ca!la. 

Como 1a dizendo, si a administração 
não tomar a serio, não tiver bastante 
tento, bastante cautela, bastante cri-
(erlo e eseropnlo na nomeação .te uma 
au'torid~de policial para a cidade de Ca-
rangola, estou certo de que teremos da. 

• 
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la1Ueolar factos que. co111 ,., rh·t.~.u;,,. ,.,. 
tlarào, si porventura foro•nt , olr.h ,,,,,._. 
á tosta da polici~ outros ri•l~dãm< 'l"ú 
não as ·actu.oe,; autorid:11lc:<. 

Não envolve isto con~ura ú' a!'lnac·' 
au toridades policiaes. por' I'"'· pcl" fat tl• 
do serem int.lividuos ninc.la "" "'o~ c iunx · 
perientes, na • tem a discrirf10 nerc~ 
>Min pnra se havPrem em casus ~xtra
cu·Jínarius, em ci rcumstanr.ias :lllor-
111 es, como 3quellas em que ~o al'lta J. 
r• lado de Caraugob. 

Estocru, portanto. Sr. prn; itlcntP ·11"' 
V. E~ c., \'alend.>-so da inlluen"ta •la 
posicào 11ue (lccupa nesta c:1sa. se tliri-
gírá ao Exm. Sr. presidente 11:1 (lfiJ\ in· 
ci:1, podímlo promphs c encrgicas pr!l· 
videndn~ . alim rle que c/lsse a anomalia 
ttue se dá na cidade da minha resiclen-
da. 

V. E~c. compreheude que cu oão Ir · 
uho outro meio de me maoirestar sobre 
oslo raclo, si não e.qta tribuna : e rlclla 
coe prevaleço, confiado em quo a aohni-
uislrnção tomar<a ern consi tloraçflo o p~>
dido qno ttcauo de razer [IOr itttc,·mo•li•• 
1le V. Ex c. 

S-\n li•lns o approvatlos, cad:\ um 
por seu turno os seguin tn~: . 

A commissão de iuslrnq:'io puhhca. 
teo•lo presente o requerimento clrt .:i-
dadáo Alexandre :\uguslo de l.inn. 
professor da cadeira do inslrncç.'a_o pri · 
mnria •le S. Jos~ do Chopoló, sohctlandll 
a decretação do uma lei quo lho C•lll· 
c:oda um anoo de licença com lotlos os 
vencimentos, afim de c urs:~r qna~que~ 
tias escolas normaes ela proviOCI3, 11 
l!e paree.1r qne seja ouvida a ':!.' ~llll\ · 
mis~ão de ruencl'l. 

Sala lias sessões. 17 de Julho ele 
1888.-C. Seoa.-J. Oulra.-Josê Therl· 
.toro. 

.\ cornmissão de iostrucçf10 puhlil'.o. 
examinando o requerimento o _O$ ~o
cumeotus da proC6SSOra O. Mar1a Ca-
l'ttlíoa Ferreira pedindo á assernhlca 
~ votação de ~ma quota de ':!O:)OOu 
u1ensaM a titulo ue aluguel de casa, e 
considerando: 

Que o peditio da supplicanle é de 
toda a justiça; mas considerando lam-
bem: 

Quo a quota votada para semelhante 
despeZl roi supprimida no orcamenlo 
vigenle; . 

E' de parecer que o. requ~rc
ID8DIO da proressora O. Mar1a Car~h~a 
1-'orreira seja presente á 2. • comnu:<5;10 

•lo• fdt.enda pa1 a ~uhre cllt! intrrtiOr 
ll:l 1 crt't• 

~~1.• ola< rruom~>•ües. 17 oln Jnth" de 
1888. - 1:. :' •na. - J . lln11:1 -José 
ThcodMo. 

o\ cnmtui~-i•O rio• in~tl'llrç:i" pu lollra. 
t••llo.l•o ~X3111111.1<I •o .1 I" li·;:'uo 1:111 que 
J .. actnlm Ah·P~ •In 011\'l'ir... pn'r.'<·mr 
Jl llhlwu da t.• r:ool~>•ra ''" $~~'' ma•··n-
lioo da ci l:t·l · , ' lhvcira. JIC•Ie :'1 as-
samhl~a 'I"'' 1n 11 ~o: """':u· JMra sua 
arooscnt:uluria: I ·.o to•mpu •1ue on,ínuu 
COIIIII JWOft•ssnr lfl tPfllll; t .•. ll lt•topo 
em tJU I' rslo\'U do lkeuç<t; :J. •. o trllopo 
ttuu eu~ IIIOU rarticutarUlCIIte; tendo 
oxaminaoln laolll~m um rlucucnonto 
w m o ljllal pro1·a o suJ1plícanlo LCI' 
dado, dura nlo 1G a unos, ma i!' oluas 
horas do cnsinr~ pur dia, nlcm rias 
que manda a lri, e 

1.• Considera mio que u in~ignilil'nnto 
o tempo llo magi<lerio lllt~riuo allt•g:ulo 
pelo supJllic.aut~; 

2. • Con~tder:1oolo <tno nàn ti justo 
rculunorar-~o como tempo 1lo lra lon lho 
o quo se pnssou 11 m li o·o n\·a~. ttuae.~q uer 
quo ros~crn os seus mt~ lil'ns: 

:1 .' Cllnsitlerantlo quo n o ê ju. to 
rer.omprn~ar cumu JI UlJiíco o :<IJrvi ço 
a pnticulare$ e por cites n~ turalmcnto 
retrihuído: 

4.• Consiueranolo •1111'1 o augoncnlo 
do duas horas no ensino •liarin, re-
velando no l"'''rt>ssor uma I ou ,·ave\ 
hoa YOnlatla, c, entretanto, contrario á 
lei· e quo, aberto pala os~emhlca o prc· 
ceJento favor~I'AI ao supplicantc, nada 
lnh1bi:L os prorcssorl's •1~. angmen-
t.antlo lS horas do r. nsino o SUJlpri -
mido~ Oi clias tle rlu~canso r;etcrmi-
naclos pela lei , s:ttisrazcrem oro muito 
pouco tempo as comlições cln apoSiln-
t:uloria. com manife.<to prnjuir.o das 
crianças, cuja lutolligcncia aimla rraca 
o legislador quiz poupar, rcslrln~indo 
a um numero determinado as horas 
ele trabalho a c le~ltnando certos •Iins a 
um descanso completo: 

E' dn parecer que ~eja lndofori1la a 
petição. 

S31a das com missões. 1 i de Julho 
de tii88.- C. Seoa.- J. Dutra.-Josó 
Theodoro, voocido. 

São lidos e Yào a lmp imir os se-
guiutcs: 

N. 3:i9 

A fl•llllil i~i~'\o •lo ins ll'Uti'}•tu iiUIJiit•:•. h·u•to 
t•rcsuiiiO " reiJUUriutonto, c tu •t•W U. ,\uwsllo 
t'crunmle> t.oao l'into Corlhn ttédt• :i a<;em-
lllc~ n dcnotnç.'lo do uma toi. ttur lho M o 
titulo o as Y41ll.,geu,; de uornulisln ; lendo 
~~aonín3do o litulo de "-'l'aclttado, qur lho 
rui couroridn p•l~ in>tJi!CI~ria ~;ol·at •I~ in-
~lrucdn tlrimari:\ <' ~uu.tarin 1111 lllllltklt•lú 
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da côrt~. e cou rnnnando·so com ,, llArccer 
da lnsttl' ·~t.rin geral desla vrovinciA ; 6 de 
par..ccr qne se adopto o scgninlo 11rojocto: 

A n>ÕomhiPA lcglslallva provincial elo lli-
nas GorMs decroln : 

A ri. unitn. Fica o nreslclonlo dn pro\'ln-
çla nniOI'I~ncln n 11rovur em •IIIAhiiiOr ondclrn 
do lns truc~iio primaria, lndcpo•ulonto do 
concur~o, a professora iutMin~ do !\nt~nlo 
Porolrn, O. Au1 nsil e Fcrunntlo~ Le11o l'ullo 
Coelho ; I'P.vngn•hs ns di~posiÇf\0$ em con-
lr~rlo. 

S21a das com missões. I 711ft Julho do 1888. 
- C. Sona. - J. Dutra. - Jt•<ol Tllt!ll-
doro. 

~- ~7U 

A cOIIIIni6s.in do inotrnrdo l'lllllic:•. trutln 
oumi11nd n o roqucrhncnto 'do cld:ulào Anto-
nio Carlos •lo Assis Mayrinh, ox-prtlfl'S<IIII' 
dn Mdolrn dll ensino commurçinl •l a cÍIIndt• 
da Ponto Nova. snlicitaudo 1la a:;.-;cmlllc:t 

Srovinclal ~ decre~,ç.~n de u1nn lol,tlel'l:trnu-
o-n llltlo a reger qualquer o·ndri ra tio in· 

strucçiio IJrimaria independeu lo do concu~u 
e com o m~mo ordenado I[UD •·oucia como 
11rorenor da udei ra do onsuw oo•nutcrcíal. 
sup)J~hnid• pela lei n. 3.38;í •lu !9 do Junho 
de l88b · 

Consld....-ando : 
(a) Quo os cargos publlcos uilo siiu crua-

dos pnra ustnbolecor privll ~glos. u lsmu:ilcs 
r"' fn v r•• do uma. classe tio culadnos. rnns em 
b~uollroo do lodos ; 

(b) 1/lle n disposição do u. 111 tio nrtigo 
tO.• ta lei n. ! ,89! do 6 do Novembro de 
t 881 só sa cnlende corn os profCSi!Orc> de 
lalhn o rranrez, euju Gadctras supprhuio 
aquclla lei ; 

(e) Que a determinação tio serem o$ ux-
pro(l!ssores daquel\as malcrias oprooeit<Jàos 
1"01 c .... tcrno.IOI, ~1col41 nó,.nt(lt,. ou cadrircu 
d• inslrucçcfo primaria do 1C9undo 9roo. 
parcco ter sido da parlo do loglslndor um 
acl~ do o•1uidnde pam com ossos prorussu••cs. 
cuja~ cndnlras oriio do creaoiio muito autign. 
o ~uo não se dà com a do poticionnrio ; 

d) Considerando, Onalmoulo 
uo, 3 rcspcilo da dispensa tio concurso 

11ara rcgor um3 cadeira de lnstrucção prima-
r ia, mlllldo em fa••or do peticlouarlo as mes-
mas ratóC$ a que a lc1 parece ler auendido 
em rclaç.\o avs ex-profC$soros de latim c 
rrancet ; 

E' do t~>mcer que so adn1110 o seguinte 
projeclo: 

A illiSCIIIblua legislnliva provincial de 
Minas Gcraes decreta ' 

Ar I, uulec. Fica o JlrCllidonlu da proviu· 
ela nulotlsndo a prover em 11unlquór cadeira 
do lnstrucç.'io primaria, lmlopundonto de 
conçurso, m:lll com o ordcnaolo para essas 
cadeiras estabelecido pela lei. os professores 
das cadeiras de ensino commorcial ~uppri
mldu pela loi n. 3,385 do t9 de Junho de 
1886 ; revogadas as dispo~içóos om eon-
lrario. 

S:tl.' ~:LS com missões, 17 do Julho do 1888. - r.. .;~na . . - J. Dutra. - Jose\ Thec-
doro. 

N. 371 

At. comml~ões ~unidas, do ln~u·ucçào pu-
blica o t.• do fazenda, ás qunc< rol presente 
o rec1uerhnnn1o do professor publico aposen-
14do, Florindo Lopes dt Oll•elra, podnod~ :1 
esla assemblea o ~amento de SCU.$ ord&-
nados, que deixou de receber durauto o pe-
r lodo decorrido do 1.• de Jannlre de 187t a 17 

do Aaosto dll 1880, SlhJI{'nso O!ln virlmlo ola 
lei n. ! , 138 tio !7 do Oulnbro •lo 1873, qu;• 
prohlbio aos •fiO>entatlos e aos r\llurmaolos • 
accurnulnçào dos vonr.imnnlos dn ~ posen
L~lloria nn~ do qunlqu~tr uulru cmprc~o ; 

Conshlrrnndo 11 n~ 11 SUJIPiicault!, F l•orhtolu 
Lo1ms do Oliveira. uxt•t·ccodo o cargo do cul-
lcctor do l:l. Josol rlo P:.mlso. dnhon tiO rotn-
hor durn111e In i oxur~l~io ij~ :~~·u• vo•nchncn-
tos de l"'ofes~or 3JlO~en lndo ; 

Consldrrnnolu que. rJu nndu ~ - urpllcmll•• 
rui uomcndo cnllccllJI' r eutrou ltll OlCrch·í~o 
desse emprego. estava ~m •·ig•Jr o nrtigo !I 
da lei 11 189;1 do 17th• huniru olc 187'1, qtw 
tti~JHlllh:l uiu lltlrtlttr •.~ outpr.,;~tado npu-
st'lltadn nome;ulo pnr:o co npre::••~ te•nl•·•-
rnrlos. ln lorillll> uu do· t'lltuuns•'uJ, o Md••-
uado du sun AJIOS<•Ill r>.ol"ria , 

(:on .. Jd •·rn 11tl 11 tlllt' l• ;;ovot hu 111 ,, ., l ncan l, l)••r 
111nis til• IUIH\ \'0(. t\111 :lllpiÍI;:H::l•l tl:l l.:ti tl:t~ 
:opos~ntaolol'in~ tl u 11. ~. 31:1 de %7 tiO ()ulu-
brn de 187ã, oi'"' prohiblo nos :tptlsout:ul~' •' 
n.o~ rttrdrutl1ôu~ :ll'cmuulnr o ... \'OtH'intcntu,. 
tle sua apoocnlndol'io no; ordenados cu1 nom· 
uJiS5:in de out ru • 1 ual•1u~r empre11o, llro011u :o 
tnu~lligcnrin <ln que o< "l'oseutadot nuwri~r-. 
mente a olln linh:io o dtrcito <I•• :.;:cumul:or 
os ortlcuodus •I~ ~i•osentndo; a••~ •l.t !IO' ll cut· 
rrcgo ; 

Conslolornmln fJUC ~"-'" I ui, ""•"" nrlicn 1.•. 
tll3tlllnha ,. rcyul3 \'n o~ C:l.'IUN o lu llllOounl:t-
dorin o lo então em di:oule e. scuoJ•I o su rtpll -
o·nulo jn apnsomnolo, wio pnrcoi:o "" n<ton;lor 
:. cllo n Jlrohllll ~flu do arligo~ ~ 7 parn '11' 
u~laholcccr n t'P iruacli•·•dndu i 

Cnu.hloramlo iJUt· •• ~Uililhcnu:r: .,~ nch;o 
UHI il iOO IÍC.1~rircum~lnutias :\s Oltl oJU II~J!t, llltl' 
h'm ohli1l0 l~unes f~VOrC$ de.'~' .hSCIObiC:t : 

Con•'•lernutiO IJUC aS>IIII ja se r~t nuJ "" 
cullc•• torU-< •lu Sorru e D>g:ogum, Tlutm>x 
Anloulo Tuiw•irn de Gon••ea e Jos • Aut:U""' 
l'alesllno ; 

S:io .as cntumi~Õ!..'S •le par~cr tJUO .,, • . utu-
IC o segniulo l·•·ojcr to : 

.\ asscmhlo:t lugi~hth·n IH'OI'ht• lnl dll ~li
'"'s Cornos dooa•ctu : 

Art. Ull hlO. E' o t•rc.idouto oh: (JrOVIIlvln 
autorl$rulo ~ mnnd:tr Joa!:nr nu Jli'OfOS\01' :tpn· 
scn tado,f'lorinolo l.opes de O li vo1 ra.o ordonnd·• 
uorrespondolllo :tu l<!lllpu tl~curritlo •lo I. • 
doJ:ln,•iro dr 1874 a li de Agnsto do 1880,em 
quo C$18ve su. ponso. om virllldc da lei n. 
t. I3S do !7 do tlutubro de 187;; ; revog:ub• 
a3 diSilOSiçócs em eoulra•io. 

Sala tlns scs.wes 17 de Julho 'do 1888. -- c. Srnn. - J. hutrn. - Jo.é Thooduro. 
iS. 37t 

A f,OIIIIIIIS>!to tlc JtlliiOrCll, 11 11110 rol rl'll-
~•ntol a pro11fiSI:t tl:t eamara munlcíptl du 
1\io Novo. approvnudo a pelioiào d~ Olyrupiot 
1\otlrigues de Arauju. tle privilegio para itlu-
miltaçào publica n 11ar1icular da mesma d-
dndc. entendomlo qu~ essa pretcnçio cst:\ n " 
Jimiles da COOI[lCiencia o economia rnun irt-
P,11, 6 do parecer e requer CJ.UO na $Ua cuu-
rormidadtl :;u ~~ople o segwntc prol~• lo: 

A asseuwlen leg•llaliv11 orovincial de Mí-
n:ts Gorncs decreta: 

Arl. 1.• Flc:t a camun munlolttnl do Riu 
Novo autorlsnda a contr;Hnr com Olympio 
Rodrl!(IIOS do Arau/o o serviço do !Ilumina-
ção puhlicn o pari cular da me5ma cidade, 
com 11rivilogio J)Or 30 annos e ~arantia d•• 

. jures do 7 % ao anno até o cap11al mnxlmo 
de 41:0856000. quo rtlr efTocLivamenle em-sregado sob a exclusiva responsabilidad11 

a mesma eamara, indepe.ndenteruento de 
direitososollcilando o presidente da previnr.ia 
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iseut.1u •h·ll~s o ole frr•t•·· ua• •·<to·ad~s do 
Bst:ltln p:tra o m~tJ:Tiol ., .... r.·.r impnrtatln 
com tJt•stino li organis.1r.áo ~I·• ..... ,.,,i•:o. ron-
formo a Jlrltllosta da tnutar:t. 

Arl. i.• ttwogào- :w ;, ... •li'l'n ... i•:iiC~ ••tu 
c ontrario. 

Sala tl :t~ comrni~S<I~'l!. 17 olo•Julhn tifo 1888. 
- !hrlin< ' '" At.dratle.- ~·. S:o. 

A runuui:;.~;,, d•• Jlutl••i'f')', :. •tH6 fui (tfc-
sctntc n pro(~U<t:> tl:l. r amara uuuti•·ipal \lu lli<> 
Novo, aJ•prO•' audo a Jll'th;:in •I•• OI) utJ•io 
11odrigue.• dG Araujo. oi•• J•rlvil•·~i" ,,,,. 
rannliS!\~ão dfl :tRU:t J•••t:t\1t•l u:~ 1111~ .u:t ri-
d:tdu. cntf'ndt•u,to •JU o f"$S:t 1•r•1h'11-::w esta 
nos lltnltos tl:a cntn JH'l••nt•ln., ··•·••u•uuia llltl· 
nlci pal, 6 do JI:M'~cor o rco(ll••l' •(nO '"' sua 
ronfortnid :ulo su adHJih' u ~··:.:niut., pt•uJ •·•~tu: 

A a!!SCrnhle:t l~glslaliv:t l"'"'' iltdl" •I•• lli-
oas Gcraes decreta: 
Ar~ t. • ~'ka a cnmnrn tiluuldpnl •I•• lli11 

Novo :wtorisatla a couc<'ll••r :o HlytiiJII" Jl, ,.. 
d rlgues de Araujo prh•ilr•~tl" P••r :10 anno~ 
par-' :..ba>;tf'Ciimt•nlO th• :.gu:. put:•'•'l u:t ei-
dadr tiO 11\í~IIU\ IUHIH\ 1:\\ t':\UII•l t1 ~~pf·C .. 
tivn cnutrato livre M dl!'l'itn, ,. <nlici-
bndn o IJrC>idt•ntn d:t 1•ru• ltu·in i«•fft:itt 
dellos O de frcti!S IO:IS C>h'!HIIlS olo ~:< tndO 
p:a.r.t n m:urri:tl •I lU' r.; r luq•mlatlu rum ' ''~
tino à or·g:tni:mç:lf-' tlu :;N'\'I,;u. ''"urm·mt n 
JlrO(IOStlt oln c:unnm. 

Art. ':!. ' 1\rvugàH-M:t n~ tli .. luHÍ•·ú•·< f' llt 
.contrario. 

Sala das cornmis.-Qt••, 17 oi•· lulh•t oi•• l>l88. 
- -)brtlns tio Arulrnlle.- F.:;,, 

:i. 37\ 

As c:ouuuL,slus rcttuitl:ls •h· '"''I··•···~ •• !.• 
de (31CIId;1, t ('JUJt) f'X;uuina,l~t v~ tiHJ'Illlll'U-
Io5 nprl~entMins ltCI•• rh••r., tio· ,~c·;:io 
d a secretaria do gnvornn, l'•••lro Quei-
roga Mnrtins Pcreirn. llCdiltol n •1110 ost~ as-
Mtn blcn ,, u lo ri ;;c 311' I!Siden!' In o in Jll'll\' i ncia 
j)arll contar om favor elo sua nposen t~rlori:. 
o tempo do um .tnuo. clnt'O lnozns " cinco 
diM, em •1uo, cumo gunrdn 11nl'i•uon l. prc-
IIOU serviço 0111 a tropa tio lilth>. nesta ca-
plbl. l.lnntlu se havia retirntltt tuda " rorr," 
do ~'Cerrito e da policia 1mr3 " c:unp3nha 
.do Paraguay; 

Conaldcr3ndo que a favor tio JlNici~nario 
miliLio justos motivos o ra(oe;~ trlausiveis, 
sendo de justiça o deferimen to dQ s.·o pe-
dido, om vist3 da informn\1itu Jlre<t:hl:t lllllo 
prMidonto da 11rovincia o du ldcutlo'<H f.wo-
res concedido> noutros cldatlftn>; 

Consirlet·ando •1nc vnrin6 run•·ri••n:orilf>' 
publico~ hdo merecido Igual favor. I''''' oli-
nnas lei$ ospecíacs e not3ol:w~o•nto•" olo• n. 
t !Ot de 4 de Outubro •lo 18i0; 

Coosider;mdo, finalmente. •1u~ ~sta "''"'tu-
blo:a croara uma lei. redulindu •l Jlrnzo va~a 
as aJIOSent:ldórias daquellcs fomcdou>rio5 
que uvessem prestado serviÇOi Prn relno;ào á 
~t~ern do Paraguay o 'I": muitos d••lte.< se 
acbào gotando desse favor; 

São as commissões do parecer que se 
adoptG o seguinte pro)CGto: . 

A assomblea tegi§lati va (lt'O\' Incitol olr ) lt-
JIU Gor3e..~ decreta : 

Ar. t.• E' o pr,csidcntc da pt·o•·lncia ,nu!o-
Yisado a mandar addicionnr ao ternpo hqnulo 
•JUO houver prest.atlo o chef•J ole ~~
são d.a sccret.ari:1 do governo. ~dro Queo-
rop Martins Pereira, para os erTootos •lo sua 
aposenWioria, mai5 o tempo de um anno, 
cmr.o mons e cinco dias, 11ue prul'uu com 
u r tid:\n da thesouraria dr faL•·nola t••r ~r-

\'itlu n:t ;::-nanaw;,11 ·t'·~l:a t';l tnt:.l (htr:ttW'' 
n Httrrr:. d•• ll:"lnu.:u:n·. 11:1 tpmll•l:ulr •I·· 
r.; un rd;a 11 :u•iuu:11 :t• 111 :-t.l'll•l ~·Jo. 

Al'l. ~.· lt••\'t•g:Íu-~n :,.. tli!)(ln:..1~tic~ ••tu 
•'•Hitt'fll'iu. 

S:ll.'\ tia:-; Ctllll l ll h•; •\c~. li ti•• Jutho tlu I KX~. 
- Mllt'tln" tlt• .:\thi i':Hli ... -t,,•utwl Ptlhu, -
C:tutpt•llu.-F. !'\;1, 

.\ ... •·uuun''"~'w~ ,,,. l"''h·r~"" •• ....,~und:t •lt· 
(:U.t'lltl:\ t'\:lllliflar;\t• tr- l"t'I)Ut'lilll('llllt' ti•• 
Sih·rrin • I~ lh.'_z,•thl•· ... 'Jih·•·•ra Jtlll iQr. t•ri•-

l""'ulo-Ji:" :ar•' M'r\' lf't•'!'lo •I•• ilhtuliu:.'iio llll· 
tlit':t " \':tl"llrul:sr ,. :.h:..:rrdu~t•uln fh• :.,::..:• 

pnt:l Vt•l • :l t'i•l:ttlt! tlu Sacr:uucu tu. ••. :achn111lu 
'1111' 01 p1'ut•u~tn ,oo rnu tem 11''" I i m i,, .,. 
I lt l'lllllpf•l l•llt ' Í:\ t' I'I'UIIIIfi i Ín 1111111i.'i p ttJ. ........ 
''" 11:u·•·•·•·•· n r t•tpH'f••lll •JIIfl t'!>la n:'~emhlt•tt 
ntln~tt•• '' "''l!'ll inlu t•a~ujt•t·lt• : 

.\ :t!O.<oulld••n lc~i .. l:.ti\f• Jll''" lnl'in l ,,,. ll t· 
un!' t;,,,·no:. t l llf~ ,·ct:e : 

.\ rt. L• t'k:. ;, r:uu:u-:a umuit'IJt!ll tin ,., ... 
tl:lllf• tln Slcr:uut•nltl .aul•·•·i!'>atb p:tr;l rnru···-
der 11rlvlh•giu (lllr trint~ """"' • Sih'crou 
t1r llo•x•·tule • IJii\'o•lr~ Juni•u· l'•r• n ""'r-
vi.;H tlf* ilhunina•:àu l,ulllir:t u (l:lrtkul:ll 
., :~h:"tt...._;iuu•nl.fl .r:e~;u;, J•u i:'\Vt:l ll:l nwsru:t 
t'Í•Itulfl, uu .. tt••·ruos ,,, .... l•:• t'l.'t.'t•rt-s •In.:. .... rt• -
riflas .;uuu~ti~.:..,'\••J~; •• ''" ' l'a;l:t•;:'au :t prl!U!ru;:'au 
ti•• Ul)' lltptn ltmll•h:um· tlt• .\ l':tuju IH'I'illlt•· 
a •·:unnrn lltllttíl'lt•:tl tlu Hiu Nuvu. 

.. \rt. :t." H•.n•••;::w-!"'' ;'" tli"l'lll'ii • :•'u_~!" '''" 
··•u1tr:arin. 

S:tln •1:..:.. •·ummi:t. .. , .. ,,.!'>, I; •I•· Ju llw •lu ~~ 
-~tnrtill"- tlf' ,\utlr:ul•·~-•::llllfu•lt••.- f . :';-• 
-l.•·•utt·l Filh••· 

A 4"011111li~~:to ''" IJfltlcre--. t'lll ultí'thetH'I:I ·'" 
t lbiltn~tu no nrt. ~~ tl3 lei llt' I! tiO A~""''' 
dr 183~. oiTcrec•• o scguintll prnjrr.u: 

,\ ~"-~Onl lllfo;l lcgisl;tti"" vrnvmclal dr ~lo
na~ Urra~ du•·rN:t · 

A J'l. uu ko.-Fic.a tJIIl vi;:nr p:u':\ A 1•'!-(i"-
lnturn tlr 1800 a 1891 a loi n. tOllU ti~ :u 
do l)o•zo•ruhrn rle 187~, t(U~ ltrnv•\ 5nl•t'l' ·• 
subsilliro olos noemhrvs oln nssernltlca Jlrn•·lu-
d:al ·l n''·ngndas a< di$Jl4)!th;ú~ f'm con lrnri••. 

Sa a dns clllnutissóe>, 17 du Julho olc 181111. 
)brtin~ de Andrade.- F. S.i.-Arrstioi!'S ~I~ i~ . 

A commissão de redacçào apresenl.a 
para 3.• discussão o projecto n. 4i. 

Para a ordem dos trabalhos. 
Pela commissào de poderes é apre-

senlado para 2. • discus,ào o projecln .,. n. nJ. 
Para a ordem dos trabalho~ . 

Pela de propostas é apresentado 
Lambem para u 2. • discussão o projecto 
u. '1()&. 

Para a ordem dos trabalhos. 
t .• l'A RTE DA OUDE~ DO lllo\ 

2. • leitul'a de p1·ojeclos 
Têm 2. • leitura e são julgados olr 

jecto1 de deliberação os de os. 3~2 
a 368. 

Licença 
Entra em 2. • discussão o projeclo 

o. 7! , que aotorisa a concessão de nm 
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aooo do licença ao professo!' da rre-
s::uezia do Coogoohal, T. f . de Godoy 
l.eilo. 

B' lido e apoiado o seguinte addi-
tivo : 

Olforecemos como ali li i ti YO$ ao pro-
_..W:to o. 7i os de ns. :1 10, 7:! , 32~ e 

:167. 
Sala das sessões, 17 do Julho de 

t888.-Soares Peixoto.-~elson . 

Encerrada a discussão, ú approvarlo 
o projecto. 

Seguindo-se a discuss:.o do additivo, 
ó o mesmo approvado em torlas as 
suas partes. 

Cadeil·as de i1Ulo•u c:·clo pr i ullll"ia 

Entra em~. • discussão o projccto o. 
!1, creaodo doas para o sexo mo!~tulino . 
nma oa Capella dos l\larins o outra oo 
b~!rro do Pjobal. 

li' apoiada e entra conjnnctamente 
em discussão a seguinte emenda: 

Onl.le se diz-e outra no bairro do Pi-
nhai,da froguozia da Virginia-,•llRa-se: 
-no bairro do~ Pinheiros, munaci11io 
de P11oso A!to. 

Sala das sessões, i i de Julho de 
1888.-0. R. Viotti. 

O 8r. Darroao .Junior: -
Sr. presldente, pedi a palavra para 
«nandar, ,á mesa nm, additivo ao pro-' 
j ecte.lora em discu86à011 trransferlndo 
UIDa cade!ra d_e prin:aeír~s lcltras dé 
ttaoibé . iJ.!'a{C&J~a de Telha~ e creaodo 
nma outra no .logar denominado -
i:or&ró- . 

A necessidade desta cadeira, cuja 
crea?o propon~Q. ptoya:se peiD facto 
de ter sido mantillo alh um proressor a 
expeoeas- dos parútnlll'e&a cujo• ensi11o 
re•el»fi u de1· 'IOoOO" proveltollO pelo· 
grande numero.d.e• alomoos•qne• de " 
'llahil'lm•prêpando&Ja •• "• · 

Acredito que i· Dào preciso addozlr 
considerações para fundamentar estas. 
medidas (muilo bfm). 

0 81:'. DruJDoodr-Sr. presi-
deol~{· 'jléllí i 'paláTtt para oft'erecer 
alguns addi tivos ao projecto que se dis-· 
,·,ute. referenteS à creaçlo' de cadeiras 
~m díversy, ,J~Jidift~ . 

Refere-se o pnmeiro destes al.lditlvos 
~ creaçlo de, IIID~;,cadei.r•· pa~~a o sexo 
mascolloo no Sacramento Pequeno, 
rr~ ~da '8. Dõ'ltlinl!oi'" db Pr,uw·· 
monlit;io ~ Sclnta ' Batktal e Cara; 
tiqga.freguezia.AeJoanMia,de Sant' Anni 
dos Ferros. • ··u 
SI!\JB!!X~~.-J}~.ej\\88• em que a 

flOPDI~ÍIIIi'iJ1,,.ou. ~eo0ll, ;$e coodeosa -

e quo têm a \'UIIll•lo ou mero de c•·iança;o 
aptas para ruce!Jcrem o ensino. 

O Sr. Severiano de Resende: - No 
dlstrioto de V. Ele. nào ha 11ovoação 
que 11'10 tenha duas e Ires ~adciras. 

O Sr. Ommond:-Quer clízer que 6 
populo~a. 

0 Sr. SB\'OI'iano ole l'eseanl~: -Quer 
dizer que \' . Elt.:. semü1 caddras por 
todil a apl rte. 

O Sr. Orumonli:-E' intui tiva a ne-
cessidade da m~.hl.la q•to proponho. 

Offoreço ta anb~m .:orno addi tivos os 
projecto~ u~ . 131 e :tl'il, CJUEI lrat;lo da 
creação do ca.Jciras no 1.• díslrir.to 
eleitoral, e estou convencido de que · 
esta necessidade é palpitante desde q11a 
taes medidas são snlfragarlas pe!o me11 
collega c companheiro de ban.:ad!, o 
Sr. Salatbiel. 

O 8r. lgnnclo IUurta :-
lledi a p1la H a, Sr. 1 residente, para 
mandar á mesa. alguns addlth·os,croand~ 
cadeiras do instrur.~ão primaria eru 
diver~as (10\'0:IÇI)~s norescente> do mea 
ol islricto. 

São os sesuintes (lé). 
t.:omo acaba de ouvir a as{ernblea. 

um destes additivos trata rla creaçào de 
uma calleira de porlugaez. rrancez. 
arithmetica. golographia e hisloria ua 
noresconle e importante cidade do Ar&-
suaby. 

A croação dest:l cadeira vai allcntler a 
itma das maiot·es necessidades do IJOft 
se r36eole um:l graod:e zona do norte 
da provi nela. que· se acha ·som mciõs 
de cfdo.:ar a sua ·iotelligéote e espe-
rançosa mocillade. 

Distando a cidade do Arasnahy 50 
legons'Cia Oiamaotina;oode ba collegios. 
seminario, externato e escola oormat. 
e, Ocando no centro em relação aos 
municiplos tisinhos, Philadélphia. 
Minas Novas, S11llnas ·e O rã o· Mogol; · i 
de toda-a jMtiça a creaçà"O da cadeira 
que proponho e espero ·merecer a ap-
pronçào desta illustrada assemblel. 

I 

O ll!lr. Am~co de Na,._ 
t.o.o:- Sr. presiden.&e, VOQ enviar ·á 
V. Exc. alguns additi,Tos. 

Entre estes, o projecwo. 25~, qu 
crea uma ieg'ani:la esc'o~ 'ba cidade do 
t•iranga-. 

Nlo são oeeessarias mais conside-
raçôes, al8111 d'aq·oel;l~s qae.Jt: ~rod~zi. ·· 
por oceuiio, d8 olretéUr C? proJeclo, pa~ 
determinar a s.a adopçlo. • 

V. Exe. .sabe, Sr. - presidente, qH 
essa cidade 6 uma das mais ·impor .. -
taol8.'1 qoe temos, pelo que,toca i popa, 

' 
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laçào. de ~one que tem aflí crecido o 
numero rio meninos. 

A primeira esco>la couta para mats 
de 200 alumnos. 

Conseguioterueote, vrrm os nobres 
deputados tine o projcctu i· do tntla a 
j u~tiça e merece ser conl'rrtido em lei. 

O Sr. Dias Fortes:-Ja roi convertido 
o•m lei e o presidente não o sanrciooou. 

O St·. A. de Ma.ttos:-Nós o faremos 
llJ!Isar por doas terços, si acaso o 
Jlresidente •la província ioJ:i~ttr na re-
~:u sa, obstinado em não ouvir o reclamo 
de tão brallante necessidade. como ó a 
de i · strucção publica. 

O!Tereço mlis, Sr. presidente, o pro-
JCCto o. 5B. assim como outros, que 
V. Exc. te rã a bondade do numernt· 
para que sejio opportuuameote dis· 
cu tidos. 

O!Tereço ainda os projectos de os. 22.\ 
e 77, tamMm de recoubecida uti-
lidade publica. 

Si ror preciso, Sr. presidente, o que 
não espero da ill ustração desta as-
scmblea,eu procurarei justlfical·os para 
que sejào convertidos em lei. 

O 8r. 4ugu•to Ceeor:-
Sr. preshlente, pedi a palavra unica· 
mente para o!Terecer alguns allditivos 
ao projeclo que se discute. 

O primeiro refere-se á crea~ão de 
uma aula de instrucção primaria no 
districto de S. Francisco da l'onte 
~ova, M fregnezia do Sacramento; 
o 2.•,de n. :í2, á creaçáo de uma escola 
de igocLI categoria na cidade do Sacra· 
meoto; o 3.•, de n. 3~8. á crea~.ão de 
uma escola no Cassü. fabrica de tecillns. 
proxima da cidade de Uberaba. 

O 8r. Barro.o Junloa·:-
Tnmei a palavra, ~r. presidente, para 
o!Tereccr alguns additivos, dos quaes 
uca trata de medida reclamada em 
uma repre;;enlaçào que foi apreseu· 
tada bojé a esta assemblea pelo meo 
distioclo collega e companheiro de dis· 
t.ricto, o Sr. José "Maria Brandão, 
pedindo a creação ae uma cadeira de 
latim e rraoçez na cidade do Serro. 
~om o ordenado de t :200~. 

Os ontros,.tra&ão ch ·creaÇlo de ca· 
deoras de ioslrtttÇio primaria. 

Opportunamenu;· si for 'preciso, fuu-
daníebim!l es(es ' aildilivos. 

W Hdos· e apoiados os ~er;ointes 
additiv&.~. 

N t . 
Art. São creadas as seguimes ca-

deitu' de. -lottro~o .prlma.rla t para o 
sexo masculino no bairro dos Marias, 
freglle&illls!~ SoletJade,termo do llajubá; 

no bairro dos Picotes da cidade da 
r:hristioa: na povoação do$ 1\orlrll(nes. 
freguu1.b da Uocaion. município de 
.\ yuruoca. o r•ara o ~ex o remintno no 
blirro rio S. João. rrcgue?.tl d~ villa d.e 
I'P.rlra llr.1nca, mu n·CiJotO dá Christina, 
c ~-' carleir~ 11.1 ctdarlo rle A lfena~ . 

Art. E' tr:~nsferid3 para o bairro 
•la no~eta a caderra par:~ o sexo IDas· 
culino crea<la "" hairro t.lo llnrere, 
3 DIIJOS ll:t fr• • ~o: o o 1. · I da ~Oicdade, mil• 
nicipio rio ltaJn!Ji. 

Sala das se:~~o~s. '17 do Julho Je 
ISAA.-Severiaoo llrl 1\esenlle. 

i'i. I ,\ 
Art •.. Fira crcada 11111 ~ c:adc1ra tle 

iustl'ur·~~··o prinmrin olcmcutar ua (JO· 
voaçào- Corrcgo tia:. l'umbas-. per-
teurente a 1>arochia •lo Carandab~. mn· 
nicipío de S. Jose d'EI-llcy 

Sala das sessoc.~. 17 rle Julho rio 
IRAA.-Se,·criauo do llcsoutle. 

N. I U 
• l fforcr.emns como aoltlltivos ao proje-

o'lll u. 11 os ri e ns. ti~ u Uli. 
Sala tla.s sCSSt)r,;, 17 de Julho .lc 

IX88.-Sevoriano de 1\csemle.-Fr:.nc:t 
\"i:1nna. 

N. 1 C 

O!Tct-ecemo;; comn atlrlitivos ao projc-
o:to n. !l os d1• us. 80, I 0'1. I 02, I Rfl f' 
t8L 

Sala das scssoes. ii de Julho ole 
1!®!.-Seve1·iano d(~ ltcsendc.-l.inllnl-
phn Caetano.-Fran~isco Sá. 

N. i O 

UITcrecemo~ como atlditivu ao III'Ojl..'-
,·tu n. lldesto anno o seguinte: 

Fie.' creada urna 2 . • cadeira de I. • 
grau p:1ra o sexo feminino na rrcg•tezia 
rio:; SetT~nos, município d'A~·uruoc:t. 

Saln rlas sussoe.s, 17 de Julhu de 
IH!IA.-Sevoriauo rio 1\eseodc.-Fran-
d.;cn Urar.. 

N. t E 
tl iTt•o·cet•mos como adclith·os ao (lrujl..'· 

cto n. !I os de ns. 't8 o t SR do corrente 
:111111). 

Sala das sessoes. 17 de Julho de 
II!SK.-Severiano de Rowndo. - Fl·an-
··isro llraz. 

N. i 
OITúreço como addi ti~o ao pt·tojecto 

em diseossão o ~eguinte: 
Art. ... Ficão crtr.nlss as seguintes 

cadeiras de instrucçào primaria: uma 
tio sexo masculino nó Condado, rrllgne· 
1.ia da cidade do Serro; outra oos Goro-
ri,s, freguezia de Santo Antonio tlo Rio 
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do Peixe; ont•·a na Casa de Telha, fre• 
goezia do ltambê. 

Olfereço mais ao mesmo projecto, 
como.additivos, os de ns.27, 5, 230,313 
27fS e H. 

Sala das s~ssões, 17 de Julho de 
1888. - S. Bar1·oso Junior. 

N.3 
~ffereço c.omo additivo ao projecto 

n. 9 o seguinte: 
Art. unico. Fica creada uma escola 

de ,i. • ~ao no bairro da ponte do Ka-
gado,dlstl'icto de Sanl'Anna do Deserto, 
muoicipio de Juiz de Fora. 

Sala das s•!ssoes, 17 de Julho de 
1888.-Fen-eira Alves.- T. Toleodal. 
-'José Horta.-~'. Braz.-Silva Fortes. 
-Soares Peixoto. 

N . • ~ 
<A,r~nto .como additivo ao pl'ojecto 

n . 9 o segui.nte; 
A ri. . Fi cão creadas d nas cadei1-as 

de ~ostrueçào primatia para o sexo 
m:w:ulino no termo de S. João Nepo-
mueeno, sendo uma no lugar deoomi-
D:&do-R~ Grande-, junto á estação 
do mesmo nome, e outra na estação do 
Rochedo, ramal de Serraria. 

Art. .. As cadeiras serão providas de-
pois que. a população daquelles lugar~ 
commumquem ao governo estarem 
promptos os edincios para as respecti-
vas escolas, com informação da camara 
monicipal respectiva. 

Sala das sessoes, i 7 de Julho de 
1888.-Ferreil·a A.Jves.-Josà Ho'rta-:...::· 
T. Tolendai.,..-J. Outra.-Dr. Coelho 
de Moura.- Soares Peixoto. ' . : 

N. 5 
Olferecemos como additivos ao proje-

cto n. 9os de ns. 8, i O, 18, 18,, t86, 
j()O, iOt, 316, 87 e 39. 

Sala das sessões, i 7 de Julho de 
1888.-Soares Pe1xoto.-Nolson.- Aris-
ti.des Maia.-Candido Cerqueira, 

N. 6 .. 
Oflereço corno additivo ao projectó 

n. ll o de o. 260. · 
Sala das sessões} 17 de Julho de 

t888.- Drumond. - Salathiel de AJ-
mmda. 

N. 7 
Olfereço como additivo ao prejecto 

11 . p o de n. t3t. -
Sala das sessões, 17 de Julbo de 

••,:- Drumond. - Salatbiel de Al-
meida. 

.N.8 
~icàJ? creadas cadeiras de ~nstrucção 

jlr1mar1a para o sexo ·masculino oa po-

voação do Sacra.mt~nto pequeno, fregu.,. 
zia de S. Domingos do Prata, municí-
pio de Santa Barbara, e na povoação do 
Caratinga. freguczia de Joancsia, muni-
cípio de Sant'Anna de Ferros. 

Sala das sessões, t7 de Julho ol<l 
1888.-0rumond.-C. Sena. 

N. l) 
Offerecemos como additi vos ao p•·oje-

cto n. 9, em 2. • discussão, os de os. i!l, 
336, 31, 36~ e ma i!: o seguinte: 

Fica creada uma cadeira de instru.·-
ção primaria do sexo feminino no a•·-
raial de S. Pedro do Jequ'tinbonba,mu-
nicipio do Arassuahy, e uma cadeira de 
ensino mixto do instrucção primaria no 
arra'al de Urucil, mnoicil!iO · de Pbila-
delphia. 

Sala das sessões, i 7 de Julho de 
1888.-Jgoacio C. ~1. Murta.-i>adN 
Teixeira. 

N 10 
OITereço como additivo ao projectu 

n. 9 o seguinte: 
Art. .. Fica creada na cidade do Aras-

suaby uma cadeira de portuguPz, rran-
Cjlz, ari thmetica, gcographia e histori~ . 
re~sida por nm professor, que terá o 0'1"-
tlenadq de 1 :8008000'. · 

Sala dás sessões, 17 de Julho de 188~ . -r. O. M. Murta. ~ 

N. H 
Apresentamos como additivosao pro-

jecto n. O os de ns. 203, 204, 108, :18 e 
199. 
. Sala das sessões, 17 de Julho de 18&\. 
'-I. C. M. Mttrta.- Padre Firmiano.-
Dr. Coelho de Moma.-Padre Teixeira . 
-T. da Motta. 

N. 12 
Olfereço como ndditvo ao projecto n. 

9 o de n. i:S9. 
Sala das sessões,17 de Julbode1888. 
A. Matlos.-Bias Fortes.- Franç.a 

Viauoa.-Silva Fortes. 
N. 12 A 

Otrereço como additivo ao projecto u. 
9 o seguinte: · · 

Art .•. Fi;:.t\ creada uma cadeira J~ 
instrucção primaria para o sexo mascu-
lino nolugardenominado-Sant'Anna-
da parocbia da Ponte Nou. 

Sala das sessoes,.17 deJulbo de t888. 
, Anto~>io Martins. -c. Prates.-F. Sã. 
·"'~":Sonsa Rabello.-L. de Godoy . ._ A. 
Mattos. . 

N. 12 B . . . 

Ao projecto n. 9 offereço como addi-
tivo o seguinte: · 

Ar\ ••• Ficão crea'das as seguíotesca-
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.deiras do instrnct-ão prunaria do sexo 
masculino: uma nacapella de N. S. das 
Dores do Lagamar, município do Pntro-
clnio;um~ no Porto do llarrci ro, muni-
cípio do Brejo Alegre, e uma segunda 
cadeira na sede da fre!{nczia do Sete L<~
aoas. 

Sala das ses.~ões,t7ddnlho do i AAH. 
-Chassim Drnmond.-L, de Godoy.-
Sou~a na helio.- T. tia )lotlln.- ·A. \I al-
tos. 

N. 1:1 

OITiiret;O como additil'"' ao projccto 
11. I) os de ns. 46 e 318. 

Sala d:ts sessúes,'li de Julho tle 1888. 
- Chassim Drumond. - .\ . Malln~. 
Silva f'ortes.- Bias Forto-~. 

N. H 

OITereço como addilh·o .10 pt·ojectu u. 
I) o de n. ii6. 

Sala das sesSJ)Cs, I; •lt' Jnlhtl de 
t 888.-A. ~ln llos.-J. Untra .- Frannl 
Vianna. · 

N. t :; 
OITcrcro como a. .. lllith··' ~ ·1 pt·";Jl•'L•l n. 

9 o do n. !JO. 
Sala das scss•)cs, l i •le Jnlhotlo 11:!~. 

--CamtJCllo.- Sousa 1\abello.- l'a•lre 
Lafavotte.-J . llorta.- T. da ~lolla.
A. Mattos. 

N. 1H 
OITereccmos como :ul•litivo ao pt·ojc-

cto n. {I o seguinte: 
Art . .. Ficão ereada~ LI uns IJiiculas 

.uormacs: uma na ciliado ola Jannaria e 
outra em ltajuba, com ,, mc.s~~tn ro;gi-
men c organtsação das cs~olas normaes 
existentes. 

Sala das scssões, l71lc Julho de i RSS. 
-F. 5:1. - Lindolpbo CaNano. - A. 
Mattos. 

N. 1i 

OITerccemos como athlitívos ao projc-
clo n. O os de ns. 77, i OO o i )!l, . 

Sala dassessOes, i 7 do Julho •I•! IK.~'{. 
-Alvaro Ma.ehado.-F. Sà.- .\ . ~lallo>:<. 

N. t 8 
Art ••. Fica crca.Ja uma escola n•>r-

mal na cidade de llajubà. 
Sala das sessões, i 7 de Julho dt.l 1888. 

-D. R. Violli.- Josino Ar.1 njo. - F. 
Braz. - N. 11) 

OIJerecemos como addítivo ao proje· 
eto u. 9,em 2.• discussão, o ~guinte :_ 

Art . •• Ficão creadas cade1ras de t.u-
atrucçlo primaria para o sexo mascu-
lino L nos lugares dellominados-Ponte 

do Ribeirão " ;;:mta Rosa ·lo lloqucirw, 
do districto •l:t ci•ladc dr Montes Glar•Js, 
•J Vacca IJra\':., 110 dist1·iclo do Uro)n 
das Alm:ts, d'' u111nir.1pio da me~ ma ,. 
lindo. 

.\ ri. . . Fic:i to lgntdllh'IIIC GI'Cildll~ t· 
Miras do instruo-rãu prí1ll:1rin pnr:. " 
~ClW rnasculinn no~ lugnrcs- S. Ucntn-, 
do llistricto •lo Comr,ão de Jesu r 
- Emigtlinh:a- . dn di~trir lo de t:ont.:n-
tlas, tio mc~n••• mnnit-ipio de Mon t"-' 
t~taros. ~ 

S. 1\. Sal., ol.ls sc.~sucs, ·I i do Jnlhu 
•lc lijAA.- .\nl!nsto Vclloso.-F. R1·a~ .. 
- Ciauclionor N11uo~.-l. Murta.- O. H. 
\' iou i. 

tlfTerercml .. o' o.)ltliJ :ulditil'll /1(1 11 ,_ 
jccto n. !I o d~ n. iO:! deste anu11. 

Sala das se.~s•·~s.li til' Julho de 1 1{:-->~. 
-Padre Teixeira.- !. .\1 urta. - T. ·J., 
\lolta.-Se,,·ri:wo •lt• 1\t•seudr.- J 11 . 
'iO!!liCil'H. 

\ . :! I 
ll ll'Ct'OCClllP~ l'olllttl ;;cltlitívo il l'l I"'" ... 

~t·l n. 11 1\ li C 11 11 !I !lt) o·orreutr :1111 ' · 
Sala da~ ~··>•("'~. 1 i tl•l Julhn de 1 ~'-~ . 

- .\ ntero. -P:ult ,. Teixeira. 

OIT<•rc(o como :ulditi''" ao lll'OJCClt• "· 
!I o !lc n. IOG. 

Sala das :~cs..~ies, 1i dt• Julho tlc 1 ~«~. 
-Leonel Filh11. 

N. ':!:I 
Art ••• f ie:\ ~t·e<HI:t uma catlcim it? 

ÍIISll'U CÇàO pl'imaria para O SC~II fen,l· 
ui no no districto de Santa Barba ta, f r ... 
I!Uozia do Mello do Desterro. 

Sal:1 das scssücs,1i do Julho dt: l/li-'(. 
-Uias Fortes.-Sih·~ Fot·tcs. 

N.: . 2\ 
t)ITcrcccmos couu\ :uldi tivo no pro,1 f~ 

elo u. ll o de n. 18;1. 
Sala das sessõcs,'l i de Julho do ·1& 8 . 

- Silva Fortes.-Ub~ Fortes.-A. ~ht
tos. -M. de Andrade.- J. IIorta. 

N. 25 
OITereccmos como additivo ao proje-

cto u. O, em 2.• discussão, o de u. 3156. 
Sala das sessões, 17 de Julho de 18SS. 

-T. da ~lotta.-J . n. Nogueira. - Padre 
Teixeira.-Augusto Cesar.-Padre Fir-
miaoo. • 

N. j6 , • • 

OITereço como additivosaoprojeeto !l4 
9 os de ns. H e 52. 

Sala das sessões, t i de Julho de 1889t 
-.~ugusto Cesar. • 
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OiTereço como additi".u ao JII'Ojecto u. 
11 o de n. 3:)8. 

Sala das sessões, i i de Julho di' ·1808, 
-Nogneira.-Augusto Ccs~ 1·. 

N. :!~ 

OIToroço como additii'O no 11rojocto em 
discussão o seguinte: 

Art. .• Fica cread.t uma cadeira de 
latim e r.·ance7. na cid:tde do Serro e 
11ulra na cidaile rln Patrecinio, com o 
o1rdenado de 4:5!001)000 cada uma. 

S. R. Sala das sessuas, 17 de Julho 
tio ·1888.-S. Rarro~o Junior.-J. M. 
111·andão .- Nelson.-Cia udionor :\unos. 

N. ':!li 

flll•l~O como addi tivo: 
Art ... fie.'\ creada uma cadeira de 

i nstruC{'-liO p•imaria para o sc~o mas-
r.ol ino no arraial de S. Sebastiào,muni-
dpic de Pa:-acatú. 

S. R. Sala das sessões, 17 de Julho 
do i 88B. - S. Barroso Junior.-:'iolson. 

N. 30 

OfTereço como addttil·o no projecto 
11 . 9 o seguinte: 

Art ••• Fica creada uma catlci t•a mixta 
Ih' instrucção primaria no lugar deno-
minado- Gondú- , da frcgnc1.ia do~. S. 
,\ pparocida de Con·egos, do nlltnicipio 
da Conceição. 

Saladas sessues, 1i.dc Julho do 1888. 
- S. narroso Junior.-l'a!.l t·c Finniano. 

Encerrada a discussão, ó approvado 
{) projecto com a emeod.r. 

Fica adiada pela hora a discussão 
dos additivos. 

5! .• PARTE DA. 01\DEM DO DIA 
01\ÇAWENTO 1'110\'INC:I.\1, 

Continua a t.• discussão do projecto 
n. 5!!3. que orça a receita e fixa a des-
por.a da província pua o ano o de '1889. 

O 8•·-B randão (pela o1·dem): 
-Pedi palavrG, Sr.· presidente, para 
rogar a \ . Exc. que me mande inscrever 
pa.!':). a discoss'l.o da r orça publica ou do 
or.çame~to provincial, porque tenbo 
ll'ec~id..á4~ de externar al~umas quei-xas l!til nbme de nipos amtgos, os pro. 
scrlptós do districto que tenbo a honra 
de representar nesta casa; visto como 
alo terei mais eniejo de razel-o por 
meio lle requerimentos, pedindo infor-
maçOeS ao governo. 
-'Pel;o, portanto, á V. Exc. que me -

inscreva para a disco5sâo nu de um 011 
de outro projecto, certo de que eu oiio 
virei tratar,oem da rorça publica, nem 
do orçamento, visto como estou de 
perfeito ar.cordo com os projectos das 
!'espectivas commissões. 

O Sr. Presidente:- 0 porlido do no-
bre deputado será atte'ldido em relação 
ao projecto de orçamento, cuja discos-
são 6 ampla. 

O l!lr. Tol c ndai:-Tcnho por 
corrente doutrina, Sr. pre:.idente, etu 
mataria orçamental , que o icterosse. 
que esta mataria inspira, alcança peiG 
menos quatro pontos do vista seme-
lha o tos, porem, que nãu se confundem-

O primeiro c o interesso político. 
pelo qual a assemblea tem obrigação 
de estudar, compor, discutir, v~ tar e 
apresentar um bom orç.amento. 

O secundo ó o Interesse parlamentar • 
em \'irtude do qual cada um do o6S. 
na execução do seu mandato, tem u 
rigoroso dever de formar seu JUizo e 
preparar sua consciencia, afim de liga-
ra•· na composição e reproducçào do 
orçamento. 

O terce:ro é o i!IUlre~e nacional, em 
virtudedoqoal n proviociadevedar copia 
de si il5 suas irmãs o a quem mais, 
mostrando-se digna da sua posição 
entre ellas o ;.presentando o quadro 
em que se examinem os seus oe-
gocios e que doi conta de suas obrigações 
e comproUlissos. 

O quarto, finnlmeote, é o lotoresse 
admíuistrallvo. em virtude do fJUl l se 
consulla o sorvoço publico com mui mo 
escrupulo, seja 1\:'lltdando n recei\a,St'ja 
estudando a despeza. 

Debaixo destes auspícios, o Sr. pre-
sidente conhece desde logo a prorereu-
cia quo resul ta para o metbodo inglez. 
com que se estada, compõo.-so. vota-se 
e apresenta-se um bom or._amento. 

Em virtude deste systema, a lei de 
01 çamento não é votada com apparatll 
rhetorico; as discussiles dello não coo· 
stitoem exhibição de dialectica e mottG 
menos nellas se envolve o iodividoa-
lismo e, qui . .i. a ferrenha censora da 
polilica geral. (•llu ilo bem). 

As commissõeS encarregadas deste 
serviço eelebrão sessões continuas, po-
rem, pri:vadas, livres da presença do 
povo, mas co.n a presença racultalita 
de cada um dos membros da as~omblea. 

O estudo do orçamento nestas coa-
di~. perante a com.missão do orça-
mento, tem um tom familiar, intimo. 
pelo qual se prepara a coovicçãô ··c~e ' 
eâda um, se lllo.stra ea4a unia coa-
sç!e,!l~. e noto é ll.lbo da d~libera-.. 
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ção illu;Lrada pelfl ex:tme do lodos o;; 
papeis concernentes á materia or~a
montal. 

O Sr. Brandão:- V. E~ c. está fa-
7.ondo um di~Cttrso de opposição. 

O Sr. Tolondal: - Do Oltposição á 
bancada liberal, tal vez. 

O Sr. Drumond:- lla,·cmo; de rhe-
;.:nr a um accordo. 

O Sr. Tolendal : - 1\precio muito 
a vontade de V. Exc. 

O Sr. Dlrroso Junior : - 1\equeri-
toento de opposição á mes<~ fc1. o Sr. 
llrandtlO. ha pouco. 

O Sr. Orumond:-lsso é intriga. 
o Sr. Tlllendai:-Quando, Sr. pre-

sidente, llemousseaux do Grivú cba-
mava- eslado de pveviàencia- ao or-
•;amento, acertava-~& em que elle ca-
recia de ser o quadro perfeito da ava-
liação e da comparação da receita n e;-
tabelocer-se, a calcular-se, assim coto() 
tia d&Sile?.a a eiTcctuar-so. 

Na forrnaçfto desse quadro sabe V. 
Exc. quo o ministro francez Neckcr 
:;ostentava a p·•rmaoeocia ou ímmuta-
balidade do orçamento: que no sy~tema 
do governo representativo d:1 Allema-
nha, Uismark, o príncipe das atlmi-
\raçOes, inclinado a absorver as pre-
rogativas das camaras, susto o ta va o 
prazo largo dos orçamentos. em d~l~i
meallQ claro do arl !'l!) da constitoaçao 
da Allouaanlla; e quo, não obstante esta 
o outras íuclioaçôes manife~tadas om 
diverso~ paizcs, foi a assembtea na-
.;ional francer.a quem reivindicou con-
tt·a Luiz lG as soas prerogativas, es-
tabelecendo na soa tei orçamentaria, 
nos arlS. ;j_ •, 6.• e 7. •: -1. •, a nece,ssi-
dacle do consentimento do deputado 
para a lêgi limidade do cstabelecam7nto 
do imposto; 2. •, a oece~sadade a anda. 
desse mesmo cousentimooto para se 
terem (li) r boas as contas de gestão apr&-
sentadas pelo poder oxec~ tivo ; 3. •, 
a responsabilidade ciTeclt v a desse 
mt»WQ poder executivo na gesUio d~s 
publicos negoeios, em frente das deh-
heraCI)es do poder legislativo. 

Princípios estes, Sr. 1 r8'1idente, são 
os mesmos que ~lacaulay, em soa eco-
nomia polí tica, reivindtca para o sys-
tema de formar e apresentar um or-
çamento nos Estados Unidos. 

Todo orçamento, eu comprehendo, 
Sr presidente, quando entregue a~ !!5· 
todo 1l á sabedoria de uma commtssao, 
soggere para ella questoes políticas, 
adqduistrativas e financeiras; isto é, ~ 
qnf' ' sé entendem com a competencta 
para orçar, as que se entendem com 

w 

o modo !le applicar a rt•c<!ita o as quo 
se entendem coau o 111•••1·• tl•• i111pedir o 
esllaujaanonto !los tltuh••trus llltblicos. 

Oohnlxo destas ll~:· · ira, c .. u~adora
cuos, OII ÍOifUÍrl par:t 111i111 lj Ual ltaVi:L 
sido o methu~o at.luvu .. J,, ptJI:t illustro 
commis:;ào !lo orçaan•·nlll .tosta casa 
quando apresentou a lll l,t u projccto u. 
al!3. ora em discussflo 

Tenho ríslo 'l lle al.:uruas commis-
sões adoptão o~) -t::.ua •I•• manusear os 
tres nllimos orçaruentuo ,lccurridos. 
entre ellcs tomào a mu•llil u sobre esta 
calculão a receita. 

Tenho \'Isto que os uutmulHlns na 
ma teria dcnoman:'to ta mlmm do loch-
nico n methodo polo •In:. I ~~~ toma sin-
gularmente o ultimo tJrç;uuuuto decor-
rido e sobro elle, ~omu ,, mais appro-
ximado da verdade e das ctrcumstan-
cias actuaes, formula-··· 11 ttrujecto de 
orçamento subseqnentn. 

Sr. prcsadentn, al!'llt tiO onlro me-
lhodo a que acabo tl•• mo referir, tenho 
visto ;1inda os entcnutd •• tluu•tminarem 
do molhodo ostoico ntplt'li•• pelo qunl a 
commissào avalia mur tu potr baixo a 
sua despoztl e eleva a ""lo o risco a re-
ceita .. 

O Sr. llrumond: - E-<-~ é 11erigoso. 
O Sr. Toleodal ... :dito 116 parecer 

hem aos olbos de tllrcearo~, oausultaul.lo 
exclusivamente o into•r.·.,~o da uac.ào a 
que oo começo mo refo•ri. 

Mas, Sr, presidente. V. Exc. salto 
quo foi esse methotl•t ri 1>an•looado no 
i • i!O[lOI'iO fraDCIIZ, diante !lo UIU OS-
candaiO, di:tote do IMI't'l an•·nos decente 
que a Turquia ~or ntu la•ltl o o Egypto 
por outro, dt~llaaxo !lu wwt!ruo do ke-
diva Ismael, repre!'entar:ío, dando copia. 
de uma receita, lisaojoara. sem duvida, 
para esconder o deseat •• hro oru quo ião 
suas finanças, para II•J:ouolcr a fnlta aiJ-
soluta de meios com •t uo e~ses paizes 
joga vão para satisfaz•lrom IIS suas neces-
sidades. 

v. l~xc comprelt•JIIIIP •1ue este me-
thodo cnganc.so não cr.1 o mais condu-
cento para os inlcre.~·t·~ tJIIblicos, nem 
tampouco para a mnrnli l:t•le das admi-
nistra~ues (ap:Jiados). 

Applicando as referitl:.' consi loraçues 
ao projecto em disntss u1, por mais 
tratos que <!êsse à miull:l imaginação. 
não pude apanhar a mc1lida do acção, 
uãn pude apanhar a lnlula que servil> 
para os calcolos da nobrn com missão de 
orçamento (i .• de fazeurla). 

O Sr. Francisco Sá: - E' que não 
adaptamos uma bitola invariavel e as 
dilferenças de verbas seguem leis di-
vet"sas. 
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o Sr. Drnmond : - O que é certo é 

que não appli~ .• nos o ultimo systema. 
O Sr. Toleodal:- Na indagação, no 

descobrímeoln dessas medidas cabíveis 
em cada senoiço diverso, eu encon-
trei-me em difficoldados, que ainda não 
pude superar para não suppol-a em 
tentativa de absorpçào da administra-
ção. 

Suppor que a com missão h a via ca-
bido tdlvez em nm equivoco e que a 
hlstoria dos orçamentos critica lle se 
formal-os à phantasia • . .• 

O Sr. [)rumond :- Nós havemos de 
provar o contrario. 

O Sr. Camíllo Prates: - Seria um 
e.rro gravi.ssimo. 

O Sr. Drnmond: - V. Ele. està con-
vencido de que não b.ouve pllaotasia. 

Appello para a sua propria couscien-
cia. 

O !k. Tolendai:-Tal é o respeito que 
me merece o ta.lento a a itlustração da 
CI:Jmmissào, que. ou acabei de affirmar, 
•JàO superei a difficu.ldade em que mo 
1chei, buscando ::.garrar o~ moldes que 
a nobre com missão creou. 

O Sr. Drumond :- Vierào da direc-
toria de fazenda e eu os trausmittirei ao 
nobre deputado. 

O Sr. To lenda I:- Sr. presidente, te-
mos diante de nós o orçamento vigente 
denominado lei o. 3437 de 26 de Se-
tembro de 1.887. 

Com o ~er vigente, não é decorrido, 
assim como, referinf\o-se ao anterior, 
não pode ser chamado tal, por estarmos, 
ba pouco,sahidos do semestre addicional 
respectivo. 

Então, as tabellas exigidas pela com-
missão, preparadas pola repartição pu-
blica, tiradas sobre serviços effectuados 
no ~xercicio vigente e no antecedente, 
si sAo insnfficientes para o calculo apre-
sentado no projecto n. 323, não indu-
zem responsabilidade para a adminis-
t ração publica ; e, pelo contrario, si 
contêm responsabi.lidade, ella perteoca 
inteira e intacta à propria commissão 
que as exigio. 

O Sr. Ferreira Alves * - E ~ue 
ft'Z o calculo por ellas (ha diversos 
apa•·tes). 

O Sr. Drnmond: - Eu garanto á V. 
Exc. que respei tamos os moldes que 
nos deu a direct.oria de fazenda. 

O Sr. Tolendal: - Quem pedio as 
tabcllas foi a com missão. 

O Sr. Drumood: - Nós recebemos 
dados incompletos. 

O Sr. Tolendal:- Si os dados são in· 
completos, por terem sido pedidos em 
tempo incomple&o .•• 

O Sr. Orumonli :-Não, senhor: por 
falta de esclarecimentos, que não deviào 
ser oegadtts á ~asa. 

O Sr Barroso Junior:-Quaes sào o~ 
documeJ!tns que f ai Larão á commi~são? 

O Sr. Drnmond: - Opportunamente 
eu tlirci. 

O Sr. Camillo Prates:- Orçamento 
das repartições publicas, ()rçamento da-
receita &. 

O Sr. Drumnnd : - A censura dn· 
nobre t'eputado dt~\'O ir à repartição 
de fazenda. 

Um Sr. deputado: -Isso ó pa m a des-
peza e nós tratamos da arrecadação 
da receita. 

O Sr. Tolend.al : - 0 semestre addic-
cional refere-se Lambem á arrecadação. 

O Sr. Barbosa da Silva:-Mas, va-
mos aos dados. 

O êr. Tolendal : - A comm1ssào 
elogio-se a d.ados de exercício illiquido; 
pedio tabellas provisori~.!' . 

Um S1·. deputado : - Não precisa 
estar liquido o ex.ercicio. 

O Sr. Tnlendai:-Eis ató onde cu 
nã.o queria chegar: quo a commissão, 
por cri terio proprio, mas sem bitc.la, 
formou receita e despeza. 

Si, entretanto, a commissão 1 ouvesse 
se limitado a formar o seo calculo 
sobre o exercício liquidado, note-se 
bem, não se encontraria nas condições 
em que se encontra agora, do procurar· 
conseguir tabellas, sem poder fazel-o. 

Um Sr. deputado:-Falta a Labella 
de arrecadação. 

O Sr. Tolendal: - Seria exigir o 
absurdo tla administração. 

O Sr. Barbosa da Silva:-Peço ao 
nobre deputado que não \'â por diante. 
sem liquidar primeiramente esse ponto, 
porque o semestre addi~iooat nada 
tem com a arrecadação. 

E o que é vertlade é que a adminis-
tração nos impossibilitou de fazer o 
orçamento. 

O Sr. Tolendal:- 0 semestre addi-
cional, perdoe-.me o nobre deputado, 
tem ~udo com a divida acti;a. 

O Sr. Fran.cisco Sá:-A divída activa 
ó uma parte mínima de receita. 

O Sr. Tolendal: -Sr. presidente, 
estabelecendo a comparação entre o 
orçamento vigente e o orçamento fu-
turo, eu encon.trei conservados na re-
cei ta unicamente il parag1-aphos do 
artigo t . •. 

O Sr. Francisco Sá:-Naturalmente, 
porque, de m~o contrario, si nos limi-
tassemos a copiar o mesmo orç:.meato, 
s.eria dar a entender que a província 
não progrediu. 

• 
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O Sr. Toleudal: - Si o orçamento 

-wigeote foi votado na sessào pa~sada 
sobre bases perfeitas; s1 o orcamuuto 
vigente õ perfeito: cu, qn11 comprehondo 
quo somen1e essas bases er~o as que 
cl iviào sHvir para o cnlculo actu:ll, 
compre!lPodo lambem qno :<n de1·ia 
apresentar calculo identiw an 1lo or~a 
mento vige:Hepa1-a oorç:uneotu futuro. 

Todas a:s ou tras rubnca:s llo arhgn 
achào-se sujeitas a alterações, llam a~ 
quaes eu não en~ontrc1 ainda m~•lil!a : 
ora allera\iOes para mais, r :.t allera•;,.•e::; 
para lliCIIO~. 

o Sr. narho~a da Silva: -No IDI!.•mn 
t:aso mo acho eu. 

Neste ponto. concordo cnm V. Ex c. 
O Sr. Tolcndai:-Dou parahen, a 

mim mesmo, porque a opioifto de V. 
Exc. é das mais aulorisadas desl:~ ca~a. 

A il lu ~Lre commissão, Sr. prPsid'lnle, 
entre as alterarc>ns quo estabelece no 
art. t. •, cr~a uma difTcrença vara mais 
do 20u::;oo,sooo, em relação ao or·:.t-
meoto VII)Cnte. 

Não se ~abe por que ao ;:i t.• 
el· vou n calculo em 70:UUO·i. no 
':!. • !•m i0:':!0015. ao 7. • t•m I il: 0003, 
ao o.• em t H :11003, ao 1 :1.• Hn 
i :iiOO,)IJOU, ao I\. • em 21 :OUO;)O!lll , 
ao 1!;. • em t:OOO;) . • ao 1 O.• em :;oo-> .• 
ao 18.• ew :;:ooo.s. ao 1!1.• em :IO:uuo,. 
e ao '!O. • em 3:000.S: ao pa~so <JUC u 
d imíuuin: ao§ 3.• em 'lHÍOil;). ao >.• 
em 70:000,}, ao ti• nm :! I :000.;). ,\O :->.• 
em '!:000,5. , ao 10• em 7:0001S o ao 1:!.• 
em 1:1.i00b.: quer di7.Cr-formnutlo a 
menciouatla diiTcrença do ':tl)ti : <iOO,~ . 
para mais sobre o orçamento \"iqeote. 

Assiw, Sr . IJresidento. ao pas.o que 
a huurada commissão eliminou do ; eu 
projccto dt> orçatoeoto as tre:; rubrica, 
quo se cotcodião com o elcu.cuto scrYil 
e cruio rJUC erão repr~scntadas por 
80:0006000 .... . 

O Sr. Caruillo Pratos:-E" mui to mai" 
do que isso. 

O Sr. Toleudal:- ll:J:OOO.Sr'·''' o 
calculo. 

Mas, Sr. presidente, como ll1t.u , , l a 
boorada commissão elimina dv seu 
alculo esta cifra, apresenta em seu 
lagar um cortejo immeoso e temeroso 
ele novos impo•tos ereados na re~eila. 

Digo- um cortejo immenso de novos 
'impostos- , porque no mnsmnor.:amento 
vi$ento, segundo o conceito da ..:orn-
mí.sd.o, essa dilferença ficou coberta 
pela taxa itineraria. 

Essa taxa, pelo u.• §do art. 1,• Jo 
crçameoto vigenlll, é do 700:00MOOII, 
.ao passo qoe oo projecto em discussão 
IJ de 8H :00060()0. 

D1Jrerença a mais-t 1 t :000:). 

lJ Sr. OrumOIJ•! - Louvo o oscrupul ' 
do nobre deputado: ha de ter respost;; 
sallsfact•ma. 

O Sr. Tnl rmi:. I:- Si n honrada com -
missflo enxurl\a 1·:1 correcçáo pam t> 
~~~a itinoraria, representada pela cí fr.t 
tio I I I :000·' , n.in devia senlcr-~e asso-
lwrbada diante tlo dosa pparcciment • 
das rubr.cas <Jue se eu tendem c:om t 
~'ttincçflo do clrmento servil. 

'l;io era isso motivo sullleienle par , 
clla 1·ir exigir rlesla assemhlea a one-
ração. a aggravação dos Imposto-. 
atr011hin iHIO nintln a lavoura rl11 no.'\5,, 
l'rovluc·m (upoiaclns 11 ntl•1 llp? ía<fo~ . 

tJ ~r. Urnmond ·- Onrlo es ti1 n aggr.l-
vnçào elo Impostos? 

c) Sr. Tnlenclai:-Vou mostrar. 
S1·. IJtesi' l~nll' . IJHI'ira V. Exc. notar 

cntrr• as nuvul:.d~" creacbs pela illustre 
.:omuu,.ão. primeir:unente, o sello d ~ 
heranças, que '!r.• representado en1 
mPio por cenlp, oos Lermos do§ 111. 
art. I. • do or: .. menlo vigente o r .• , 
elc\"ado no dobr,·. 

l) Sr. Fraoç;, \" ianua :-~las. nào .• 
~.\agorada a ln!(;,. 

o Sr. Tolcod:.J.- Este imposto, s~
~un1h1 o l:i :!3 d•) orçamento v1gonte. 
produwl ':>!O I r ntos quand~> era de 
meio por cento: e•·lretanto. no projecto' 
a•· tu~l . c~te iJD[10$lO pas.~ou a ser de UJII 
por cento e o t:tlculo da illustro com-
missão ó simplesmente de 11!0 conto-. 

O Sr. Camillo Prale;.: - V. l::xc. esl t 
e·tuil•ocado. 

I) Sr. Orumúnll: - Sào tran~mi~suc4 
em linha recta sio 1luas ve11!:1s di>· 
tinctas. 

O Sr. Tolendal -Eu digo: o 1mpost•• 
do ~ellos de heranças e lcgad• c~ en 
.:alcolarlo no orçamento l"ígentu em 
:!0 I :0005000; p;;.,-sou a ser calculatl.J 
CID 180:000$. 

O Sr. Drumond:-Porque o clemeotv 
servil roi extioclo e naturalmente ... . 

O Sr. Tolendal : - Naturnlmeotil 
o quo 1 

n Sr. nias Fortcs:- A suppressão do 
\'a) o r dos escra,·os dimlnue o valor das 
l!eraoças. 

O Sr. Toleoda!: - !'ois bem. 
O imposto, que era de meio por 

•COlO O !dava 30:0008., foi elfectiva-
mcote calculado oo dobro, em 60:000.S. 

Si e !lo da v a 30: 000~000 no domínio 
do olomento servil, não deve dnr agor:1 
tiO: 000~000, porque o elemento sen•il 
desappareceu. 

O Sr. Camillo Prates: -Mas no outro 
exercicio deu multo mais de 30; deu 
:19:0008 . 

(Ouh·o.t apartes). 
O Sr. Tolenda\ : -Alem destas no-



' 
47'.3 ANNAES 

vidade11, quo impressionam. o Sr. presi· 
-dente notarã aquella que se e•t tende 
com o imposto sobre transferencia do 
contractos, art. ti § : •. 

Anteriormente, o imposto exigível 
-sobre transforeucia do contractos Jesta 
natuMza, não tendo medida certa, 
porque os contractos não tinham valor 
·detorminadu, no empenho de evitar·se 
1njostiça ãs partes, arbitrava-se o 
valor do coutracto para te•· lugar o pa-
gamento da taxa. 

Entretanto, a !Ilustrada commissào, 
(jl\e representa o partido liberal desta 
casa. que deve ser a primeira a dar o 
eumplo de interessar-se pelo direito 
individual, parece que foi injusta, en· 
Globando todo, sobmettendo ao mesmo 
tmposto duro de conto de rei~ todos 
os contra.ctos tra.n.sreridos que não ti-
ves:;eUl valor, fosse qual fosse ossa es· 
ti mação 'IDe se lhes podesse attribuir. 

O Sr. F··~ucisco S.'I:-Essa estimação 
uaprichosa, para a qual o governo não 
tem baso nenhuma. 

ú Sr. Tvlendal : - Perdão; si abi 
havia c .. pricho por parte daquellos en-
carregados da avaliaç.àl', a comm.issão, 
.querendo corrigir esse defeito, cabiu 
noutro, no de sujeitar os contractos 
minimos ao pagamento de impostos 
devidos por contractos mui mos. 

O Sr. Camillo Prates: - V. Exc. sabe 
que os cootractos dossa natureza são 
sempre de grande valor. 

O Sr. Barroso Junior: - Si são sempre 
de grande valor, então, o imposto ó pe· 
queno. 

O Sr. Camillo Prates:-Augmentem, 
si quizerem. 

O Sr. Tolendal : - lgu• lmeote, Sr. 
presidente, o imposto predial. que era 
estatu ído pelo o.rçamento vigente, § 7. • 
art. t.•, estava subordinado ao limite 
ma:dmo de 238000 em t:ada talão; en-
tretanto, a itlustre commissão que-
brou esse limito no seu calcu.lo. 

O Sr. Drumond : -Pode o nobre 
deputado convencer-se de que o nosso 
empenbo é acertar. 

O Sr. Tolendal:- Disso es tamos con-
vencidos. 

Não deixou de sofJrer aggravo o or-
denado nu venc!mento dos empregados. 

O imposto de 3 % sobre exportação 
rlo caié, novo impoitO sobre toucinho 
e queijos, assim como sobre leite, 
kiosques, c~as de perfumarias &. 

O Sr. Francisco Sá: - Sobre isso, oão 
houve accrescirno neohnm de' Imposto. 

O Sr. Tolendal:-Houve aggravação. 
Imposto sobre patentes de guarda 

nacional, sobre emolumentos corres-
pondentes â aposentadorias •• • 

O Sr. Camillo Pratos: -Sobre pa-
tentes, a com.miss~o confessa franca-
mente que buuve augmeoto (opa• tes). 

O Sr. Tolendal : -Assim, Sr. presl-
dentr. me parece que justifico a im-
pressã • !lolorosa que 1ue causou a !ei-
tura do projecto em dis::us~ilo 

A illnMre commis.~o. som haver 
dado conta de ama cansa quo justifi-
casse a aggravaçào llc impostos ... 

O Sr. Orumond :- Não aggravamos 
impostos. 

O Sr. Toleodal. . . assim como a 
creaçào de novos .. . 

O Sr. Drumood : - (.!ual o) imposto 
creado? 

O Sr. Tolendal. . • foi profundamente 
injusta, não compreheudeu qual íÍ a 
posição de justiça em que ella, comD 
juiz, se colloca, quando. com procedi-
mento desta ordem, u a primeira a 
cl.amar que a lavoura carece tle pro-
tecc.ão, que a iustrucção publica precisa 
de ser diffuotllda e que todos os ramos 
do scrriço publico carecem de novn ser 
consultados. 

Si olhamos para a despeza, enco.n-
lramos no§ H do art. 2. • a i Ilustre 
commissão mandando contratar com a-
estrada Je ferro D. Pedro 11 a arreca-
dação das rendas, que era efTectnad;& 
pelas recebedllria.s, as quaes desde log > 
suppri.miu. 

O Sr. Drumood:-Desejo ouvir V. Exc. 
.;om toda a atteoção oeste ponto. 

O Sr. Camillo Prates : -E com a 
isenção de espírito que o caractcrisa 
quando se enuncia. 

O Sr. To.endal : - Vou satisfazer 
aos oobros dep11Lados. 

E' somente, pergunto, a estrada de 
[erro O. Pedro 11 aquella a qne se pode 
confiar a arrecadação das rendas pro-
vi.ociaes? 

O Sr. Francisco Sâ: - Esse serviço ja 
est.'l contratado com as outras estrada:s 
11 o que se refere â zoca da estrada 
Pedro 11 não so pode contratar com 
outras. 

O Sr. Tolendal: -O ode eslà a justiça 
da illustre commissão quando maoda 
dar (l % á estrada Pedro 11 e, pelo 
mesmo scrr· .,:o, c !:i o ma o da pagar mais 
2 % às outra.q estradas de ferro, que 
estão actualmente exercendo o mesma 
munus mediante somente 4 %i 

A illustre com missão s:>.be que a es-
trada de ferre Pedro U não quiz fazer 
~ontracto para a arrecadação das rendu 
provinciaes, por julgar reduzida a 
comm.issão de 4 % em relação a.o en-
ca·go que tomava. 

O Sr. Drumood:-0 intuito da com-
missão foi apenas facilitar ao governo o · 
• 
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melhorar a arrecad.ação das H nda• pu-
hlica~. 

(H a out1·osapat·tes). 
O Sr. Barroso Jun1or : - Mas, pelo 

mudo porque a commiss:"10 rstabolecBu 
essa disposição, amarrou a aJminis-
tração. 

O Sr. Camillo Prates : - Uesaton. 
O Sr. Tolendal: ·- E· dos nossos dias, 

Sr. pres1denta, a occurrencia ,·crificada 
nm Lafayette, estação da estrada de 
fet ro Pedro 11. • 

Inaugurada esta situação, ccma o 
<ar viço da arrecadaçlio de nossas roudas 
por conta dessa estrada c. cntrotanw, 
o exame feito na estação vcnficou 
:1 dcf1'3udação das rendas pro1·inc;nes 
•le um modo inaudito. 

I~' que o empregado da csta~ào. lle 
mão feita cow outros interessados. 
h:l l'ia concorrido directamonte para esse 
prejuízo da provi11cia. 

Ora, oestes casos. pe1·gunto eu, 11ual 
,·. a Rarantia que resulta, para a regu-
laridade do servi\;O e para a dul'esa dos 
interesses prnvinciaes, da altcrucão dn 
systoma actnal ? 

O Sr. Ferre1ra Alves:-E ri ca a (lrO-
,·incia sem o direito de fiscalisar. 

O Sr. Camillo Pratos: -Então, o no-
hro deputado, permitia que lhe dl;:a, 
n:1o conhece o mecanismo. o modo 
por que se faz essa arrecadação. 

O Sr. Toleodal : - O Estado. tendo 
•lú tratM com a província tliaute Lias 
1:1ausulas que a nobro commissão of-
forece, pode rejeitar; ningnem tlnvitlaril 
•lo que e li o u~aril de facuhlade propria, 
renunciando o contracto. 

O Sr. Drumood:- Tenho certeza que 
a ui la. 

O Sr. Tolendal: -Diante da cele-
hraçio de um cootraclo syna.llagmatico, 
o:11la se pode afiançar, si não depoi~ de 
feito. 

Si bnje ~omeote ha probabilidade da 
~clebração do cootracto, como desde 
logo se inutllisa toda a organi.~açào do 
serviço ? . . 

O Sr. Ferreira Alv••s:-Essa ti qac 
i• a questão; a província se SUJe.itará 
a todas as imposições da estrada do 
Pedro 2 • e nada poderà razer (luz. 
OUli'O$ ap;t1'/.-S). 

O Sr. Drumnnd :-Eu g~ranto que 
n estrada aceita. 

O Sr. Tolondal:-0 nobre deputado 
doscnlpo; mas eu não posso ndroillil-o 
como llarl~~r idoneo neste caso. 

O Sr. Fraocisro Sá: -0 fiador idoneo 
e o win•Wo da agricultura, 11110 e_x_i~io 
essa rum missão de 6 % para se pooer 
realisar " contracto. 

r) Sr. Tolendal: - O ministerio da 

agricullu1·a não é a~ercido permanente-
mente por uur indiYiduo o-tant:~s ca-
beç.ns quaoras sentenças-. 

Viril 11111 ministro que nilo cncoo-
Lrar{l convonioncia na alteração tio sea·-
VItu o, ontrr!taut(),a provinn•·• nu lh:arfL 
sorn o serviço orgauisatlo ou ter[( de 
~~~ ~··i ta.r-so ias Cl'lntltç•'•es que lho forem 
1m postas. 

E quando, Sr rresideote, na liqui-
daç:io do sons t:.h·resses. a rH·ovmcia 
soolir-so des falc~lla, ter.\ força para 
snper:tr todas as di0iculd:ulc5 c tornar 
eiTectivo o reembolso, sendo dcscoolle-
cido o '' ''I.Ullum 1 (11 pa•·t,•s). 

Perdoem-mo os nobres deputado~; 
mas cu po~so considerar i ntcre~~~dos 
na defraudação os agentes rnrnrregados 
des.•c serviço. 

Estes agentes de arrecadaçf1o, em sua 
mainria, não prestam lianra: recebem 
quantias a vulladas. a administração 
coolia em que o movimento tio dinheiro 
se raça cow toda a presteza o IJnO 
i~to não dará Ioga r;, dil:~pidaçào dos 
corres publicos. 

Mas, 1100m pode impedir, udmillido 
~sse systema, •1ue a dilapidação acon-
te.;a I 

N•nguem pode prevenir o incon\'e· 
oiente. 

Eu não encontro. Sr. presidente, o 
motivo real pelo qaal a honrada com-
missao do orçamento aventura es ta 
dili~oncia, em virtado da qual prltcura 
jnsulicar o •eu procedimento. 

Bem sei quo aquella circumstancia 
podia explicar o principio polo qual 
se corrige o procedimento tia robre . ' commi~SaO. 

Ella não pode, porem. argumentar 
da possibilidade para o racto, porque 
então não seria lllgica: G posse ad tsse 
t10n 11al•t illalio. 

Precisemos : 
V. Exc., Sr. presidente, encontra, 

por exemplo, a reccbedoria tla ca-
pital. 

O pessoal delta custa iiOO!lOOO men-
;aos de despeza á província, sondo a 
sua renda de 11:000:5000 e t.anto. 

Os 6 • .• darão eot1J para despeza 
:;~O:SOOO. 

Eis, portanto, como, a come.;ar pela 
ca11ital. encontro grande differooça no 
calculo da nobre commissão, apontando 
estn facto inteiramente contrario ás 
suas previsões e fazendo ao mesmo 
tempo de~apparccer o criterio do pro-
jacto. 

Seguodl\ o meu modo de ver o tra-
balho da honrada commissão do orça-
mento, desde que pode ser examinado 
por um de seus lados e não pode ser 
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Tenn1 1rto perreito, não ba de ser pelo 
:~imples f!e.qejo de se e·labelocercm di tre-
renles se• viços na província que se 
ba do adoptar systema novo, quando 
com o ar.tual a província exerce ju-
r isdicc·o ~uprema sobro toclos os seus 
agentes e o~ dinheiros publicos devida· 
mente são acautelados. 

Portnntn, Sr. presidente,:\ parto es tas 
considerações, com que bei molestado 
a allenc.ão da casa (não apoiados ge-
,•aes), ainda ella verá o capricho da 
illuslrat.la commissão na conrecção do 
seu prujecto q_uaudo esta passa a sua 
espada de~ap1edadamento em outros 
ramos de serviço publico. 

Assim ó que a illustro commis~ào 
propõe logo a suppressào da grallfi-
caçãu ao omcial de gabinete. 

Sr. pr.·sideote, procedendo tom toda 
a isenção de espírito, peço licença para 
di?er ;. honrada commissào, diante da 
anaJ; qo deste paragrapho, que olla 
não 11.1ha necessidade elo fa.7.er essa 
supprossão, por ventara inspirada no 
sen1~0 publico, porque, A partP. quaes-
QUPI' outras considerações, ó bem cor-
rerote o principio de quo cada qual de·;e 
se1 p~go deode que 1rabalhe; tanto mais 
quanto essa gratificação supprimida 
foi crcacla pela assemblea anterior. 

O Sr. Barroso Jooior:-Foi a assem-
blea do aono passado. 

O Sr. Tolondai:-Pooso, Sr. presi· 
<lento, quo não podemos cortar essa 
gratillcaçào, tendo ella sido votada pela 
assembloa anterior, sem darmos o mo-
tivo por que não a consideramos 
justa. 

Um Sr. deputado: - 0 que ó certo 
é que este empregado tem 3:60015000. 

O Sr. Tolendai:-Parece. Sr. presi-
dente, que a nobre commissào. pro-
posi talrneote, e ella me perd•)e a ex-
pressà'' pela innoceocia da intenção, 
qniz elevar a receita publica, quiz 
reduzir a dospeza, quiz impedir que o 
serviço publico cootio uasse orgaoisado 
em forma regular, para parecer bem 
ao3 olhos do estrangeiro. 

O Sr. Drumond da um aparte. 
O Sr. Tolendal:-A. minl>a intenção 

não ó wolestar a honrada com missão. 
penas procurei comparar o sou pro-

cudlmcoto com o procedimento da as-
sornbloa anterior. 

Então, parece a mim que a honrada 
com missão quiz, como acabei de dizer , 
apresentar gra.nde receita, restringir a 
despeza, apresentar em boa ordem o 
serviço publico, para parecer bem aos 
olbos de terceiros. 

O Sr. Francisco Sá: - V. Exc. está 

emprestando urGa intenção qae a com-
mis.'lào o •o Le\·e. 

O Sr. Tolondal : -Eu digo: podtl ser 
este o resultado aspirado. 

O Sr. Drumood: - 0 que a com-
missão nào quer ó flUO o governo desvie, 
á sua vontade, os dinheiros publicas 
appllcados para nm fim espec1al pe:a 
assemblea. 

O Sr. Tolend.ll : - Não é com esse 
meio, Sr. presidente, que se chegario 
ao fim desejado pelo nobre deputado. 

St o iolullo de S. Exc. ú moralisar 
a administração, outro õ o caminho, 
que não os te do elevar-se a todo risco 
a receita , supprimir-se a despeza e 
deixar-se sem applicaçào a renda pu-
bl ica. · 

O Sr. Camillo Prntes:-V. Exc. ,·. 
que está phanlasiaodo agora. 

O Sr Tolendai:-Eu encontrei, Sr. 
presidente ... 

O Sr. Drumood:-Teoho medo QUI! 
venha urn outro llorta lla rbosa por 
abi. 

O Sr. Toloodal .. • encoutre• o {t11: 
s1mi lc da intenção da nobre com-

• • mtssao. 
No § 12 do art . quo d1scute-se. 

qua•1d0 tratou da maleria do lança-
mento para cohranc~'l de impostos, ahi. 
sem querer, cu SCorpreodi o ''l!lca-
nismo pelo qual se segurào os ::ol-
lectores .. 

O Sr. nrumnod : - Impedimo.. a 
fraude. 

O Sr. Tolendal .. . para scr~rn victi10as 
do capricho o da prepoteocla ... 

O Sr. Camlllo Prates:- Caprich•l e 
pr epotoncra de q uern ? 

O Sr. Uarroso Junior : - · Compli-
canclo-se um processo, que é uma ge-
ringonça. 

O Sr. Tolendal: - PorJ jo; eu não 
di~o, Sr. presidente, que a propotencia 
se1a de um ou do outro partillo: eu digo 
que o mecanismo está formado de 
tal arte que o collector pode ser victima 
da prepoLeocia e elo capridJo de quem 
tiver de despach:Lr em ultima instaucia. 

Si a illustrocommissão tivesse tratado 
do impedir e cortar os abuso•, de obri-
gar os ~,uer.toros a submellorülD-se ãs 
normas de soJ de\'Cr, como a lei en-
sina, corrente . .. . 

O Sr. francisco Sà :-lot.!ique um 
oolro processo (114b·os GJ>!JJ'I•:.~). 

O Sr. Toleudal. . . mas ~ !sso que 
ella oão fez (••pat·les). 

Attentaodo, Sr. presiden~. para o 
o. 4 do citado § 12, eocontn-se o se· 
guio te: 

c Qaando, no prazo lia 30 dias, 
a contar daqaelle em qne hoover sido 
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s prescntallo na collecloria o rrcnrço, 
a juol<'\ nà'l tiver docirlido. 500·5000 
de mu lta etc. etc. ~. 

Temos que o interessado ou algueru 
por ello pode ate o 11;. • dia npr~sen· 
tar seo recurso do aclu negativo dtl 
laocameoto praticado pelo collector. 

Eu tomo para e.tcmplo, a f!~mo, l'l-
racalu, cujo correio requer pelo menos 
'l2 dias ...• 

O Sr. Orumood:- Concertemo; i~so. 
Vozes da baocadacouscr·vadom. -A h ! 

l\h l 
O Sr. TolenoJal : - ~tuito bom ; não 

tnnlinuo. 
A pro•on l.a rc i erncmlas om tom pn. 
Auoolaodo, por outro 1:\LI!l, Sr. pre-

sidente, p:tra o n. 11 .•, nínrb do ,·itarlo 
§, eu encontro q11o o 11nir.o fl•rcumenlo 
admissivel ó a ju,lifl c:~ç.i" perante o 
jui7. municipal. 

Então, eu inquiro· a commissão não 
admillo outros documento•, IJIIO 1 di-
reito admille? 

Exclue todas as outras pr·•was dll na-
luroza r l ivcr~a? 

N~o é justo quo ~11:1 la.;a l~>o; rnns 
isto so comprohondc nos tt•rrthiS uupe-
ralivos tio ci tado~. 

O Sr. l>rurnoud:- Ih outn; rl•1.:n-
menlos !'ào peças complementlre• !la 
justificação. 

O Sr. Tulcndal:- ~l a~. i•;o n.'to est:'t 
dito no projecto. 

O Sr. llias Forte!': -~l:ls . V. E.xc. ··om-
prehonlle que a comrni~!lfrn podia ex-
cluir da juslilicação as outras prO\'J.s 
quo o dircilo admillc. 

O Sr. Tolcndal : -Par:, •·rtr•fnzPr ao 
nobre deputado pelo 7 .• •li~tri.· t•J. ll't-
plico-me melhor. 

Eu comprehcndo <tne dentro1 da jus-
tificaçàn toJa sorte de dtJcuruentos é 
admissivel; mas, o que ou digo ,·. 'JUe, 
si somente a justificação fur admissi-
vel, o resultado seria que lotl a tlitfi~ul
dado opposta pelo jui?. muni.:ipal ~cr
"firll de motivo para en.:ra,·ar o .·ol-
lector (apartes). 

O Sr. Bias Fortes:- Exdull " prit. 
municipal prevaricador. 

O Sr. Tolendai:- Eu respeito muito 
o nobre deputado pelo 7. • distri.:to e 
por i~so peco su;. auenção para o>le 
ponto: 

Os termos do projecto ~.•o que :;ó 
ae admitte jnstificação perante o juiz 
municipal; por conseguinte. r! aquelle 
processado que nOs todo1 conheeP.mos 
em jurisprudeocia com este nome e 
que earece de auloaçào, d:stribuiçào, 
cletermioacão de dias e •tulnla causa 
mais é ainda oecessaria para isto. 

Logo, toda vez que um jult muoici-

ra l pretender eocra,·ar um collector, 
as3im quo algucm atlre~en tar um re-
r. urso contra acto negativo do lanr,a-
rueoto ... 

O Sr. Cnmillo Prates:- Aqui lrata-~a 
da inclusão ln•levida; não á tle neto nc-
gath•o. 

O Sr. Tolendal. . • 011 do uma inclu-
sf•o irulo,•ida, 11 j•Jiz mumcrpal , IJU•l 
ta ver iulcresso em parllogu ir o collector. 
innlilis:u·ã a rechmação da pariu. 

Eis aqui ! 
Msrm como en faço observações e11t 

rehção ao prejnizo qne podo ndl'ir ao 
t:ollcciOr, fa ço observações oru relaçàn 
no lli'OJ lli%0 filiO pode nrlvir a tercei ros; 
tanto uns como ontros carecem de 
1·cr ~~n,; direitos r~sgnarllado~ com 
nma forma livrt>. consPutauea com a 
flf• utrina o e.;cola da illnlro oppo•içfoo 
(m uito bem). 

Eu do!eja1·a, Sr. presid~nle, que a 
prc1·i~ão Incida da iiluslrc commis~:·"' 
tivns.•o sido capaz de apprehendcr na 
dotaç;1o da instru rção t•nbl ica a crc:~•;!io 
fins novas cadeira~. 

:\ crt•nt:à•l ri a~ nova~ c:u lolrn~ tiL> 
in~1rn cçf111 f1rimnria, para o quo aintln 
hnjo rnncorreo 11111 fio~ i llu~lros mrm-
hro3 fia cummis$àO, não encontra na 
dntaçào dcs~a rnbrica força capa~ .lo• 
fa ze1· face ao ser\'ico. 

Sr. pre$idente, e~ me recordo do •1110 
a illntro 2.• commissiio de !)roposta~. 
a proposilo do posturas municipaes, 
si não mo ~ngano. de S. Joao Nepa· 
nmcono, cmillio a llborrirna ifloa d:1 
m11nicipa1isação do eosioo a par da 
rnunicipalisação dos llll(IOSLos pl'lllial 
e fiO iodustrlas e prl• fissiles. 

O ::: r. Drumond:- ljuerem mnn rc•-
(lillisaçiio do ensino l 

O Sr. ~·crreira Aires: - Em termos 
habeis. 

O 'r. Tolendal:-Entrotaoto, 3 nobre 
commi~s:ro de propostas não aventu-
rou projeclo deflniti YO a rospei to 
desta m:lleroa. 

Ru IJUizcra, Sr. presidente, ljUC as 
dHllculdndes, qne os abuso~, que :1 
uobre corumissão lle orçamento en · 
controu no proYimenlo in terino da~ 
o:adeir:1s de inslruc~iio publica, a te-
rem sido cortado!', não rleverião ler 
sido com mãos de ferro, como o fo-
rão: eu quizera •Jue ella houvesse pro-
videnciado no sentido de impedir 
esses nbnsos, eslabelecondo a rnoni-
cipalisação do ensino, idon liberal, 
repilo, a par da municipalisaçào de 
impostos condnceotes com a susten-
taçào deste ser;iço. 

Nada impediria que a suporinlen-
dencia do ensino lica>se reservada ~ 
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admioialraçio central; mas, a creaçàO 
das cadeiras, a sua economia, a soa 
iospecção e 6scalisaçio. debaixo do re-
gulamento do governo, lrarião grande 
molborameolo nesle ramo do serviço 
publico, ficando a cargo das commis-
sões municipaes, e, com a municipa-
lisação de!sev impostos, sob a consagra-
ção especial a quo mo re6ro, \'er-ae hía 
desapparecer o cortejo immooso das 
quotas quo sobrecarregão o orçamento 
da província. 

O Sr. Camillo Prates: - O anno pas-
sado, a maioria conser\'adora sustentou 
idea contraria. 

O Sr. Tolendai:-Bocontro na somma 
das quotas uma cirra sempre de quasi 
300:000~ rs. 

O Sr. Orumond :- Querem suppri-
mir as quotas r 

O Sr. Tolendal: - Sim, Sr·. presidente; 
:t su~pressio das quotas arredará as 
suspe11as de que são lançadas no or-
ça\Denlo a capricho, le,·anladas por 
r.rolecçlo, som crilerro, e depois es-
banjadas sem Interesse algum publico. 

O Sr. Orumond:-P.>is V. Exc. com-
llíoe lll com se11s amigos e vamos a isso. 

O Sr. Tolendal:-llarece que seria 
medida de grande nlcance para o levan-
tamento da moralidatlc desta casa . 
(Apoiados). 

O Sr. FerroiraAives:-Ueem-se ás ca-
maras municipaes os impostos a que se 
'fefere o orador e acabe-se com as quo-
tas. 

O Sr. Tolendal:-.\las, a contestação 
que soiJro nesw momento assemelha-se 
áquella quo sofTreu o nobre deputado 
pelo i7.• districto, o Sr·. Camillo 'Pratos, 
quando derendeu aqui. a sna immcnsa e 
grandio~ i~dicaçào sobre a federação 
das prOVIDGlilS. 

Apresentada a indicação pelo nobre de-
puladO e vin4o o patcce•· da commissão 
de poderes assigo:1d0 com t'eslricções 
neto nobre d.epulado cujos talentos nós 
:\dmiramos, o Sr. F. Sâ, '' imos o éhere 
•I~ bancada republicana, pondo em con-
tribuição os seus rP.eonbecidos talentos 
e a sa:'l capa~idade, levantar bem alto a 
i~ea da federação, prnfligando toda a 
nossa organisação. 

Abarada a discussão . . 
O Sr. Ban·oso Junior:-Apoiado;aba-

(ada. . 
O Sr. Camillo Prales:- Eslou com 

muito interesw em ouvir o nobre de-
putadp neese ponto. 

·o 'sr. To1endal. .. parecia que a casa 
tinha r6C()nhecldo a inviab\lídade do 
tWUcilw...., ••• 

Conyioha, wrem, Sr. pr~idente, que 
os iowessados se congl'eg'dS.<em,no seà-

tido do sal v ar-se a herança e recooh&-
ccr-se ao rucemna:;cido ao menos um. 
momento dn \'ida, e colligaràn-se os in-
teresses: depois, pelo que succetleo e 
a casa \'ÍO, parece que o coitadinho 
est.i1 fad:ulo a morrer de anemia profunda 
o perpotismo nos archi v o:; do parla-
mento ! 

Quando o nobre autor da indicação 
pr·otcsla,·a contt·a os termos ou conclu-
soos llo pnr·ocer· ... 

O Sr. Camil lo Pt·ates:- Um pouco 
suspeito~ para mim o:> termos do pare-
cer. 

O Sr. Tolendal. •. era para suspei-
tar-se que na votação degringolava-se 
a indicarão. 

O Sr. Presidente:-Previno ao nobre 
deputado qtLe est.ia terminada .1 hora. 

O Sr. Tolendal: - Estou terminando. 
Sr'. prcsitlcnle. 

Entrelanlo, como dizia, na sustenta-
cão do l'Ua indicação, nús vimo3 o uo-
IJI'C deputado pl)r em contribuição o 
seu gr·ando L:!lcnlo, pvrquo defonJia 
nma causa mit. 

O Sr. llt·andão:- Porfei lamenle boa. 
O Sr. Tolendal :- ' . E:~:c. acei tava o 

p:u·ccc•· da com missão, mas não reconhe-
cia nclle umdosseus-considerandos-. 
tJUO se entendi:~ com o estabPierimenl() 
do principio democralico. 

Susteula va a realeza. 
Eu fiquei em contradicçio comigo 

mesmo, porque não comprebendia que. 
sendo a clcmocracia um governo em que 
a sobcraniaéexercidape!o proprio lli)VO, 
olla podessc se harmonisar com <L 
rMirz:t d,·n~tica e,enl.ão, vi-me na con-
vicção de· que à inrlicação sobro a fede-
mção não tinha sido mais do que um 
culr·elonimonto, em qu11 as bancadas li-
hem I e republicana se tinhão combi-
nado ..• 

t::nlendi, oomo muito bem disse o 
nobre deputado,o !'r. Barbosa da Silva. 
que a bancada liberal deveria, antes de 
tudo,occuplr-se dos interesses momeo-
tosos da província, cogitando dos ser-
vi~os das estradas de Cerro, depois dlt 
h a ver rolado sob o maior dosao i mo 
aonella iudicação. 

E a est' respeito, Sr. presidente, si 
S. Exc. nos incitou aos maiores empr&-
hendimentos, eu inclino-me a sustoolar 
a doulf·ina do gt·ande economista am&--
t•iuoo, que, referindo-se á ompreza de 
New York o CaliCornia, dizia quo as. 
estradas de ferro devem ser lançadas 
ainda que sobre trilhos de ouro, desdlt 
<tue o pbarol da machina oa~~ ~ , 
emprezario o deslnmbramBDlo das ri-
quezas da gruta de Moole Christo e, li 
niio tanto, resultados compensador~p 
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~atisfactorios, até quanto o nos~o rrc-
olito alliuja, gu;trdadas as ncccs>~rias 
cautelas. 

E. assim, Sr. prcsidcnhl, porque nào 
termos fó no ruttu·o c nas fllrças vitacs 
olc nc'lsa província, na ubet·d:ulc ele 50 11 
:<•IIO, inesgotavel e inl'cjal'el ? 

Digamo'! comu o poot:1, nnsco com-
l':ttriota : 

c Quando, por entre as bcllas c ma· 
tinacs pompas de um baulio de ouro. 
' :1e-se levantar o sol e, al~m. ao longe, 
u:ts montanhas verdes, ~~cudir osso as· 
tro-rci a c~belleira ardente, abrem-se 
us seios do infin ito, tomb:io aut•ot·as; do 
~orri~o de seus raios nasce a crenva e 
d:1 ch:uurna desta ercHç.'l na~ce Deus,que 
nus illumina e prtJSen·a 11:1$ di01culda· 
olcs da vida "· 

Portanto, crtlr e caminhar à lnz tia 
Fê e da Razão seja ainda agora a nossa 
I. . ' t 1\' IS:\ •••• 

}
t\lutto bem; muilo ~em! OOI'O(tor 

,) 'elicitallo pelos seus amigos). 
. \ discussão fica adiad;l pela hora. 
08r. França VIanna (pe:a 

o>·dem): - Levanto-me, St·. presidente, 
,.ara fazer um pedido il mesa, que é o 
~cguinte: 

Pôr na ordem do !lia llc :uuanhã o 
11arecer das commissõcs rcuni•las llc po-
•lcres e obras publicas, •·etati\'O ~o pro· 
longamente) da estrada de ferro Oeste 
•lo Minas. 

O Sr. Pr~sidcnte designa para ordem 
ohl dia seguinte: 

Até H e t/ 2 horas 
~xpPdiente e apresentação de pare· 

ceres de commissõos. 
PRIIIEIRÀ PARTf. 

Ate t hora 
':.!.• leitura de projeetos impressos. 
:!.•discussão dos projectos os. 4\ e 1. 
i." discustoão do de u. 3ií0. 
'l. • discussão do de o. 7ü, dos addi· 

ti vos do do o. 9 e do projecto o. t9~. 
de posturas municipaes do Sapocaby. 

Continuação da discussão do pare-
cer iod.,rerindo o pedido dos alumnos 
da escola de (Jharmaeia. 

Continuação da t.• discussão do pro· 
jecto o. 255. 

SEGUNDA PA111't: 
Até ie t j 2 

Cooliooaçlo da t . • discussão do pro· 
jecto o. 3~ (orçameoto provincial). 

Coolinoaç.ão da i . • discowo do pro· 
jeclo o. tt3 (força P.Dblica). 

3. • discussão dos projcctos ns, i DO a 
32 < dn 18!H (po.turas muoicipaes). 

1. ' li•IS pruj~CltiS os. :104, :1\S O bOID 
assim llus do ns. 2 a :168 ,quo não tive-
rem !linll::. tíllo 1.• discussão. 

I' I.TUI A P,\1\TI: 

.\té 3 horas 
Apresentação do projectos,loll•caçõos 

e requerimento•. 
Le,·anta-:<e a >-e.-.;, 10. -- .................. --.. 

~t . • SESS.\0 OROINAI\IA. E~l t 8 DE 
JUJ.IIO DE 1888 

l'll&ill OENCI.\ DO S11. S1 LVt:;TII~ f l:ti\1\AZ 

SU~t&IAR I O: ··F.UEDIENTE. ··ObservaçõM dos 
SN. D. F orles. Pre:sldtmte, C. Oruumnd, F. 
Ah•cs!! Antero- Reclilio;:&~ào. ··llb<cru-
çôe> do Sr. A. )bch:&dO.·· 1.• rARU DA OK-
blll DO DIA.··~.• leilur:l of~ projeCIIII'.·-
CrtdiiO.··OiSCIIr~OS dos SN. S. D:~rroso Ju-
nior, OrumDnd, B. Forte:;. \'íoni, C. 110 
Monr11, C. l'rnlus. Vnz dn Lhnn. S. l'crr.u: • 
··Obsorvno;õos do; Srs. Francisco 01':17., c. 
l'rntes, U. oi., Siivn.-Vola~ão.··l•:;tm.tn dtl 
rcrro 110 Ouste.--Oi>cnnll)~ dn~ t'r$. C. Co r-
queira o o. dn Silva.·-~.· rAIIT6 DA OR· 
bEll DO OIA··0rt.11111llllU pro\'ínclni.··Ol~ 
rur$0 dn Sr. Frnnd:~co Si. 
à 's H h11ras e 55 miou los d:. maohà, 

feita a chamada, achào-se presentes os 
Srs. Silvestre Ferraz, Porli rio Machado, 
Lindolpho Caetano, A• islides Maia. 
Campello. Josioo de Araujo, Francisco 
Sá, Moraes Sales, Drumond, C. Sena, 
Camillo Pratos. Salalhiel, Candido Cor-
queira, Antonio Marlios, Dia~ Fot·tes, 
Americo de Mattos, Silva Fortes. Sou~a 
Rabello, Lafayetle, Alvaro Macioallo, 
José Theodoro, Rodrigues Horta, Chas-
sim Drumond, Vaz de Lima, José 
Braojão, Uutra, Barbosa da Silva, 
França Vianna, rtlartios de Andrade. 
Leonel Filho, Sabino Barroso. Claudio-
oor Nunes, Ramiro MarLíns, Viotti, 
Francisco Braz, A. Yelino Corroa, Seve-
riaoo de Resende, Velloso, Firmiaoo 
Costa, Nelson, Murta, Pimenta, No· 
gneira. Antonio Teixeira, Campolioa, 
Jornmenha, Teixei~a Duarte, Luiz 
Viei ra , Augusto Cesar, Coelho de 
Moura, Teixei· a da Motta, Toleodat. 
Ferreira Alves, Soare:; Peixoto, Car-
los Nl)gueira, Aolero e Gomes Caodido; 
rallaodo sem causa participada os mais 
Sra. 

O :k I. • Secretario dá conta do se-
guinte 

lltPEDI&Sr& 

Ofliclo$ 
Um da eamara municipal de Sele 
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Lagoas, em resposta ao que se ll" di-
rigio em 7 do maio ultimo, remeuendo 
as suas contas novamente escríptura· 
das e pedindo a sua p1·ompta appro-
-vaçào.-A' eommisMo de fazenda mu-
micipal. 

Outro da camara municipal de Saor.a 
Anua de Ferros, pedindo a constru~
ção de duas pontes, uma sobre. o r1o 
Sao.to Antonio e outra sobre o r1o Tan-
que, 8.000/SOOO para o. calçamento da 
cidade e uma aula de la um e fraocez-
A's com missões 1. • de fazenda e de 
iosu·ucção pu.blica. 

Outro da camara municipal de S. Se· 
bastião do Paraíso, reclamando contra o 
projectoo.85deste anno,que desmembra 
daqaelle mu~oícipio para anoenr ao de 
'Passos a frPguezia do Atterrado.-A' 
(Ommis~ão de estatística. 

Outro do secretario do governo, re-
mett~ndo proposta da camara de S. João 
d' E I· Rey, sobre alterações em suas 
posturas.-A' 2.• commissão de pro-
jlOStas. 

Outro do mesmo, enviando o reque-
1'ímento, em que (' collector muoicopal 
do Piraoga, Manoel Romão de Jesus, 
pede a graçade conceder-8e-lhe aposen-
tadoria com os mesmos favores das 
leis os. 2863 e 3176.-A' 2.• commís-
são de fazenda. 

Diversos ~os preside~tes das mes~s 
eleítoraes das parocluas de Aoto~10 
Dias, Congoohas do Campo, Cachoe1ra 
do Campo e Casa Branca, remettendo 
copias das actas da eleição a que se 
procedeu no dia 16 do corrente para 
um deputado provincial p~lo 1.. dís-
1ricto - A' commissào de poderes. 

Reque>·imenlo 
Um de João Alfredo de Atbayde, pe-

dindo se tome de novo em con-
sideração o requerímeolo que rez o 
ao no pa$sado para ser-lhe concedido um 
privilegio com garantia de juros para 
estabelecer u.m engenho central em 
qualquer d~s munic!píos ~e Ara~uahy 
.ou ThAopb•lo Otton1.-A s ccrmm1ssões 
de poderes e 2. • de. fazenda . 

O Sr. Dlae Fort.ee (pela oro 
rtam):-Sr. presidente, pedi a palavra 
pela ordem para reclamar contra a de-
dsão q11e V Exc. acaba de dar a re-
!lp&Jto do req11erimento de João Alfredo 
Athayde, lido, ha pouco,no expediente, 
.fDaodando-o á commissào respectiva. 

V. Exc. sabe qne os requerimentos, 
pretenções, projectos etc. de uma le-
gislatura não podem, pelo nosso regi-
mento • . passar para a legislatura se-
guinte. . 

Ora, si é assim, en não posso coo-

• 

corda r com a decisão de V. Ex c., acei-
tando e enviando á ama commíssão da 
casa u.m requerimento qne vem da le-
gislatura passada (apoiados). 

V. E :te. sabe que todas as preteoçôes 
devem chegar a esta casa por ioterme-
dio do governo; e a aceitação do re-
querimento em questão, sem ser por 
essa forma , importa violação do nosso 
regimento, contra a qual eu reclamo. 

Tenho conclujdo. (M"ilo bem). 

O li!h•. Pr(.'l81dent.e diz que 
aceitou o requerimento e mandou-o (L 
commi~ão de fazenda, porque ell11 ja se 
acha acompanhado de ioformaçaes 
do governo. 

Entretanto, attendendo á reclamação 
do Sr. B. Fortes. devolve-o para 
ser de novo apresentado por lntermedlo 
do go>verno. ( .\fuito bem). 

O 8r. Cbnsshn Drurnond: 
-Sr. presidente, ruaís de HO b:J.bltall· 
tes da rreguezia de Santa Quitaria , mu-
nicípio de Sabará, dirigi rão-me e <l 
meus companheiros de districto um 
officío, eru quo pedem a esta i Ilustrada 
as~emblea a olovaçào daquella freguezía 
á categoria de villa, sem foro. 

Os fundamentos em qurl se basaão 
para tal pedido vão exarados oo mesmo 
officio. 

Um dos nossos distinctos collegas, 
aproveitando o ensejo de achar-me na 
tribuna, pedio-me quo apresente tam-
hom ;;. osta asseml:llea uma represen-
tação dos habitantes da cidade de pj . 
taoguy, em qud solicitão o prolonga-
mento da estrada do oeste até á mesma 
cidade. 

Nos tempos correntes, me parece •Jue 
o pedido desses amigos deve ser to• 
mado em toda consideração por esla 
casa, mui to principalmente depois <la 
decretação da lei de 13 de Maio do ~·)r · 
rente anuo. 

Sr. presidente, envio á mesa e;~us 
papeis para o fim de terem, de conior-
mídade com o regimontt), o necessario 
destir ..}, 

A t. • á com missão de estatistica e a 
2. • ás de ponte~ e estradas e de [>!'· 
deres. 

O 8r. Ferreira Alvee:-
Mando á mesa duas represeotaçU~ • 
uma do cidadão Felismíno Baptista tios 
Reis, pedindo transferencía da sua ía-
zenda da freguezia do Rosario, termo do 
Juiz de Fora, para S. Francisco de 
Paula, do mesmo termo, outra de Ma-
noel Valentim de Gouvea,pedindo tra.os-
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fereocia da sua fazenda do muuicipio 
d& Rio Novo para S. João Nepomuceno. 

A' eommissão dn estatisca. 

IIF.CTI Pl(; .\~.\0 

O 8r • . ~lvua·o l"oe hado: 
-Sr. presidente, inscrevi-me com a 
palavra no upetliente para fazer uma 
reclamação,qoe me diz respeito. 

Sei que os apartes não são pormiLLi-
dos pelo 00$50 regimento, mas ;~penas 
tolerados por uma praxo tlnllgl e po1· 
nm abosv, atias inveterado, em todos 
os parlai~ntos "o mondo. 

Por esta razão, nunca reclamei e 
oem reclamo contra a falta de inserção 
de meus apartes em discursos de qual-
quer dos nobres deputados; por quanto 
eatou plenamente convencido de que, 
não sendo elles, como acabo de dizer, 
ttermillidos. ~v são tomados por mera 
attenção ou por mera delicat.lez:l da 
parte dos senhores t.achygrapllos para 
com o deputado que os profere. 

Assim, Sr. presidente, tenho proce-
d.ido e assim procederei sempre. 
Ma~. Sr. presideol~. si assim tenho 

procedido iovarí;welmente. em rela~ào 
â falhl do publicação 110s meus apartes, 
não posso, eotretarliO, deixar de pro· 
testar coolrôl o facto inverso, isto ~. 
.contra a inserção no discurso tle quem 
qaer que seja, como sendo rneos, de 
apartes qne nunca, absolntarucnle 
nunca,forào aqui proferidos por mim. 

E' o qne me força a vir , neste mo-
mento, bastante contrariado, occopar, 
por alguns minutos, a preciosa allen-
ção da casa. (M uilo bem). 

Sr. presidente, no discurso pronun-
ciado, neste recinto, pelo illustrado re-
prese.ntanle do partido republicano, 
meu distincto amigo, Sr. Martins de 
Andrade. discurso tlootem publicado 
na jornal da casa, lü-se o seguinte (lé). 

cO Sr. Martins de Audrade:- !'ia op· 
po~ição o partido liberal desfralda a 
bandeira do progresso e da liberdade; 
IWil!, quando ascende às ameias do po-
der, rasga o seu programma e, bu-
milde, submello·se a vontade do rei. " 

c E' a apostasia tJa idea pela conquista 
Alo poder. ... o Sr. A. :\lachado:-Como o Sr. João 
Alfredo fez agora, nós tarubem vamos 
Jazer.• 

'E', Sr. presidente, contra este aparte, 
que não foi e nem podia ter sido pro-
ferido por mim, que versa a minha 
.reetamaçãD e o meti protesto. 

Não foi. Sr. presidente, e nem podia 
ler sido proferido .por mim om tal 
aparte, por tres razOes, qo.e enunciarei 

em poucas palaHas, cada qlL1l, com•> 
vai ver V. Exc .. mais simples o mai;; 
porterosa. 

A primeira é11ueeu não me acha v a aqui 
presente, quando foi pronunciado o 
discurso, a qne me refiro, pelo nobro! 
deputado republicano. 

Por uma excepçào, unica. posso ga-
rantir :'1 V. E~ c. , desde que começa-
rão os nossos trabalhos, ou me h~vi a 
ausentado, por algum tempo, destu 
reciuto. forçado por motivo justo e ur-
gente, que reclamava a minha presença 
em casa de um amigo, não tendo, por isso. 
tido o prazer de ouvir, pessoal mente, o 
nobre deputado. 

A segunda ô que eu . que tlesejo ~ 
procuro sempre pautar toclos os neto~ 
de minha vida,rtuer pllblicos, quer par-
ticulares, pelos sãos princípios da jus-
tiça e da verdade. seria !lltamente in-
justo para com o Exm. Sr. conselheiro 
João Alfredo, si porvenlltra acreditassl! 
ser S. E1c. um npostata. 

Naturalmente, Sr. presidente, qnem 
pronunciou o atJarte, contra u qual 
protesto, si, de fa cto, foi elleaqui prc)· 
nuoeiado, classificando de apostata u 
Sr. conselh&iro João Alfrello; natural-
mente, repito, referia-se ao procedi· 
mento, altamente politico. deste illus-
tre estadista, quando, uhhuamente, ew 
nome do partido consenador, em 
nome do partido da resiste11cia, pro-
mo·veo o promulgou uma das leis, sem 
duvida,a mais radicalmente llberal,que, 
até o presente, tlonrão os aona~s de 
nossa legislação patria . a aurea I ui de 
i 3 de maio do corrente a uno. 

e ra, Sr. presidente, eu Lestou plena-
mente convencido e comigo eslá todo 
o pair. de que o Sr. conselheiro Joiiv 
Alfredo, quando trabalhou com toda a 
energia e ded•cação e p•·omoveu a pro-
mulgação da lei de t a de maio, foi sim-
plesmente levado por uma feliz allu· 
cinação da gloria a realisar esta grande 
e brilhante revolução pacilica , qne para 
sempre immortalisou o seu nome, al-
lucinação que, infelizmente eu vejo, vai 
desapparecendo, pois S. Exc. parece 
disposto a cantar hoje a palinodia 
com :> seu actual a monstruoso pro-
jecto de bancos de credito real. 

Em terceiro lugar, eo não podia 
pronunciar sem.elbante aparte,porque, 
alem de um grave insulto a mim pro-
prío, ao meu proprio caracter, elle 
si~iflcaria o mais pungente sarcasmo 
at1rado coatra o partido liberal, par· 
tido qoe,acredito, não merece ser as-
sim tratado, principalmente por quem, 
com a maior sinceridade, se acba a 
eUe filiado com a convicção pteoa de 
• 
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soa iocooteslanl booeslidade e do bri-
lhante papel, da gloriosa missão, que 
esllo-lbe reservados no foluro, desde 
que, com11 esper.> ou ,anles, como estou 
pteoameote convencido, saiba, daqui 
por diaole, lrilbar, firme e resolul~, a 
estrada larga das reformas ver~adem•
menle democralicas, que consllloem o 
seu ~ande e gooeroso programma. 
( Mtulo bem). 

Par·easr·es 
Sio lidos e vio a imprimir os se-

guiolts: 
N. 377 

.'< 1.• commlssào de propostas o represen-
taçlíi!S de caruaras munictpaes, a que rorão 
pr8$entes duas da camarada cidade do Turvo. 
6 de paroeer que se adopte o seguinUl pro-
jecto : 

A assemblea legislativa provincial de Mi-
nas Geraos, sobre proposta da camara muni-
cipal do Turvo, resolve : 

Art. 1.• A administração o zelo do ce-
miUlrio publico da cidade do Turvo, con-
~truldo pola provi nela, llcào pertencendo á ru-
specliva carnara municipal. 

Art. t .• O 8 3\ do art. 136 da Rll3oluçào 11. 
:1433 do 30 do Agosto do 1887 nca substl-
tuldo pnlo seguinte : 

8 3\ , 'l'odo o negociante quoth·er sua caga 
commerclal Cora dos limites urbanos o 
povoaçees pagari 80,000 reis. 

ArL 3. • lle•ogio-se as disposiçcills ellt 
contrario. 

Sala das commissees, 18 de Julho de 1888. 
- José HoriL - J. M. Braodio. - Na varro 
$ales: 

N. 378 

A t .• cowmiJsio de propostas e repruen-
&açlíes do camaras muoicipaes, a que rol pre-
sente a da c3mara de Baependy, contendo 
seu eodig'> de posturas; reservando-se o di-
reito de omoodu om t.• diJCussio1 é dij pa-
recor que se adople o seguinte pro)ecto : 

A assembloa legislativa provincial de Mi-
ou GeraosJ. sobro propo~ta da camara nm-
nicfpal de uaependy, resolve : 

ArL uufco. E' approvado o codigo do pos-
luru da camara munlcipáf de Bacpendy, 
que a esta. resolução acompanha; revoga-
das as dfsposlçeerem contrario. 

Sala du corurnisaões. 18 de Julho de 1888. 
- J. Dutra. -França Vianna. - L. de Go-
doy. 

N. 379 

A '!.• commissão de propostas e reprosen-
taçbM do eamaras munfcipaes, a quo foi pre-
sente a da camara do Turvo, contando o rr 
g:ultm~IO para o cemiterio P.llltlico daquella 
cidade; reJervando-se o direito do emendas, 
é de parecer quo se adople o segulnte pro-
jacto :• 

A .uaembloa legislativa provincial de Mi-
nas GeÇaos, aobro PN!posta da camara mtull-
cipal do Turvo, resolve : · 

A.rr. 1111ico. E' approvado o regulamento 
para o contlterlo·publco da cidade do Turvo, 
qua a o~la r!IIIQiuçào acompanha ; revo-
gadas as dlsposi~ em contrario. . 

Slla das commlasôes. 18 de Julho de 1888. 
- J. Dutra. - França Vianna. - L. de Go-
dor. 

N.380 
A 1. • con.mi!l3ão de prO{lOJtas e represea -

taç.bes de camaras muoicrpaos, a quo roi 
prcsonUl · a da carnara do Musambinho. ~ 
de parecer que se adopte o seguin\41 p~ 
J ecto: 

A assemblea legislativa provincial do llliiLI>t 
Geraes, sobro pr01>0sta da C."tmara municlp&[ 
du Mtts3tnblnho, ro.>olve: 

Art. unico. Fíc:io SUftprhnldos os~~~ 1.•. · 
6.•. 11.•, 10. H. tt. 13, f.\ , 111, 16, 17, 1&.. 
UI, il, H :17 o iOdo nrl. 1119 e li 4.• dfw 
art. 100 da Resolu~io o. 3377 de 8 do ou-
tubro do 1885; revogadas as disposlçlíos ooc 
contra riu, 

Sala das com missões, 18 do julho do 1881L 
J. llorla.-J. M. Brandâo.-Nnvarro SaiOII-

N. 381 

A 1.• comwissão do propostas e repreJeo-
taçdes de camu;as rnunic1pae.;, a quo foi 
prosento a da camara 1\a Varginba, coa-
tendo sou codigo de posturas; rosenandtJO 
o direito do emendas, 6 do parecor quo M 
adopto o aogulnto {lrojecto: 

A auemblea lcgtslativa J'rovinciaf do llll-
1138 Gcraes, sobre prOfiOSI.' da carnnra mu-
nicf pnl da Vnrginha. resolve: 

Arl. unlco. E' Allprovado o codigo d~: 
Pl'sturas da cnlh.&ra municipal da cidade da. 
Varginha, quG a esta resolução acompanha; 
revogadas as dísposlf)<)cu em contrario. 

Snln das eommissôes, 18 de julho d~ 188a. 
-J. llorta.- Navarro.-J. M. Brandão. 

N. 38t 

A !.• cornmissio de ]:>Opostas e reprll30ra-
laçlícs de carnaras municipaes, a qun foi 
fJresenUl a da camara de Lima l)uarte-
couUlndo o seu codigo de postur:as; reser-
vando-se o direito do oiTerece.r as emcm"*' 
quo julgar necessarias, é de parecor quu 
se ldopU! o segui me projecto: 

A asJemblea legislativa provincial do Mi-
nas Geraes, sobro proposta da carnara mD-
nieipal da cidade de Ltma Duarle, reaolvo: 

Art. unlco. E' npprovado o ;:odfgo cftf 
posturas da camara municipal da cidade: 
elo Lima Duarte, quo n o~1a resolução aeotD-
panhn; revogadas ns dll;po~içõos em co.,_ 
lrarlo. 

Safn das commissões, 18 de julho do 188a. 
-J. Outra.-~·raoça VlanWL.-L. do Godoy. 

N.383 
A t .• com missão de pro~ostas e represeo-

taçõ..os do eamaras muuic1paos, :a que roi 
presente a da camara do Prata. al~eraadiD 
diveraaa diJposlções do seo Clldigo do posta-
ru, 6 de parecer que !8 adopU! o Jegulnte 
projecto: 

A assembfea leglilativa provincial de Mi-
"~• Geraes, sobre proposta da carnara moai-
clpal do Praia. rll301ve: 

ArL unfco. São apprqvadas as aJterações 
Celtas ao codigo do po~turas da camara mD-
nfclpal do Praia, conforme a propostll que 
a esta rosoluçào acompanlta, reduzido & 
t.,OOO reis o Imposto do art. 3. • a 11./JOOO o ,._ 
soo !I 1.•, o revogadas as dlsposlçlíea em coa.-
trarlo. 

Sala das commissões, 18 de lulbo de 1a.. 
-J. Dutra.- França ViannL- L. de Godoy. 

N.SM 
A t.• commfss3o de razeocb, 14!ndo ,_ 
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s•'llle o rcqucrimenl{l deviobmunl~ ln<lruido 
r comprovado, em q_ue o 1onen1o coronel 
hio Bapllsl.l do AraUJO e Silva, ex-conlrn-
lnlllo da couslrucçio da JtOnle ~ o l'irnngn, 
no diSII'iclo da Tapern, pede iudomnlsaçio 
~~ prcjulr.os quo livora com a r"c1u1·a 
d'aquella o~ra; conrormandl)·~u cum a lu ror-
mação da dlrccloria do obras vubllc.1s, crtm 
u. quo preslou o engenheiro do ~. • dis1rlc1o, 
d:a quacs so evidencia 11110 o pJiiciunario, 
,;~ raclo, soffroo prejuízos na rorl•rlda obra, 
prej uízos devidos ou auribuldot á doficien-
cta do preço adoplado uo orçamenlo para o 
rn"lcrial lenhoso em esl.ldo hrulo, junlu i 
ubra; é do pare~:er q~e se ~dOJIIO o :Segninlo 
PI'O)OCIO: 

A u sombloa lcgbialíva prn,·inclal tio MI-
na~ Gcraos doere la: 

Arl. unlco. E' o [li'Csltlonlo da 11rovincia 
aulorlsado a pagar, desdu jn, M Loncnlc co-
r•mel João Dapli>la de Arnujn o Silva, ox-
conlral.\uiO da ponle do l'irnuga, a llUalllia 
dr 3:4'176\0t, como indeumisa~:io do projuizO$ 
ha,·idoi na construcção d~ mesma tJoule, fi-
cando para esse Um elevado o n. 4, § 6.• a rL 
! .• da lelu. 3\37 de !6 do Solombro de 1887; 
r•vogadas as dt:~posiçóes em conlrario. 

Sala das commi~es. 17deJulhode l888.-
l:a,upello.-Chas3im Orumond.-Lzouol Filho, 

PftlllEiftA PARTt: DA ORDt:M DO DI.\ 
• 2. • leílu1·a de p1·ojectos 

Tlim 2. • leitura e são julgados ob-
J•~tos de deliberação os de os. 3GJ a 
:l;G, 

c ,·ediJo 
Entra em 3.• discussão o projecto o. 

4\, que eleva o credito aberto ao art. 
2.• § t.•, os. t , 2 e 6,da lei a. 3437 de 
'!ll de Setembro de i887. 

('J s,·, Presidente deixa a lua Cll· 
d1nr·a, que é oceupada pelo Sr. uice-
rwesidente) 

O 8r. Barroeo Junlor:-
Sr. presidente, o eserupolo que dne 
ter a usemblea provincial, quando se 
trata de alterar verbas de orçamento 
\'Otado, justifica a razão pela qual eu 
pedi a palavra para, em 3.• dis· 
cassio, apresentar algumas coosidcra-
çõe.s sobre o art. ! . • do proj<Jcto o. U, 
qne tradu.z medida consignada em um 
additlvo apresentado em 2. • discus-
~ão ao mesmo projecto. 

O Sr. Aristides Maia : -E' bom que 
V. Exc. estenda o seu exame lambem 
ao ;.rt. 3•. 

O Sr. 8. Juaior:- Sr. presidente, 
como V. Exe. sabe, as matarias ol!'.,re-
cidas em additivo a projectos em dis-
cussão ·devem ser de natureza tll que 
não alterem a mataria consignalla no 
projeeto principal. 

Ora, o projPcto principal, ao qual 
foi oll'erecido o additlvo que consti tue a 
ma teria do a ri. t . •, nr~~an sobre cre-
rlitos abertos para pagamento de sub-

sidio aos deputados, iademaisaç;lo de-
despezas do vi age':'! aos mesmo$, expe-
diente da secretaria, tacbygraphia etc. ; 
materias de tal naturt'~a . quo a assem-
blea tem aqui votado sempre som dis-
cuss.,o, porque,coahecida ll necessidade 
do se mel h ao tBS dospezas, não se deve 
tomar tempo discutindo assumpto de 
tal ordem. 

Entretanto, Sr. presidente, a esse. 
projecto foi orr~.· ti 1'.1 um additivo, que 
versava sobre o po~gamcuto dil coo-
strucçào de utna ponte sob10 o rio Sa-
pucahy-mirim. 

Sr. presidente, eu declaro á assem-
blea que não sei que lei, aem quo quao-
tia foi votada para cooslrucção dessa 
ponte. 

Declaro mais á assemblea que não 
teobo conbecimoalo de ioformaçcles 
dadas polas reparliçõBS respectivas sobre 
a construcçào de semelhante obra. 

Não sei, Sr. presidente, si, votanlfo 
esta lei, a assemblea procede como deve 
proceder sempre, isto é, do accordo 
com reparliçóes que em tal caso devem 
necessariamente ser ouvidas. 

E, por essa razão, aão vendo os docn-
mentos que justiOcão a medida consig-
nada oo additivo que constitue o are. 
2.• do projecto; eu sinto escrupulo eus. 
votar a elevação da verba do crediiOo 
do § G. • o. 2 do orçamento vigente. 

V. Exc. sabe que. votando seme-
lhante pagamento, a assemblea dniz 
ter conhecimento de que a obra tivease 
sido antoriuda, de que para ella 11e 
livessecoasignadoqnantia determinada, 
que a obra Uve:.se sido confiada re~ll
larmeate a uma commissão ou a Lo-
dividuo .. . 

O Sr. Severiano de Resende:-Quao~ 
a isso,oão devemos reuiar, porque as 
reparliçõBS publicas esmerilbào essas 
eoueas muito bem. 

O Sr. B. Juuior:-llas, não ó pela. 
convicção de que, em !(Oral, as repartí-
çoes publicas cumprem o seu dever,es-
meril h a a do lodos os serviços dessa or-
dem,que en hei de,bma fl-Je, vo~r otu 
medida •obre a qual não teabo eonb .. 
cimento, aào teobo iorormações de re-
partição alguma. 

O Sr. Bias Forles:- No caso n r-
teate,oão existe inl'ormaÇão alguma d011 
poderes publicos. 

O Sr. Viotli : -Eu. lenbo em me11 
poder documentos, que josLificão esse 
pagamento e que em t~mpo apresaa-
tarei. 

O Sr. B. Junior: -Mas, o meu nobr8 
co\legf. e amigo sabe que olo é o pe-
dido de pagamento que justifica o TOCO 
dado para autorisaçio do mesmo; t 
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preciso qne ao pedido sacuda a 
approvaçào da obra tm condições 
de ser paga; tanto mais quanto, sPgundo 
me consta, o pedido de pagamento ó 
muito superior à quantia que foi vo-
tada para a obra. 

Eu, Sr. presidente, olfereço estas 
considerações á casa com gran1e con-
strangimento. porque este additivo foi 
assignado por um distiucto amigo, a 
quem de modo algum desejo molestar. 

O Sr. Violti:- Não me molesta em 
sentido algum. 

O Sr 8. Junior: -Apresento estas 
considerações e, si ellas não servirem 
par a determina; o voto a favor ou c n-
tra,acredíto que servirão ao menos para 
justificar o pedido que, depois da votn-
ção,eu bei de fazer,oo caso de ser appro-
vado este art. 2. •, dé ser elle destacado 
do projecto principal (apoiado do S t·. 
Bias .li'ortes); porque, Sr. presidente, 
eu pen'IO que, em relação a uma lei 
desta ordem, à qual só com grave 
erro o presidente da província pode 
oegetr sancção, não 6 justo que a assem· 
blell una uma outra medida, sobre a 
qual não temos os elementos de con-
vicção para dar um voto esclarecido e 
qou determine a juocção de tal medida 
a uma medida da ordem da do projecto 
o. u . 

Olfereço estas considerações, Sr. pre-
sidente; a casa decidirá como julgar 
conveniente e en reservo-me odire to de, 
depois de votado o projecto, peJjr que 
o art. ! . •. constllaa proposição separada 
para redacçào final (muito bem). 
~ 
O 8r. Drumondt- Sr. presi-

dente, o illustre collega, que acaba 
de falar, limitou a sua impúgnaçao 
sobre o projecto ora em discussão so-
mente ao art. 2. •, relativo á elevação 
de credito pedida pelo autor do addi· 
tivo á verba Reral de obras publicas 
para pagamento da importancia da 
constrllcção dtl ponte sobre o rio Sa-
pucaby·mirim •••• 

O Sr. Aristir.les Maía:-Mas, oã(\ quiz 
falar no art. 3. •. 

O Sr. Drumond •.• e creio que dMS 
de~pfzas feitas com a coostrucção de 
um igreja na cidade de Baependy. 

Começou o nobre deputado dizendo 
que a as~emblea deve ser nimiamente 
escrupnlou em elevar as verbas do 
orçamento vigente 

Gom effeito, Sr. pr&!lidente, todo o 
escrupulo não é demais em assumpto 
llo serio; a elençlo · de credito só 
ee justifica, dadas certas cireumal.an-
eias. 

Para a sua consecução, devem ser 

exhibidos argumenlos C'Ue possão illus-
trar o espiri to da casa (apoiado do Sr . 
~ubiM Ba,-roso) e levar-lho a convio-
ção de qne a sua rejeição seria nm 
acto anti ·patriolico. 

O addilivo olfereciào pelo meo illn~
trado collega da bancada opposta, por 
sua natureza, não é materia imper-
tinente ao assumpto de que trata o 
projecto primitivo. 

De que trata o projecto i 
Ua .!levação da dotação de cerlas 

verbas da despeza publica, que forão do-
tadas iosufficientemente pela assembloc.. 
O Sr Ba.rroso Jun.ior: -Poressemodo, 

V. Exc. encontra pontos de contacto 
em todas as materias que se votão na 
assemblea. 

O Sr Drumond :-Eutre as rubrica!Õ 
dotaâas pela assemblea , que me parece 
tet-o feito insufficientemente, se acl a 
a verba geral-obras publicas. 

O addihvo em discussão, refundido 
ao projecto, tem por ftm habilitar o 
governo a pagar as despezas relativas 
ás obras de que o mesmo trata, ele-
vando para isso regularmente a cifra 
da verba respectiva. 

R11sta agora saber si a despeza fei:a 
com a construcção da ponte sobre o 
rio Sapucaby-mirim se justifica c ii 
estâ no caso de ser aceita pela casa, 
afim de quo esta, por seo turno, h11b;. 
lhe o governo a sattsfazer o compro-
misso cootrahido por aquellos que se 
incumbirão da obra. 

Sr. prPsidente, em ~t de Agosto dt: 
ttl85, o governo da província nomeou 
uma commlssão, composta dos distinctos 
cidadãos, 8o1rào da Camauducaia, te· 
nente coronel Lucio da Motta Paes e 
capitão Antonio Luiz Pinto rio Noronha. 
para, sob a sua iospecç~o. tratar da 
construcçào da ponte sobre o rio Sapu-
caby-mirlm. 

Esta commissão aceitou a incum-
bencia e o gover!lo daprovineia deo-lbe 
faculdade para despenrler com a 
construcção da pontt! a quantia da 
3:0008000. 

O Sr. Bias Fortes:-Abi é q••e esti 
a ques;.;o. 

O Sr. Drumond:-Euirei là 
E' certo, Sr. presidente, e o demons-

trão as ferias queacompanbàoapetição 
dos interessados, assim como auestado 
da camara municipal da localidade. 
altestado em qne o testemunho da ca-
mara é unanim.e, sem distincção de cõr 
politica ... 

O Sr. Bias Fortes:-Mas as camaras 
mnnicipaes não são repartiçOes de in-
formações ao governo da provlneia. 
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O Sr. Orumond ... que a obra ele· 
-vou-se á cifra do i 6·0005000. 

Cum eO'eJlo, as pes:;oas residentes na 
localidade e que podem nos garantir 
com a sua auwrida1le qual a uaLUrcz.a 
da obra em questão sào accurdes em 
assejZurar quo impossível era qne ella 
si realisassll com a diminuta quantia 
do IS : 0008000. 

Ora. semlo impnssivcl qne a obra se 
concluisse com esta hmituda quantia 
e sendo ella iolllspcnsavcl e ur~;:cnto 
para facilitar o transito (Hoblico As lo-
calidades a quo serve, lvmentaudo as-
sim o desenvolvimento do comllJcrcio e 
da riqueza publica, ombura uàu tivesse 
autorisaç:io par a fazel-a c~m a cifra 
elevada a qutl attingío a eommissfto 
que da sua construcçào foi encarregada; 
pergunto á assemblea: é justo. é ra-
zoavel que a província se lo, oplete com 
a fortuna dos cidadãos incombhlos 
desta obra, cuja bnnorabilidade de 
caracter não pode ser contestada por 
nenhum dos nobres deputados de ambas 
..as bancadas desta casa 1 

O Sr. Amcric!l do.\I !IUos:-1) Sr. Da-
rão de Camamlucaia tj um laomem hou-
ra!líssimo. 

O Sr. Bias Fortcs:-Aqui não so ar-
gumenta cunl hour<1 ; ú com tlocnrnoa .• tus. 

O Sr. Amcrico de ~l attos:-0 melhor 
documento (! a ohra, que está feala e 
que ó uma da.s melhores pnnte$ do sul 
de Minas. 

O Sr. Drumoud : - O •JUu rosta ao 
meo illnstrado co llegn, qu•l impugnou 
o pedido atllorl~ado pelo addi tivo, é 
dt>monstr,.r que elle !'ilO se fundamenta 
e que de facto nfto se realisuu ;1 des-
pez:a, cujo pagamento se solicita. 

O Sr. Bias Fortes:-Tcrnus regula-
mentos sobre a matcrl11, quo mau dão 
pOr essas obras em basta publica .. 

O Sr. Drumond: -A chão-se aqui do-
cumentos de sobra, que podem trazer a 
.:,onvi~ção ao animo da casa; fi a ;tru-
tenção não esta iustruid;. com n•gula-
r idade, como pretendem os nobres tlc-
putados. ba doeu mentos que podem 
substituir as ioformaç{)es, trazendo a 
convicção aos espíritos. 

E. Srs., de más consequeucias seria 
a rejeição do adllitivo, quando nós sa" 
bemos que felizmente nesta. província, 
ião vasta, existem cidadãos, em grande 
11umero, que, garantidos somente pela 
palavra do governo, n~o duvidão se 
Jllcumbir da construcçao di\ obras, 
muitas vezes abrindo os cordeis da 
11ua bolsa particular para fazerem 
.adiantamentos em benelicio publico. 

o Sr. Dias Fortes:- Fazcm mal; de-

I 
I 

vem ob>crvu as llisposiçr)cs dos regu • 
lamontos a respeito. 

Nt's nfao devemos saneei.:: na r aq ut 
u·ansgressücs da lei. 

O Sr Ornmond:-Foi natura.lmonll! 
,, silnaçtao em que se achou o Sr. Da · 
r:iu tio Camantlu~aia. 

Conlladn, dcscansatlo na palavra r!.> 
!(•>vento, iucumbiu-se do tl csempcn hu 
da mi~são que lhe foi commctti•la e. 
nito I(Uerentlo fultar :\. conllan'<a 1111~ 
em si flora depositada. IO\'OU a eiTcito 
a construcçào da pontu G assim reah-
sou um mel hor11men to i lllllOrtau te ~ 
salisfll7. uma necessidade i nad i;wc l 
daquclla< rl'giões {ll'fJOÍ!ldos). 

O Sr. Arnerico do Mattos :-E' a nm-
lbor tio sul du ~t ina s. 

O Sr. Ui ,ls Fnn cs di• nm ~par tu. 
O Sr. nrumood : - V. Exc .. cuja :tu· 

toridade para mim u sempre respcita-
vel. .. 

O Sr. Bias F' o r tos : - Isso é bouolad·: 
de V. J'o:xc. 

U Sr. Orumond ... nf10 ba oi c co-
lher-me crn con!radicç.ão nesta casa 

De facto, Sr. prcsidPnte, cn 'luizer:1 
que e:<. tremo fossa o rigm· relativo n•' 
uispellllio dos dinheiros puhlit(t$. 

Qnizora, Sr. pres.ident6, que nem uma 
sú obra fusse antorisada. sem que >•l 
satisfizesse primeiramente essa meuid;. 
morali5adora ala llas tea publica. 

Mas, o quo ú corto ú qno, omL101 ,l 
esteja compreheodida Ci'sa cautela ll!l 
regulamento das ubras publicas, el1,1 
tem sido inteiramente esqueci•la poa· 
todas as admioistm~ües, quer liltcraeo. 
quer conscn·adoras. 

O Sr. 13ias Fortes : - Não a roiadu. 
O Sr. Soares Peixoto : - o,, surt1.1 

que isso serYo para ar.cusar o gov~rn .. 
e serve lambem para certas occasiões. 

O Sr. Ornmoud : - Sr. presidente. 
entendo q~ue tenho demonstrado suffi-
cíentemente as razões que me assistem 
para oãojulgarprocedentea impugnação 
feita pelo meu honrado collega da ban-
cada opposta, o Sr. Sabano Darroso Ju-
nior. 

Sento-ma, coo,·encido de haver fun-
damentado o çoto que tenho de dar. 

O Sr. França Vianna : -Muito bem . 
O ih·. Diat!l Forte & : - Peço 

á V. Exc., Sr. pre~idente, que me mandt~ 
os documentos. 

(E ' satisfeito). 
Sr. presidente, confesso á V. Exc. 

que as obsernções reitas pelo nobre 
deputado reprEtSentante do 3. • dislriclo 
vierão na realidade ent ristecer-me OCI 
momento presente ; e víerào entristr-

ecr'•me, porque o nobre deputado, fa-

• 
c 

( 
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zendo parto da com missão de orçamento, 
a mais Importante desta assemblea, ba 
bem poDcoa d.as, Sr. presidente, tendo 
o governo pedido credi to para attentler 
a cerlas necessidades, foi S. Eic , como 
cumpridor da lei, quem apresentou um 
requ~rimento,pedintlo que o governo por 
sua vez demoustrasse a razão que o ti -
oba levado a effectuar a despeza, para 
a qual aolicitava da assemblea o credito. 

O Sr. Orumond : -A hypothese era 
differente. 

O Sr. R. Fortes:- Eis a razão porque 
eu disse que as consideraçoes do nobre 
deputado 11nhao-me entristecido na rea-
lidade, porque S. E~:c. , trataDdo-se de 
um credito pedido pelo governo da pro· 
vincia, exigia que este viesse demons-
trar as razoes que o tinbào leuilo a 
etrectuar a despeza, para que S. Ex c. , 
na qualidaJe de relator da commissao 
de fa.zeoda, podesse satisfazer as ex i· 
geoci;~ da administração ; e, Sr. presi-
dente, o nobre deputado pelo 3. • tlis-
tricto, relator da commissào de orça-
mento, é que vem hoje, fundado em do-
cum~ntos todos graciosos, dizer a esta 
àsslJmblea que nós nào necessitamos t'.e 
infurmações das repartições desta capi-
tal para decretarmos a despeza de 
t7 : OOO,SOOO. 

Vozes:- Muito bem. 
O Sr. 8. lo' ortes:-Por ahi vtl-se, Sr. 

presidente, que o illnstre deputado pelo 
a.• districto tem duas opiniões sobre o 
mesmo assompto (apa,·les). 

Admira-me, Sr. presidente, quo S. 
Exc., na qualidade de relator da com-
missão de fazenda, seja tão exigente 
num caso e tão tolerante nootro, como 
no de que se trata, contentando-se em 
apresentar á assemblea docomeutos to· 
dos graciosos, ioformaçOes todas parti-
·C&la·es, no intuito lie servir a pretenção 
do Exm. Sr. Barão de Camanducaia,coja 
informação, por mais respeitavel que 
seja, aio tem, entretanto, o cunllo om-
cial. 

O Sr. Silnstre Ferraz : - Fique o 
nobre deputado sabendo que, si ponen-
tnra uio se tralasae de uma medida de 
\Cda a jaalíça, eu aio viria advogai-a. 

O Sr. B. Fortes : - Acredito que V. 
Ex c;., bem como o autor do additivo, 
nr.o serão capazes de vir perante esta 
assemblea apresentar uma medida qoe 
não esteja rondada n.a justiça. 

Mas, V. E1c. lia .ie dar-me neste 
momento lambem o direito de pergon-
tar porqae razão, sobre o additivo qoe 
se discute, nio nos vêm as iolormaçGu 
pedidas f 

O Sr. Silvestre Ferraz : -Isso é uma 
cw,oada só para crianças. 

O Sr. ll. Fortes: - Sr. presidente. 
V. E1c. \'O a semrazlo do Ollbre depo-
tado, relator da 1.• co.omissãu de fa-
zenda, porque V. Ex.c. sabe que todas 
as preteocoes oesla assemblea vêiD 
sempro acompanhadas de documentos e 
as commissoes respectivas dão pareceres 
competentPmente inrormadas. 

Entretanto, Sr. prosideottl, no caso 
presente, dijixa-sa de pedir ioformaçGes 
á directoria de obras publicas, que ê a 
repartição competente para avaliar da 
natureza dessp serviço, tanto mais 
qnanto a indemnisat;ào solicitada vae 
subindo. de sorte que ja cbega a reis 
t7:000/$000. 

O Sr. Sih"eslre Ferraz : - O nobre 
deputado as~im é capaz de chegar até a 
1,000:0006000. 

O Sr. 8. Fortes : - Na realidado~, o 
adclitivo 'dá direito a isso, porque a 
principio dizia-se que o governo auto-
risou n construcçào dessa obra __ p<IC 
li:OOO,SOOO e agura pedem-se t~ :OOOI. 
qno, com 5:0006000 da 2. • parte do ad-
ditivo, sobem n 17:00 •,SOOO e, sendo u-
slm, creio que tenho o direi to de ad-

• m1rar-me. 
O !:r. Silvestre Ferraz : - · Loa com 

attePçào o a1lditivo. 
O Sr. B. Fort&: - Sr president~t, 

é facto virgem oesta assemblea : nunca 
uma preteoção consi~r~aodo augwe!l&o 
de despeza no valor de 17:000/JOOG 
passou sem a informação da repartição 
competente. 

1st~ é o que o regimento exige; é o ma 
norma para as commissões darem pa-
recer e para que as deliberaçOes da as-
semblea s•·jão justas. 

V. E:{,:. sabo que uós temllS um re-
gula monto adoptado·pela govaroo e este 
existe na diroctoria .•. 

O Sr. Orumood dá um aparte. 
O Sr. D. Fort'ls: - Si não tem sido 

respeitado, eu pe~o ao nobre deputado 
qoe,razendo parte desta corporação, desta 
assemblea,rllSpoosabilise eue poder que 
não cumpre a lei. 

Eslã nas mãos de V. Etc. pedir o 
comprimento da lei, é legislador,pode-o 
fazer. 

V. E .. o:. sabe, Sr. presidente, que 
mesmo as obraJ aotorisadas pelu go-
verno segoem certos e determinailos 
tramites; ~i a obra excede de t : OOO,SO~. 
vai â praça e o licitante a arremal:l. 

No entretanto, Sr. pres'dente. a obra 
de que se trata foi orçada por uma 
commmlssào, como consta dos docg-
mentos que nistem em m~u poder. 
por uma commisaão particular, ea 
tG:OOO,SOOO. 

O Sr. Silvestre Ferru:-Nio apoiaOO. 
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por uma commissão nomeada velo go-
,·erno 

ú Sr. 8. f?rtes: -Mas, não ha aqui 
iuformaçã.u alguma official da ropar· 
tiç~o competente. 

Sr. presidente, á t.• ~ez que se ao-
uunciou este addit1vo em discussão, 
eu, com toda isenção de espinto,decla· 
rei â casa que votava pelo mesmo, ai-
tendendo à assigoatura do Sr. deputado 
u. Vaotti. . . 

O Sr. Vaotti:-Obrigado. 
O Sa·. 8. Fortes. . . declarei quo, si 

em 3. • discu~sào os documentos com-
probalorios da medida contida no .ad•li-
tivo não fossem suficientes para tra-
7.er-me a convicção , eu resen•a-
va-me o direi to do \'Otar contra o 
mesmo; e é a razão porque venho hojo 
tleclarar que voto contra o additivo, 
porque entendo que elle, com os docu-
aneutos que o acompaobão, não pode 
transi tar nesta casa. 

O Sr. Silvestre Ferraz:-Pois eo voto 
a favor,certo de que faço mais justiça do 
•JUe V. Ele. 

O Sr. U. 1-'ortes:-Na opinião de V. 
l~xc. 

O.Sr. silvemo t'erraz:- Sem duvida. 
O Sr. U. Fortes:- 0 nobre relator da 

~:ommis~o 1.• de fa1.eoda, na sessão 
passada, quando entrou o additivo em 
:t.• discussão, nos ~araotio que os do-
cumentos necessaraos esta vão em seu 
poder; ootrela~ to, os papeis esta.vão 
ainda na repartição de obras publicas 
para serem informados e vierão sem 
i o formação al$uma. 

E:lta é que e a verdade. 
O Sr. Drumood:-Nào :10u infallivel. 
o Sr. 8. Fortes: -Portanto, !i o no-

bre deputado na sessão p~~ada fea 
com qUl eu ' ot~se pelo addau r o, de-
clarando que os documentos esta vão 
em sou poder, eu julgo-me no direito 
de di~er que S. Exc., argumentando 
hoje, como o foz, não estava com a 
verdade na sessão passada. 

O Sr. Vioui: - Eu compromet-
to-mc a apresentar os documentos 
e ja S\bia que es~avão na re-
partiçio de obras pubhcas, tanto que 
os obti•e em conllança. 

O Sr. D. Fortes: - Sr. presidente, os 
documentos comprobatoraos da mate-
ria do art. 2. • do projeclo que se di.s-
cute, istO é, do addi tifO, não podem 
ser aceitos (l61a casa, porque não pas-
!llriO pe:os tramites porqoedevião pas• 
·sar. 

O Sr. Silvestre l.o'erraz:-Nós trouxe-
mos argumentos para provai' que é 
uma realidade a despeza feita, que oão 
se Ira~ de uma patota. 

O Sr. 11. ~rles:-V. Exc. l1a do 
concordar comigo: ~i :~lltoillirmoJ 
este ltreccdente, am.anhã teremos ou-
tra pretem;ao de igual natureza :1 esta 
o \' . Ex c. estam na obrigação oi e :u:ci-
tal-a e tld vot1r por ella, purquc dis-
pensou para esta formalidade:. e~sou
ciaes. 

O Sr. Silvestre Ferraz:-Desde quo 
seja como esta. ' I :Irei. 

O Sr. U Fone~: -Sr. prcsi rlente .• 
oós sumos poder legislativo o não um 
potlor ote informações; uão devemos 
confuoolir as cousas; legislamos coan 
as iuforanações existentes, mas não 
damos iufurmações. 

E, si legislamos •:om io form~çc.es, 
devemos pedil-as á directoria de obras 
publicas, que é o canal competente uo 
caso rle que se trata. 

Eu ~so oeste momento, Sr. presi-
dente, dar pezames à província do 
Mina~ ; polUO fazel-o, porque ouoca vi 
uma sessão tão perseguida de preteo-
ÇC)e~.de pedidos de indemnisaçOes, como 
esta do t888. 

A.gora, perm.itta o nobro deputado,. 
o Sr. Violll, autor do addith·o. quo eu 
raça á S. Exc. uma observação para 
demonstrar que é com a rol>i mfto 
me~mo de S. Exc. que eu, argumen-
tan• lo como estou, uso do um direito. 

S. Exc.deve se recordar do quo o aono 
passatlo apresentou-se nesta assom-
blea uma pretenção do co•oool João 
8. de ArauJO e Silva, residente n:1 fro-
guezia de Porto Seguro, pedindo io-
demoisasão de '/:OOOI')OOJ pola con-
strucçào de uma ponte que elle, sop-
!llicaote, t10ha feito com orçamento u 
por meio de arrematação em hasta pu· 
blica· oo entretanto, S Exc, o Sr. 
Viou! fazendo parto da com missão 2.• 
de faz~oda, assi~oou um parecer, infle· 
feri ode; esse pedado, que era relativo ~ 
uma obra orçada e arrematada em has ta 
publica I 

O Sr. Víolli : - 0$ documentos 
não me satisfaziào. 

O Sr. B. Fortes:-Si S. Exc. iode-
ferio essa preteoção, com mais força de 
razão eu estou no direi to de votar con-
tra o additivo em questão, porque não 
vejo um só documdnlo que prove pelos 
meio~ legaes que esta o~ra foi feita 
como se aOirma a-tui. 

Tenho concluído. (M uito bem). 

o 8r. Vlot.tl {nlo Lemo; o seu 
diseurao). 

o 8r. Coelho d e Mour~ 
(pela ordem) pede prorogação por :;:a~s 
uma hora para a discussão do PI'OJecto 
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n. !l:IU, sobre pdvilegio para uma es-
tradrt do f••rro da Oliveira para o Alto 
S. F• ancisco e um ramal para Pitan-
guy. sem P.rejulzo das leis annuas .. 

O Sr. · tlvest•·e Ferraz pergunta st as 
palavras- sem prejuízo da d1scussào do 
orçamento-importão a prorogação por 
mais uwa hora. 

O Sr. C. de Moura responde affirmati-
vamcnte. 

B' approvado o requerimento. 
O Sr. Josino requer e obtem o en-

cerramento da discu!ISão. 
E' approvado este requerimento. 
O S a·. c . Pa·nte s (não temos o 

.sou dtscurso). 
O Sa·. Voz de Lima ( pe/ll 

or·cl em) : - Sr. presidente, lamento 
profu ndamente o modo porque são ar-
rolbadas discussões tão importantes 
nesta casa ! ~ ... 

O <Ir. Severiaoo de Resende : -E' do 
regimt nlo; é um direito do deputado. 

0 Sr. V. do Lima: -~ãO COULCStO que 
seja jo regimento, quo seía um direito 
do deputado; apenas lamento o facto. 
pcrque 6 elle simplesmente estra-
nltavel. 

Agita-se neste recinto uma discussão 
importante, sobre ma teria do alta trans-
cendencla, dependendo muitas vezes 
do.q~a discussão o esclarecimento de 
nosso espírito, para manífostarmo-nos 
conijcíeooioRnmente sobre o mesmo 
r .. ctoe, ontretanto,de reponte, levanta-se 
um deputado, requer o ohtem o seu 
encerramento; e isto, pJrq uo, Sr presi-
dente? 

Para que muitos dos nos~os collegas, 
que tio hão ja opinito formada sobre a 
ma teria e conveniente at>3 In teressados, 
Dlo mndHm da em que estão, escla-
recidos pela discussão. 

Na bypotbese, pnr exemplo, trata-se 
da indemnisação de uma obra, que não 
sabemos t•.omo foi feita. sobre a qual 
não temos esclarecimento algum e 
preei!amos ouvir as informações que 
nos podem ser dadas da tribuna uma 
nz que oãoas ba officiaes; e, entretanto, 
requer-se o encerramento da discussão 
(apartes). 

Pretendia preparar-me pela dis-
cu~ .10 para dar um Yoto consciencioso 
sobro a mataria; mas, uma vez que ella 
loí supprimida,declaro que, na duvida, 
Yotarei contra o additivo. 

O 8r. CamUio Prate• re· 
quer qne a votação se faça por partes. 

O Sr. 811veetre. Ferraz 
(pela o~dem): -Sr. p~esidente, com~ço 
por d1zer que voto pelo projocto tal 

qual se acha concebido, porque é a ex-
pres.são fio! e sincera da verdade o da. 
JUSltça. 

Eu nesta casa não advogo, nem nunca 
~dvoguei, ~i oão aquellas medidas qoe 
tmportam toteresses reaes para a pro-
víncia e da mais manifesta justiça. 

Sou incapaz de patrocinar qualquer 
medida que não tenha esse cunho 

Portanto, peto á V. Ex c. que manJo 
inserir na :~cta que voto pelo projecto 
tal qual està, porque trata-se de uma 
medtdn do in teira e rigorosa justiça 
o~ nobres deputados, quo tôm feito 

considerações em sentido contrario, não 
são mais sinceros, nem maisdedicados á 
causa da verdade o da justiça do que eu. 

Agora, \"OU chegará questão de ordem. 
Não pode ser aceito o requerimento 

do nobre deputado, porque, como per-
fei tamente sabe V. Exc., em 3. • dis-
cus~ão os projectos são ' 'otados englo-
badamente o só assim não acon t~cc 
tjuando a ellesse têm ofTerecido emend!lll, 
quo se votflo em primeiro lugar, as qllae~. 
no caso presente não existum. 

No regimento não encontrará V. Exc.. 
um só art. que determine o contrar!u. 

O art. 232 prescrevo que só em :;~. 
gunda disc"ssdo se votar.i sepq.t·adll· 
mente sob:e cala art. 

A não ser isto. teria por indifTilrenttc 
que a votação se eiTectuasso do moàú 
requerido pelo nobre deputado; tal é;. 
connança que tenho na justiça da caus;. 
que defendo. 

O Sr. Fa•nncl&co Drn:r: (petç 
ordem): -:-Sr. presidente, pedi a pala v r<. 
para expltcar meu voto. 

Adversario J..Oiilico do Sr. Uarão dt 
Camanducaaa, me parece que não sou 
suspeito para pronunciar-me du mudll 
porque vou Cazel-o acerca do paga-
mento de que se trata. 

O Sr. Amet·ico de Mattos : - V. Er.c.. 
nunca ó suspeito quando trata-se de 
fazer j usliça. 

O Sr. F. Braz : - Voto pela indeoo-
nisaçào (apezat· da fal ta de formalidauP. 
qne se reclama). por julgai-a equitati .,k 
e justa, sabendo, como S~:i , pela cir-
c~msta:.da c!~ residir a tros IPgoas d ~ 
dtstancta, que a ponto a qlle se refer• 
esse paqamcnto foi executada com solidez 
e com todas as regras da arte. . 

O Sr. Dias Fortes : - Si o proje~t•: 
está em t:isc!lssão, peço a pala na. 

O Sr. Violli : -E' apenas uma jus@-
caçlo de voto. 

O 3r. F. Dru : -Foi nnicameow 
para fazer esta justificação de •oto q:lt: 
pedi a pala na (muito bem). 
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O 8 r·. Alvna•o IUachndo 
<11iz que, para evitar ll eclamr.õrs de 
-volo, que na turalmente h~ fl tio vir .!e-
pois da votação do pr!JjN:to o que to-
marão muilo tCWJIU ;, ~:asa, retJner que 
a vowção da parte do pr••jPcto •1110 trata 
-da indl!rnni~açào St'ja uommal. 

E' approvartn es te requerimento e 
igualmente o do Sr. Camílhl l'r~ tcs, pe-
dindo QIIO a VOl:ICàO ~e f, l;a P•1r p;trtos. 

Proc~.>dendo-se à vota~ào do prfljrcto 
por partt•s, são tutlas approvadas; tendo 
votado a favor da qun ~c refrrn a in-
demoisaçào pela coustrr11:ção Ja ponte 
sobre o riv Sapucahy-mirim o~ Srs; 
Porfirio ~l:l ch:ulo, Lindolpho Car.lano, 
Campello, Silvestro Ferraz, F. \'iaoua, 
Candido Cerqueira, Josino tia .\J aujc•. 
Aristides Maia. Drumond, Silv:t Fort e~. 
Chassim Drumr.nd, Lafayeuc tln r.odn1·, 
Salathinl. J. Dutra. AJ1·aro Madwtn, 
Antero Floreur.io, Na1·arro. Jo••; Tllcll-
d<.ro . ll.11 bo~a da Síll':l . !\lartins df) An-
rlrade, Lennr l Filho. 1\orlrigucs llorta. 
Costa Srua, Ameriro de ~latLM , Frnu-
ciscn llrn, Tolrnd~l . Srveri31Hl dn 1\c-
senllc, Viotti, Aotc.ni•· Teixnir;l, ~lnrta, 
Aveliu <' Curr~:t . Angu,to Cc!'nr u Jnru-
menha: o contra n~ Srs. Ub~ Fr•rtcs, 
Snusa 1\:• bello, :\ utoui (I M~ rt in~. llrn ndào, 
Camillo · ratas, F•~nciscu Sà . Vnz de 
Lima, N1•gncir:1, Gomes Candido, Vel· 
toso, Clamlivnnr Nunrs, Teixeira Ja 
Molla, l' rmenta, Teixei ra Uuarte. Ga m-
polina. StJares Pcíxoto. Frrrniano C!>~la , 
Coelho de Moura , Fcrreirn Alve~.Sahi no 
Barroso e Jose Carlos Nogueirn. 

O Sr. Bi.ns F o r·t.e .. retj ll•lr 
e obtem que a rcdacçftn elos aúdilii'OS 
:;Pja reita em proposiçc)es dislincta:;. 

O 8 a·. Candllo Prnt~ .. 111:u1 
temos o seu discurso). 

O 8 •·· -•o8ino obteutl ·• 
gencia, apresenta rmlíg.do 1•ara 
disr.ns~ilo u prujeclo o. • i 1. 

t:lil'n,\11,\ ot; vt: nnu '"' nl · . : 

ur-., . 
• • • 

Entra em 1.-• d I ~Cil>'Sã11 o l·•·u.•·· t· • 
n.• 350. t]UC autorisa n ~owrno a coa 
tratar eo m1 a companh•a-nti lralla ch: 
ferro oe~tA de Minas- o pro10nfia mcnto 
de sua lioh:t ao al to ::. l··rznc i~ co. 

O Sr. C ondido Cc•••tue it·n: 
-Sr. presidente. coherenta sempre 
com os princi [lin~ economir,ns ·1ue 
manirestei enr 188\, nnnn ru1 qno tive 
a.ssento pela primei ra vez n~stn ~~ça, 
anoo c.rn (JUe aqui prflnnncion-sn ou, 
antes. Pm que acceolUon-sc ~ rt!SÍ$-
tencia a essa r,•bre tle viat\ào r'errea na 
província e em qua eu Ih pute t!~ 

bancada li bor~J. que se oppoz. ue 
manei ra energica e leuaz, a essas con-
cessOOls fcilas sem estudos previr1s, 
som erilerio (ttpoinclo rio Sr. 8i<~.< 
Fa~·lt'S), ~em ~o atlender ao cstad·J 
pc•nivel lia:; nl',sas lirmnça~ prol'in-
ciaes ... 

O Sr. Bias Fnrle~:-Apoiado: como.J 
não ~o aucude hoje. 

O Sr. C Ccrqneira .. . cohcrente com 
e~ses princípios t\ que cu 1'80110 Llo)e. 
com razões de ordem muito snperror 
icl] uell:ts 11ue mi litavam em iBS~ . im-
pugnar o parcrer, antes, o projeclo d~ 
t:oucess:'w :i companhia da estrada 
de ft!rro de oescc. 

Sr. presiuente, ~;orno mai~ de uma 
\ 'PZ touho dcdaraclo ue$ta casa, nilo 
sou inimigo dn progrus..;o, 11110 ~ou rP-
frac: tario a ellc, por l:;..;n mesmo qn:l 
pr.rtcnço i1 csr.ot:1 nllr:t-liheral . 

. 'liio é, Sr. pre.;identc, uma oppo~iç~ ·J 
sy~t'lmatica a qnc f~çc1 a essas i:On•:e::c-
H'>rs : ú umn opposi c;.;lo filh a s•rn plc--
rnrn te da obsen·a,;íio, ohscrvaç.à(l cst.l 
feita durante r::so longo e~paço de 
lempo de 1RF\ :1 1888, em 'lllt·. lonl-'e 
rle melhorarem a~ 1ws.<as condi(·t'•cs 
li nauccir;~s, u C'l.tr!l, é obrio que ellas 
tles(:ambnnc par:1 o mais completo dcsc:,-
lahl'O (a1Joiado~). 

E não 6 Jlrl!cisn ser-se propheta. 
Sr. preslclcnte, parn se ver, em nm 
futuro não muito remolo, a nossa preo-
'l'incla rednzida lts condições nrecaria" 
de suas innans do norte. 

Muito hreve, nus veremos a provioci1 
de ll inas não poder mais pagar nem 
os juros dos juros. 

SI continuarmos ue~ta vertigem dtl 
conceder estradas de ferro com ga-
r:lntia do juros, quando o nosso on;a· 
meu to, escasso e magro, não pode raz•!r 
frcoto, ni10 pode occorrcr aos gra "' '" 
encarg•1s que v:io pesai' solm~ a pro• · 
vincia ; si, porventura, se traduz•r om 
lei a concessão q uc ~e ·pretende ncstol 
projecto, não sei onde irem.os ter. ::)r . 
prcsidco te I 

O Sr. Bias Folrtes: -IJuandn oxistem 
outr:~s pretençôes; a Sapucahy Í:l ve~o) 
pedir ,\llgmento de ~a pila I e garanti :~. 
de jurns do 7 %. 

O Sr. C. Ccr1Jncir.1 ·-Sr. [lresidentP, 
!'11 não r nmpririíl dP.I'itlamente o man-
cl:lto ela qne me :;chn investido p11 r 
nm di~tri cto es~en cia lmente agricol;., 
si vies$C para nsta ns~emblea vot~r 
medidas para cuja exccuçãr,, pnra CIIJ•l 
cu~teio teremos. si n~o nesta, ao meno~ 
nn proxima sessão. de votar novos im· 
posto~ e imposto~ !:ravosos ~obre • 
povo. 
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O Sr. Aristides Maia:-Não apoiado; 

podemos ainda supprimh• muitos. 
O Sr. Dias Fortes:-Oesde que não 

cortarmos despezas, havemos de, for-
çosamente, crear novos impostos. 

u Sr. C. Cerqueira : -Como dJRSf\, 
repre!\Snlante de um districto essencial-
meu te agrícola .•. 

O Sr. Barbosa da Silva : -E essen-
cialmente servido por estradas de ferro; 
o que não acontece aos outros. 

O Sr C. Cerqueira:-CbPgarcl là. 
... representante de um município es· 
soncialmente agrícola, não posso votar 
por novas concessões de estradas de 
f~JTo, porque vejo que vão recahir 
dircctameote sobre a lavoura os eu-
cargos que serão cooseqoeocia, corol-
lario necessario das le1s que votarmos, 
não só com refereocia à companhia 
do oeste de Minas, como a outras simi-
lares (apartes). 

Sr. presidente, eu, que acabo de 
ver os prodromos do descalabro, da 
desorganisaçào; eu. que vejo a miseria 
bater á porta dos pobres lavradores ..• 

O Sr. Coelho de Mflnra:-Mas isso 
não é devido às estrada:~ de ferro; é 
preciso tl6tudar as circumstaocias. 

O Sr. C. Cerqoeira ... eu, que vAjo 
logo apõs a lei de 1.3 de Maio os cre-
dores bypothecarios, os bancos, mao-
·darem sequestrar as fazendas desde 
que desappareceu o element.o ser-
viL •• 

O Sr. Teixeira Dn.arte:-Eu sei de 
muitos casos de bancos mandarem 
sequestrar fazendas de devedores re-
missos. 

O Sr. C. Cerqueira: - Não são de-
vedora.~ remissos; a causa é ter desap-
parecido o elemento servil, unico 
agente r.o trabalho, de sorte que a 
proprie~ade agrícola ficou valendo 
metade. 

Temos visto, e bem perto do nobre 
deputado que acaba de honrar-me com 
seu aparte reside uma pobre família, 
composta de 1.0 ou U pessoas, que 
sofJr~n um !'eqllestro até dos proprios 
cere<wS que linha em seus celloiros. 

Srs., conhecendo de perto a lavoura 
da província de Minas; filho da zona 
de leste, na qual tenho residido cerca 
de 42 aonos, sendo da minha ramilia 
o nnico mem.bro que não vi v e da 
enxada, porque vivo de minhas or· 
deus ; conhecendo de visu o trabalho 
if!ricola alli, posso dizer, por expe-
nencia propria, as difficnldades com 
·que luta a la voara. 

O Sr. J. Dutra : - E' preciso pro-
"" nr que essas difficnldades slo pro· 

Tenientes das estradas de ferro. 
• ' r 

Pelo contrario, as estradas de ferro. 
vêm atteoual-as. 

O Sr. C. Cerqueíra: -Vou demon:r 
lrar que não ,é assim. 

E' vmlade que as reod:~s da pro-
víncia ttim crescido depoi~ que tem-se 
estendido pela zona de leste a rede 
de estradas de f~n·o; mas, em que 
coodiçõe~ f 

Q~.• ~ ••do o serviço estava organi:~ado; 
d'aili em diante, qual de nó:~ poderá 
oizer que havemos de ter a mesma 
prOJ(reS.$àO 1 

E. preciso que não se tenha morado 
na zona do leste, que concorre com u.m. 
terço das rondas da província ! 

Quatro anoos de má safra I e neste 
auno, que esperava-se uma colheita 
melhor, quo o lavrador acreditan que 
ia ser compensado daq co !los a.onns de 
falha anteriores, vê reduzido o resulr 
lado de seu trabalho a um terço, em 
coosequencia da desorgan1saçào do 
serviço ! 

Nós vemos quolidiaoamen te pelas 
esLradas de ferru, pelas estradas de ro-
dagem, uma verdadeira contradança .•• 

Vemos uma verdadeira contradança, 
um cflasse c>·oise dos ex-escravos. 

Como bem observou um nosso patrí-
cio residonte na província de S. Paulo, o 
Sr. Barão de Grão Mo~;ol: o malto es-
tava conquistando a sua lavoura e. 
quando naquella província. que tinha 
o elemento da immígração, dava-ae 
esse facto, o que di ria elle da pro-
víncia de Minas, sua terra natal, onde 
não ba semelbaote recurso? 

Sr. presidente, pode·se dizer que as 
estradas de ferro trazem o progresso. 
a riqueza, a populição; que povoar 
é enriquecer; venbão com quanto 
apborismo quizerem, com quantos auto-
res de nomes estramboticos lhes lem-
brarem (t'iso) .. • 

O Sr. Francisco SA: - São os alga-
rismo~ . 

O Sr. C Cerqueira : -Algarismos, 
quanào a província não tem di. 
o beiro, quando ella ja paga juros de 
juros f 

Um Sr. deputado:- Mas, conta com 
lur.ro futuro. 

O Sr. C. Cerqueira:- Lucro, quando 
tem producçào; mas, não agora, qae 
ella não existe. 

O Sr. Cl16lbo de Moura:- Si muar-
mos os braços .•. 

O Sr. C. Cerqueira:-De braços cra-
zados estamos nós. 

Que é do trabalho 1 
O:~ libertos nil.o trabalhão nestes doas 

ou Ires anoos e estão no seo direito ;. 

• 
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precisão explorar, buscar Jogar que 
lhes convenha. 

Nó~ mesmo~. quando sahlmo• da 
casa paterna, fazemos Utl$Stt.~ digrcs-
Slies em busca de Jogares que rnals nos 
coovenbào e, moitas vcz~s. ficamos, 
uào no melhor, ma•. onde acnba o di-
nheiro para as de~pe7.3S. 

0; libc tos uão trabalhão; inuni-
g•·antes não tomos. 

O Sr. Coelho de Mou1-a: - Pode-se ter 
com a~ estradas de ferro. 

O Sr. C. Cerqueira.-P<li:., si onole ha 
estradas do r~rro uão teiDIJ$ immlgran-
tes, quanto mais onde e lias não exis-
tem ! 

Assim, Sr. presidente, nestes 4 oa 
;s ann03, as nossas rcnllas tem de du· 
crescer e, nestas circumstaocias, como 
,·amos votar augmento do d~spezas ? 

O Sr. J. Outra: -C•Jm as cstrada.s de 
ferro, a renda augmeota. 

O Sr. C. Cerque•ra:-Quando o tra-
halho estava organisado e uào agora, 
que eslà completnmenle desorgan1:1ado. 

O Sr J. Uutra:-E' preciso que prove 
que rtiminue agora. 

O Sr. C. Cerque ira: - P<lis, si uiio se 
colhe café, uem canoa, n.!m algodão, 
porque os trabalhadores eslão em 
busca de novas accommodaçOes ! 

Só si estamo; no paraíso terrestre 
ou os nobre~ deputados nos transpor-
tarem para essa idade de ouro ! 

Nós devemos argumentar com o quo 
estamos venJo. 

Sr. presidente, eu entendo que ne-
nhum outro serviço mais relovanle eu 
posso prestar ã minha província, ne-
nhum outro titulo me recommeodará 
(ndo apoi•1do.•) ao S. • dislriclo. sJ oão o 
de, em toscas phra.ses, vir impugo.ar o 
pr~ote prujecto o ou tro~ seO$ conge-
neres: 

O Sr. Dia.~ Fortes: - Têm de apparo-
cer 12 ou H preteuções, devendo-se 
notar que ha algumas sem garantia 
de juros para o mesmo valln e a as-
semblea não concedo, ao passo que 
concede com garantia. 

O Sr. Se veria no de Resende:- V. Ex o. 
mesmo ja disse que esses, que vém pe-
dir privílegio sem garantia de juros, 
mais tarde hão de pedil-a. 

O Sr. Bias Forles:-Nunca disse tal. 
O Sr. C. C.erqneira:- Sr. presidente. 

si, na zona de leste, onde a lavoura do 
café é a mais desenvolvida da provin-
d a, é orna zona servida por estradas 
de ferro, nota-se, e eu lloo testemunho, 
verdadeiro de!calabro,a desorgaoisação,a 
decomposição mais CóiDpleta e mais ra-
dical do trabalho; si \ou vejo que os 
meus patricios lulão com uma crise 

auerradora, lcn.do •liante de si mAles 
crua mio podem conjurar, por mn iores 
eMnrços tJIIO façào ; enlentlo tJIIO nãt> 
crru affir111anclo qnn a 1.oua da mana 
não 11oder:·• ol';HJUI a 2 anuo$ concorrer 
com a melaola dn producçào c da •·euda 
aetua I. 

O Sr. Dia~ Forles:-Ahi é que cu 
quero quo us dcfunsures do prujecto de-
monstrem que ••• ····ndas hão Lle aog-
mcotar com a ··~~~ :.Ja de r~rro. 

(• rtt.;âo-sc mtúlos apal'lcs e o S1·. 
fWes• te~~.tc pede atlct~çdo). 

Sr. presidentP., si a zona da malta, 
em um futuro muito proximo, não po-
derà concorrer duraute 2 ou 3 anuos 
com a metade da renda com que con-
corre nctualmeute; u quo diremos da; 
outras zonas !la província? 

Nas cslações das estrnda.s de ferro, 
em outras zonas, que u~o a da maua, 
o que vemos? 

Meia du1.ia de balaios dtl toucinho 
cheios de sal tOes, algumas centenas de 
queijos magros. alguns feixes de capim 
mumbeca e na ria mais (•·iso). 

Um Sr. deputado:-l•'nmo. 
O Sr. C Cerqueira:- :'lem fumo,por· 

que a óCada maL.t (11p1u·tes). 
O Sr. França Via una:-Tambtlm se 

dizia que o ramal do Ouro l'relo sc) ser-
~ina para conduzir pedras e. no en-
tanto,está dando boa renda. 

O Sr. C. Cerqoeira: -Sr. presidente, 
eu llco ad mirado quando vejo zom bar·se, 
abusar-se do bom senso, dizendo ou 
'3nlondeudo que ~ província, com um 
orçamento de 4:000 corMs de reis, qoe 
tende a decrescer, porque CtJ pos~o 
afiançar quo no anno futuro a arre· 
cadaçào não poderà atlingi r a somma 
apresentada pela illuslre commissão de 
fazenda; admira, dil!o, como se entende 
que ainda Re pode augmentar mais a 
despeza (fiT•a•·les) ! 

SO o imposto do café está calculado 
em t ,300 coutoli o este anno a colheit;;. 
não se fará pela metade. 

Ja vê V. Ex c. que a COl:lmiss;io de 
fazenda vai mal e que o orçamento vi-
gente, com certeza, vai encerrar-se com 
tleficit. 

O Sr. Francisco Sá:- :lias, é o orça-
mento que eslà em discussão~ 

O Sr. C. Cerqueira:-Mas, é ma•eria 
congenere; e si o lo tomei parte na 
discussão do orçamento é porque es· 
tal'ào outro~ inscriptos. 

Mais de uma vez, tenho falatio aqui 
sobre orçamento. 

Mas, Sr. presidente, basta o bom 
senso ·para ver-se que, quando se cr6ào 
novas de;peza.~. necessariamente vai-se 
aggratar a província com onus oovol'. 

-
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sem qua oú3 tonh:uuos a cert.eza, ao 
menos a prob3bilidade, de que nos or· 
çameutos futuros possa-aos advi1· o 
quantwn para fazr• face a esses on· 
cargos,quft naturalmente dimanam das 
constrncç.Oes de estradas de ferro com 
garantia de juros. 

Si. porventurn, a pro,·incia estiVI'!'5e 
em boas condiçôe~ lloancei ras; si ella 
pode~se occorrer a essas despezas, tu 
nada teria a objectar. · 

~l:l~,o facto ó estc-quutodos os excr-
cicio~. e:::repçào feita do de.;te aooo, 
em que o admlni$lrador da província 
• e i o dizer qns havia saldo. as con<liçOes 
fioanr.ciras da província não t(om sido 
pro~ peras- . 

Entretanto, Sr·. presulent.!. aquolleJ 
mesmosquescap~l(ào ao que disse o pre-
sidente da província s;io os proprios que 
se servem dessas palavras para dirigirem 
accu~açôes ao goYeroo, dizendo q ne 
ellc não; foi sincero. 

Coofes.;o cGm tocla a fraoquPza. Sr. 
presiden•e, qno oào c&mpl ehentlo ~em e· 
lhlnle modo de ar~umonlar-sc; s:.o 
argu1010nt.os de nova e~pecie. Sr. pro· 
sidoutc; não h a proteoçà,, alguma quP 
veuloa a esta ca.•a sem o cunho, sem o 
sinete do beneficio à província: todas 
ellas tendem a beneficiar .a província. 

0.; factos, porem, llemonstrào que 
nssell estu1lo~ leitos a p•·ioo·i, com qne 
se vêm pedir á assemhlea novas coocos-
so~s. s;iu estudos capciosos; posso di-
zel-o, porque apresenta-se aqui uma 
pretenç~o muito modesta, revestida de 
todas al' cooveoiencias que levão a as· 
semblea a aceital-a,por isso que cousul· 
tão os interesses de algumas w nas da 
provmcra e a província vai encontrar 
IOJ!O uma mina da Califoroia nessa zonn. 

Mas, qual mio ó a decepç.'io quando, 
em vPz do P<Jtosi, só se en~ontra o 
Cci·>tat.lt.-lla (Canadá) l ! 

E, com isso com e;.sas P.sperança~. 
os pretPndPnte:l ou a companhia vão 
vedlndo e obtemlo novas modillcaçOc~ 
o ató .ltlgm•nto 1le garantia de juros ! 

E~ ta é quo é a verdade. 
Sr. l!re~ideute, ~~ todos os anuo~ nós 

estamus sendo engodados, vendo o 
quanto• ha de inexacto nPsses relatorios 
CODI •til~ >e procura embJir a boa (é 
da ~- ... •mhlea; cnm qne se procura obri-
gar n IPIIUladf• a trahir o mand:llo de 
que ~A arl•a revestido; com que se pro-
cuiw~~~~_gii'O deputado a votar cooces· 
sOe• ''"''' o~a>, . fazendo de seus commil-
teotr.• la I .• vou r:. um camelo rlfl Madiao; 
si i•·" ,·. ;«im, Sr. presidente, é oe-
crs•'" '" 1 ·• tomemn~ toda a cautela, 

• a~~""" .. · • ••ma posir,à!) digna do nós 
01111•" 

E' prcci~o que uós atteodamos as-
condições prccarias de nossa província. 

Si aquclla zona da l,rovancia, que 
ú a mais prol!pera, ainda apresenta um 
quadro desaoimador;qua diremos agora, 
Sr. pre~idento, desses outros lugares, 
onde não existe lavoura, onde não 
e~isto industria, or. de fallccem todos 
os • e cursos 1 

Ha cortas zonls da província, Sr. 
presidente, que só vivem de eereaes 
e estes mesmos ja não podem competir 
··om o.'l ,:tcneros similares exportados 
pelo R•o Grande do Sol, pelo Espírito 
Santt), Sauta Catharioa e os Estados 
Uuidn~. por causa do preço íntimo por 
qne sf•n \'CUdidos (apa>·tes). 

Sr. presidente, este pro)ecto, ora su-
jeito il discussào, é um verdarloiro ca-
vallo de Trnya c o pobre do Hei tor da 
nos~a província é quem ha do pa~ar; a 
diiTcrença r. que ha do pagar as favas , 
si porçentura nó~ nãa nos rove.•tirmos 
de bast:~nte hombridade. de bastante 
cooscicncia Lambem, para ~alvarrnos a 
nos~a pro,·incin dessas con·.~ssoes .., fie 
outra~. quo naturalmente hào de vir, 
porque, uma ve~ ab~rto o caruinho, 
nad~ mais facil do que entrar p(lr elle. 

Alem dc•sta prelençào e de outras 
que hão de vir depois, ainda appare-
co··rão mais tarde outras, que SR esLfto 
eogendran•lo oo cere\.Jro dos preten-
dentes. 

O Sr. llamiro Martiu~ - Devemos 
curar a província dessa anemia, em que 
ella se acha. 

O Sr. C. Cerqueira:-En diJtO, Sr. 
i>reshleotl' que a estrarla de f1•rro do 
oe~le riP ~hnas é nm ca\'allo de Troya. 

Ella pretPndo fazer o jngo do tolo 
com o ladino e, alioal do contas, a 
província é quem ha de pagar o pato. 

Sr. pre.~iclcnte, eu não ~~rt·diln mais 
oa sinceridade dessas comp~nhias de 
estrada oJe ferro. por.tuc,rn~ l é ~~nrcio· 
nada a lei, ja o eontr:no e·H.i celebrado 
e vendido o privilegio llOr llons c1•bres. 

Nfto ha ncuhuno pretOu•l•!utn de es-
Lrada de ferro, Sr. llresitlente, qne da 
noite para h dia n:w se apresentem~
diodo dinhei ro às qna1·tas: 

Isto é 'I m racto Hridk.J eu po•lía 
de~liar aqui nn. rosarin •l·l coott>~'\Sio
narios de fStr a.las de ferr.:a qne vco-
derjo os rPspccli \'OS pri ,·llegio5 por 
bom pre(·o: o a pro,·inda, ' re~pe ito de 
umas, o Estado. a re~peito lo outras, 
são os quo estão solfreu 1•1 a~ conse-
qwmcias ou, antes, o, r•)' res contri-
buin tes. 

Pois, Srs .• si essas Y.nu. - • percorrer 
pelas es• radns projcctatll· são t:ro 
fer•eis, são de tanto fn t·•·o, si ~ão 



~sse eldorado, de que inlão os pre-
Ulndentus e os seus protectures, porq uo 
r azão não rauHn as estrndas lndepeo-
denle da carantia 116 juros (aparl,s)l 

Pois si a primeira cousa que elles 
dizem é que a estrada em nada vae 
pesar à prov111cia; c a presente prc-
tencfto nào 1•ae em consa alguma pre-
j udicar os t:nrn•s pnhll r.os; j:Cio con-
trario, traz grandes l':t uta:;ens á zona 
tal e la I, d[L tan to~ o quanto; • ; un t:io. 
-por 1uc of1o a razem7 

O Sr. llias Fortes: - .\ garanti .. de 
juros serve :11ó 11ara a<pluxi:lr a ini-
ciativn in•livi•lnal. 

O Sr. C. C~r1Jucira:-.\ pro,·a. Sr. 
pre~idcntc, de t1ue a ~-:arantia de iuros. 
alem do onus IJU8 u a7. ã provu1ria. 
tom o grand • inconveniente de matar 
a ioiciat1va 11arlicular. t'• 3 seguinte: 
esta íl lu~trada asseu1blca votou par.t o 
meu districlo 11 111 engenho cenu nl e 
outro p:1r.1 o !I •, ambos c•Hn gar.111lta 
de jurns; entretanto, logo depois rnn-
•lou-se nrn ~~ tabclcci tnl• n to II;U:ll na 
Ponlo Nova, ~um (l.oranll:\ lle JUros e 
quo cstiltlanolil op tlrnos rrsultatlos. 

O Sr. A ntnnin ~la r lins: - Apoiado; 
optimos resui L:It los; 1·~ta é a ,·erdat lc. 

O Sr. llariJOSa ola Sih·a: -0 11 116 o 
orador affirma a rC:<(J~ItO tios engenhos 
centracs ê prrrenamcntt! exactn. o :)r. c. Cor1JUC1r3 :- Com rer~rcocia 
a e.•tradas de ferro. Sr. rrr.suleute. oós 
Ulmos na secretaria da as<eml!IPa al-
gu mas pretençOcs sem ~ar:tn t ia de 
j uros o nlguuiJ~ 1lella!' ten1l0 por 
objecti vn 1.ooas quo outros e:;lào pc-
diodo com garantia de ju o•, 

O Sr. Cuolho de ~lou r:,:-l'ois V. 
Exc. devo rlcsconflar dos que l)('clem 
ssm garantia 110 juros, por1p1u 5àu 
esses os que pet!1rn 11ara vendoJr. 

o Sr. r:. CeriJ UOira: -0 ar~umento 
110 nohr•• olllpn l:11 lnl: rnntr.tp11u l u~tJntc1 

Si cllrs nlotüm u pri l'ilellill ~m1 J.ltl· 
rantin 1lo• Juro~. 1:•1111 o·•:rh't.a l'ãoJ trn1:1r 
levanlar ~~~ rapítacs. pnr!Juu n.'tn 1,., 
quc'm 11u~•ra wmpr:.r p1 ti'IICI\1 " ,, .,n 
a j:larantia !In j:OI'ernn. 

O Sr. Coelho tiO )lnura:- Sihl 1:3\lt· 
culadores. 

O Sr. C. c:rriJueira . -l~•i>Ceul;ulnrr~ 
são os quo pellum ~;.1ranlia •lc juros, 
porrtue e~ses ~no M lfU IJ nchão ..:ompra-
dores p:tra M .:~rus J1rivi1Pgio• nn lu-
g latorra , E- t:ul o~ Un idiJ~ &. 

O Sr. BiaR Fo rt~~ •lil um aparte. 
O S1· C. Cnrqucira:-Em L~n!lro~ ha 

um celebre symli::ato. onde granolr~ 
l<omma~ se e~coão o llepois Ti•m rl:;urar 
t:omo capilaes da empreza. 

Eu vi 1sto por occasião da 'questão 
.Nin 1~ o 1\ io; :~tê o general Conto de 

~l :tg~lhàrs •li<cutio muiln l'~So ocgoc10 
do ~~ ndtcato. 

E1itretautn, ~qui vrmos prPicndentes 
exi~:indo !llna garantia de i ~ • . juro 
e.-. tu~~~ penor ao que o E~tado P~lla do; 
~~~a~ apolices, 1lo• su:L dil•ida. 

:-~,·,~ ::abcmo~ IJUC o JUro das apolice~ 
hlixou. 

O Sr. llia• Forte~:-0 pad rà~ devm 
ser ou1ro hojo. 

O ~r. C. Cerqueira.:-S~m t.hll'iola 
alguma. 

Sr. prr.~i1len tr, eu potlia adduzir· 
longas ron~uleraç•ie~ COIII rt•f~nmcir. íL 
csll· pruJ•'cto: eu rnh•ntlo tiUil ello n:i•l 
du,•o pas..•ar nc~ta c:l~a t.tl qual Sll 
acha: estou 11rompto a çntar p1:r con-
re,,õ •< tlc e,:tnula~ llo fa•rro, porc111 
sem a garantia de juros (apoiados: 
mui/o bem). 

I) ::ir. llJrhos:t tia S•h·a:- V. Ex~. 
1' 011' pelo prujccto em L • di:!Cu .. ,~ ... 
porq ue em '!!. • putlc prupor es.~a lllll· 
d l llc:o{'~O . 

O Sr. \.: . Ccntueira:-!'láo; ro u 1'011 
vutauolo runtrn c lc~rl e j;L (•·imrlus); ~~ 
11nrvcntnra clle wn~P;; u i r chcg:' r 11 ':! . · 
•li~cn ~~ân. quoli Deus ove•·t .. t, 1•otão 
otT~rceerci uma emenda neste sentido. 

~l as, eu entendo que d mais curial, 
m:us seguro mAtar-sP lngn a o:obro. 
d :lr·~e-lhe lng•J ua rab~ça {• i .<ndas); 
será l>lO um serviço mais prOI'CiiOSI) 
para a prOI'Incia. 

E, Sr. pr~si1lenlt•, 1'11 e.~tou CUI ~··
rin< di111r•ttlti:IC!C:I Cstl' :1111111 CiiUI rrro•· 
reucia a esta lllii'<L:'IO 1lc· cstr:1olas rio• 
ferro. 

.\ ult•:\,lr;lli"'a-s•: çorn os IH'Clt'IJ• I ~" uft'.: 
clr IJs u·atla~ elo rerrn, '1 11 0 ror:'ttl :1qui 11 ... 
nonun:11los uns t I' JIOS olescri ttl'" pu r 
J'llllio ... ( Uisadosj. 

O Sr. Camilln l'r:nr~ :- \'. Ex r l'ni 
1(111'111 lo< fii'IIIIIIIÍIIIIII. 

n Sr. <:. C•'I''IU I'ira :- Orr:ioHu•• ~ J• •-
ll'l'lllll:ttlo•" cn ac·rilí•i. 

\àn ~nu <l'l' tarin 11:1 l'<rula til' IJ.or-
" 111, lll:t~. lo•tnlu .o< oolorM 110 llliiii<Ío•ttr 
olo• l'.trvill• .. 

ll SI'. \ ristulo•s )I ~ ta:- V. I~ \I' . l.tlll· 
bom n<a ol c..~<o'< OOIUI'.~ rx•tui~i tos! (1/i -
saclas). 

11 Sr. C. l.:t•l'• l'"'tr~ : -Sollll 1l ll l'lll.1 : 
p:tr:o ll't' llt rl' tlll :0 l'lllt1tl' III'Sl:t f:lS:t (> 'I• 
.<tl(lto.<): oln foutra rio cuxoli'tn-1uo: ll<lij lll 
(•·isadas). 

• I ... cntaal, rllo•, lra lauoln tlc IIUI:I 11111':t 
CSIWI'Ír. llllf' tiCUollllilla tiO 11C.VI01 ' 
110/JIIi• oln \ 11~1r:1lia . ru ~•·ntl·lll•'l ll autt; 
tia~~~·~ lhii' O:- 1.1 pns (•·isatlas), qn.• 
~àn oh: IIIIM ligur:o mais a~:rada
wl, mais p•·~r.·•ul~ir.o . J"•rque ns Jlfl· 
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melros erio tle cór preta e estes são O Sr. Severiaoo de Reseoda: -N)(; 
verdes com os encontros amarollos apoiado. 
(rilaàal). . O Sr. Dias Fortes:-0 objectivo é~ 

Portani.O, teem as córes nac10naCS" o, mesmo. . 
flOr isso mesmo que.s11o mais aprecia- O Sr. Ramiro Martins:-lla tle se de--
veis, são muito mais perigosos pela soa monstrar. 
sympatbia, pelas suas seducçõll!l e pela O Sr. C. Contucira:-Sr. presideni.O. 
!lUa pluma_gem cambiante (·'isadas). . com refo:rencia a esta questão, eu re-

Sr. pres1dente, ou estou com rece1o corJo-me de mn f••cto, que se tleu em 
tle que v. Exc. mo diga quo ja e>tâ ter- Hl:Jti no meu município o quo me- roi 
minada a hora, quando, eotretanlo, contarlo por um amigo, que viveo 
ainda tenho algoruas considerações a naquella epocha c que exercia na ci-
razer· o quizera que V. Exc. me in for- dade rio t•ornba :. proOssào de advo-
masse de quo tempo posso dispor, afim gado. 
tlo ver si devo resumir ou si posso Dous offioiaes de justi~:a. Joaquim 
alargar-me mais um pouco. Gaforino e 1\ibeiro Manso, sendo cba-

0 Sr. Vrcsidr:. A llora está com mados para fazerem uma execução no 
ciTeito termina • arraial tle Tocantins. antigamente do 

O Sr. Viott requer prorogaçào da Paraopcba, no caminbo tiverão fome 
hora por mais <iO minutos, som prejuízo c !raLarão do abrir o seu rarnel para 
lia discmssào do orçamento. saciarem-na. 

E' approvada a ~rorllgação. Um delles, um sybarita, oãll se coa-
O Sr. C. Ccrqueu·a (continuando):- furmaudo com o Jlno·traziam, delibero11 

Sr. presidente, agradeço à ca:;a a de- ir á casa do ll"m fazendeiro visioho, jol-
ferencia que Leve para comigo. g~ndo eoeoolrar aili alimen1ação mais 

Continuando nas minhas considera- confortavel e convitaliva 
~~os! direi que. em vista do es~do pe- O companheiro observou-lhe que 
o1ve de nossas finanças, em VISta da não de~ia ir huscar lá o que oão tinba 
desor~anisação do nosso trabalho. da guardado e que se contentasse oom a 
diminuição crescente da renda, nr.o no provisão qne línhão. 
exercício fuluro, porem mesmo oo Suas ohservaçoos. porem, do rorão 
nctual, teremos de enfrentar com um a11end1das, o seu companheiro di-
grande de~cit. rigiu-se para a fazenda e lá chegou á 

Ora, si havemos do ter de~cit com noite. 
certeza, não podemos votar nova$ despe· o faz~ndeiro. homem religioso, comf) 
zas. porque não tomos recursos para são todos os nossos patrícios. o coa-
fazer face a ellas e não serã criteriosa a vidou para rezar 0 terço. 
legislaç.'lO QUO não fOr previdente, qoe IJepoisdoterço,vierãoospadres-nOS!kiS 
uão tiver em vista os dados de que por· por alma dos que na rreguezia tinbão 
,·ent11ra possa dispor. morrido (riso). 

Sr. presidente, si este projecto fOr 0 pobre official de justiça, quasr 
convertido em lei, teremos como conse- m'lrto á fome. leve uma syocope (ri-
quencia n~ria de alle'!d~r a outras sadas). 
pretenções 1guaes, que v1rao com os O fazendeiro mandou pega.r uma 
mesmos argumeniOs, e a assemblea, gallioha e trazel-a sem demora. 
para ser equitativa, terá forçosamente Elle regosija-se com a esperança de 
de altendol-as. om bom caldo, mas qual não foi a toa 

Ora, pergunto: com 9ue meios ~nta d8&8Speração quand.o viu que man-
a assemblea para os JUros dos Juros daram vir a gallinha para tirar -se-lhe 
garantidos :1 conccssOcs ja feilas para uma penna, afim de introduzil-a oa 
estradas de ferro o ainda a mais esta 1 garganta, suppoodo-o congeslionado! 
· SI diz, 6 Vtltdade, que estas conces- Assim são, Srs , os pretendentes, que, 

SÕes são Olhas do patriotismo e que as ~m lugar de trazerem recursos para & 
despezas a citas rel;~tivas são reprodu- província, vêm introdnzir penoas na 
clívas. garganta do nosso tbesouro. 

Mas, a 'encin ha de demonstrar Seodo assim, Sr. presiden~, ~e-
que d'aqui em d1aiitlicarábe_m patente vemos estar sempre de sobr av1eo 
a leviand:.de com que~ ~otão conces- q~anto a essas preten~. embora 111 
sões semelhantes. ------ d1ga que as nossas cond1çOes ftnaneeiras o Sr. Dias Fortes:- E nole v. Exc. - · !M'jam pr.osperas, em~ra se raça a• 
que a estrada do oeste quer o mesmo JOgo de c1frat e eco~omaas. 
objectivo da Rio Verde e da de Jacu- • O Sr •• França V1anna : - Os alga-
tinga a Lanas. nsmos oao menlem, 

' • 
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. O Sr. C. Ccrqueira :- O; algarismos·.,.· ·n~ora, são uma verdadeira enrraso-

uao mentem, mas pode-so errar. pall~la, 1:1oLo mnis quanto nós temos 
Não ha nada. infallivel neste mundo. ~ido. os poiorcs exemplos do banco do 
A. prova ev1deute do que acabo do nrastl e pelo~ domingos so podem tir.u 

dizer é que as estradas de f•lrro não dão os dias-santos. 
aquelle resultado para a prOI'iocia ao- O Sr. A. ristioles Maia : - Apoiado 
tunormonto ralculado. O gr. C. C~nJucira : -l'ol'lauto Sr 

A prov~ ó que o.s peticionnrios mais p~csidcnt?· representando ea um' di; 
hPm scrvtdo~.relauvarucnto a essas em- tnclo agncob. tcn•lo nascido na zon:l 
prtzas tle c~tradas de ferro. são os que da mana, conh~r··n lo a~ suas neccssi-
v,i~ pedir augmeuln do capl_tal e jnrus. dades, eu nàu I'U•SO votar aqui aug-

:SI o~ nolwes depuloldos Ql117.~rem pro- rnenlu do despl'zas, com prejuízo do 
curar mfunna•· '" da dtrectorrn de fa- clistricto qno represento o de outros da 
1.en~a. verilu qoto a provrn ~ia aclta-~o província. 
ruutlo sobrécarregada com as conce::sóes Um Sr. deputado: -No llntaoto, o 
do estradas de f~rro. districto de V. Ex.:. possue uma rede 

Dize~ aquelles que pensão rle modo T.lSta do estrada de rerro. 
contrano quo ellas t~m augmentado O Sr. c. Ct!rqueira : -l'llssue uma 
a renda. . v:l!'l:l rodo de e~ trada de férro.por is.~o 

Isso pode ter acontectdo naquellos que e>IA nos limite: da província dn 
lugares oudo a lavoura esta organisada Il io e, bifnrcautlo-s& com a estrada 11e 
((tpoi!ldos). ferro de D Pedro 11, ti muito na tural 

Sr. presidente, entendo que presto que isso aconteça, porque como os 
um releunte serviço à minh:1 província, nobres deput~dos sabem. um~ das me-
votando contra as garanti:ts do juros a lhorcs partes da província ó a zona de 
estradas de r~rro. porque 3 província fos te. 
não podo nccorrer a .essas dcspezas, Ditas esllls 11nlavras, Sr. presidente. 
sem que lance novos tmpostos. eu vou so •lar-me, C'ln•encído de ter 

E os no~sos contri.buintes, que cão expcudido com toda a rraoqucu sobre o 
es~o em ctrcumstanctas de pagar os assumpto o meu modo do pensar, c ter-
extstentes, naturalmente n:lo poderão mino repetindo aqui o quo ja foi dito 
11agar DOI'OS. pelo meu amigo, o Sr. Castro, cuja ~u-

Sr. prositlento, podem votar pela sencia lamento: não quererei pOr cinza. 
concessão do estradas de ferro aquellcs na cabeça, por isso que sou calvo (riso). 
que entendem de si para si que a es- Entendo. portanto, Sr. presidente, 
Irada de ferro, atravessando um areal, qua pre·to assim um serviço á zona 
atravessando campos eslercis, pode agrícola da província quo represento. 
produzir alguma cousa. Tenho conr.luído. 
Ma~. eu, que conheço, Sr. lll'esidente, (.1/t,ilo bem· muito bem). 

quanto eS:~e prisma é illusorío, 1111, quo · 
moro na malta . que conheço as con- O 8r- Dorboaa dn 811va:-
diçõas demenspatricios,quo.relizmente, Ouvi, Sr. presidente, coro toda a 
pa5so apertar a mão a 1600 eleitores, aueoçào,as ohservaçõesque foram feitas 
tratando-os pelos seus nomes; eu, que pelo nosso boorado collega que acaba 
estou identificado com os Interesses da de sentar-se. 
l:~voura, quo conheço as terríveis coo- Mas. Sr. presidente, tratando-se da 
sequencias da lei de i 3 do ~aio, com primeira disc11ss:io do ~rojeclo, esta 
reJereocia á desorgauisaçào do trabalho, deve versar sobre a consllluciooalidade 
sem que o I)Oder geral tivesse votado,de- e utilidade do mesmo. 
pois desta lei, outras complenwntares, Quanto á constitucionalidade do pro-
que viessem allenuar as condições pre- jacto, penso !JliO não so!Trerá duvida, e 
carias da lavoura; não poderei votar quanto a sua utilidade, do mesmo 
jamais por semelhanles preteoções. modo, em vista das observ;~~.()es do 

<ir. presidente, não fui mandado para meu distineto collega, uma voz que des-
aqoi para baratear os dinheiros pu- appareça a garantia do3 juros. 
blicos, nem Iam pouco para au~tmentar Ora, como isso só se pude fazer em 
a affiicçào ao amiclo, parqno afllicta é a 2.• discussão, porque é quando o pro-
lavoura d& província de Minas. jeclo é susceptível de emenda.~. re-

EII& oãotemrecursos, oào tem lmmi- servo-me para nessa occa~i•o tomar oa 
graçào, olo tem diJheiro para coo- devida consideração lado quanto roi es.-
stroir casas para os immigrantes. pendido por S. Sxc 

B, sendo &ssim, não pode tomar sobre Mas, assim procedendo, desde ja iD-
si a respoo:sabilld:ule de novos onus. voco o concurso de lodos os meus cot-
. Estes bancos, que se estão preparando legas que represeolam as zonas ainda 



não servil! as por estradas de ferro para 
que se rsunam em torno dessa idea, 
.Pois que e lia representa para nó; u "' 
io!eresse commum. 

(.\l uilo bem; muito bem). 
O Sr. Presidente dá a palavra ao Sr. 

Bias Forte!'. 
O 8r. Dlo• Fort.elit : -Peço 

á V. Exc. que me informe quantos mi-
nutos tenho ainda para discutir a ma-
tería. 

O Sr. Presidente : - Vinte minutos. 
O $r. B. Fortes:-EuUio, ll~a preju-

dicada a hora destina la para discussão 
dv orçamento, porque tm não po~so 
ralar ei.Q tão pouco tempo. 

O Sr. Ferre iro "'hre8 (pela 
ordem) : - Peço à V. ~xc. , Sr. presi-
dente, que consulte a casa se consente 
no adiamento desta discussão para 
amaohà (apoi·ldos), visl'l quo o orador 
inscripto acaba de declarar que o tempo 
QUP resta e insufficiento para S. Exc. 
ralar. 

Sou muito a favor !las estradas de 
ferro, mas quero <1 uo as disr.ussOes 
nesta casa sejam rranc·,;. 

Sendo a casa consultada, conce!le o 
adiamento •equeri!lo. 

2.• PARTF. D:\ OIIREll DO DIA 

Orçamento p1·ooincial 
Continua a t.• discussão 1lo projecto 

o. • 323, quo orça a recei ta e lixa a des-
peza da provlncia para o eJercicio 
de 1889. 

O 8r. Frnncl8eo 8â : -
Sr. rresiden\a, lamento ter do ocrupnr 
a preciosa auenção da assem blea em 
hora tão adiantada . • . 

Vozes: - Ouvimos a V. E:tc com 
imwenso prazer (ap,iados gmus). 

O Sr. F. Sá... tanto mais quanto 
nada posso trazer à tribuna para 
corresponder á attenção e pacien-
cia dos meus h n.rado$ collegas (nflo 
apoiados ge~aes). 

Mas, co:re-me o dever e cabe-me a 
honra de responder, em nome da t . • 
commissão de fazenda, ao eloquente 
discurso que prof.ario hontem o not..rc 
deputado pelo to.• distrlcto. 

E confesso à V. Exc., Sr. presidente, 
qtJe o raço com verdadeira satisração : 

,·~1!.0-~....Porqne é rar:1 e iuapreciavel 
rortuna tei'l;:l1'-&.J'{llas com adversarios 
de tanta l!albardia · D ítO'' tàó ele,.ado 
merecimento ; segundo, p'orquo as 
objecçOo.s rormuladas por S. Exc. con-
tra o projecto de orçamento prtlvincial 
forão !le tal ordem. que me trnuxerão a 
convicção de qué, ao juizo in timo da 

sua esclarecida cons1:iencia. o trabalhn 
da t . • com missão de fazenda foi muito 
melhor do que o pudera mos suppor e 
quo somente o combateu por honra da 
firma partidaria. · 

(A]>Oiados da banca la liberal). 
O Sr. França Vianna :- Fer. um dis-

curso brilhante na rorma, mas não ata-
cou a mataria orçamentaria. 

O Sr. F. Sil : - Eu não farei 
uma exposicã•l dos motivos QUO justi-
fi.:ão c:ula uma das disposiçOes d.o pro-
jecto. 

Comquanlo me parecesso mais con-
venienLo IJUO por nm traba.lho dessa 
natu rez<~ l'l.lsse pr11cedida a tlís~ussão, 
1]1111 só deste modo poderia ter urna base 
se;{ura , todavia, as praticas adoptaflas 
nesta casa adião-n'a para outra oppor-
tunitlade. 

Limitar-rue-hei, portanto, Sr. presi-
dente, a tentar responder as nbjecçóes 
formuladas pelo honrado Sr. Tuleodal 
contra o projecto de orçamento ; e, si o 
tempo permitllr, as conside1·ações poli-
ticas com que S. EKc. recbou o seu for-
moso discurso. 

Eu des~jaria, como o nobre deputaLio 
pelu 10. • districLo, que a discussão do 
orçamento nP,sta assembiP.a seguisse as 
normas do methodo inglez, que S. Exc. 
nos descreveu com tanta e~actidào ; 
UJ:Is,esse meLhodo " entre nós completa-
mente 1m pratica vel. 

Em primeiro logar, porque,si os pro-
jectos do orçamento, na eamara dos 
conunuos, sã'> discutidos c preparadns. 
nào em se:;sào plena da cam:~ra. mas em 
sossàCl !le commissOes, á qual compare-
CAro 0:1 homen~ de compotencia especial; 
entre ru); ~abe-se que, tanto no parla-
meoto.como nas assembleas proviociaes, 
não ha verdadeiras especialidades; todos 
têm competencia para discnLir todas as 
matenas ou julgito tel-a, a ó exact~
meu\e isto o que explica a miuha pre-
sença nesta tribuna para discutir m;.-
teria !I esta naLUreza (na? op >ia' l"s 
!)•>r<~ es) . 

O Sr. Antonio ;\lartins : - V. Exc. 
é perfei tamente competento (apoüulo.ç 
gP.1·aes). 

O Sr. Orumnnrl : - Estú habilita•! -· 
simo para discntir o orçamento (apOIG · 
dos). 

O Sr. F. S:'1 : - Institu indo 
o exame geral st~llre todas as disposi-
çõos do orçamento, n illustre deputado 
pelo 10. • districLo 1nanirestou desde logo 
uma sorpresa, porque não con11eoia 
qual das 1·egras geralmente eslabelecr-
dM e adoptadas foi sego ida pela com-
mis.sào de fazenda para o calculo da 
receita. 
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Eu sei, Sr. presidente, que ha me-
lhudos classicos. ensiuatlos pelos trala-
dn~ e seguidos por alguns lfgísladores, 
para se fa1.or o orçamento da receita 
lJUblica. 

O illnstre deputado, a 'JIIOm tenhn a 
!Joora do responder, nus cxpoz os princi-
paes: aqnelle segundo o qual calcula-se 
a receita ~m vista dos resultados do 
ultimo rxercicio ; e aqurlle pelo qnal 
calcola-~e em vista da media do~ Ires 
ou dos cinco ultimos exercidos cunhe-
cldM. 

E' mesmtl n segundo dCS$es mctho-
dos, c11m ligeira ruoclilicaçrco, o nconse-
Utado pelo me~lre mais vulgari~ado da 
scienria fin anceira. Lcmy-Ucaulicn. 
Ma~. si a scic•ocia polit ca, em qual-

quer de suas esphera~. não coosrguio 
ainda 1!, prova,·elmente, nunca o con-
seguiril, cmgir-re a regra~ fixas, inva-
Tiaveis, ab:;olutas ; muito prioc:pal-
mente ~ão estas impClSsiYtis tratantlo-so 
de roatP. ria qual ncn orç.amento. 

O orçamento é, cr•m cfToito, a exprc~
!'àO do estado social. em umn cpo~ha 
dada. 

Ora, oesl?s cond i çll~s. cllc ti determi-
nado ror circomstaoor.ias c~pcciaes, por 
círcomstanc1as acc1dl'ntaes B tranFito-
rias, quA não podtn1 subordina r-.~c a 
uma t>i tola invaria\'cl, nrm obedecer a 
methodos geraos. 

Em relação mesmo no orçamento rle 
nos~a psnvincia, facil ó do ver-~e que, 
~i quizessemos adoplar qualquer lias 
regras estabelecodas pelos • ratadn:; , 
podia mos cheaar a resultados absurdos. 
Sabemo~. por oxempln, que para cal-

(:Uiar o rendimedto do lmpusto ~obro a 
exportaçf10 do café, que entra pela terça 
_parte em a oossa receita, não podemos 
ter em vista a arrecaolaçào do ultimo 
txercicio, nem a media dos tr~s ultimos 
eltcrclcios. 

Si qu l zesseroo~ r.o n•itlernr esta me-
dia, quando rios Ires nltlmos llxcrcio:ifo< 
dous forào de arrec:ulat•:iu esc as~ a n u 111 
de arrccall a~itn nbcuul:tnle, u o·;,lo'ul•o 
nos levaria ô'\ coosidrrnr o e:~o ·· • ···i · i 1 
.como escasso. 

Entretanto, é um:~. lei muito conhe-
cida , muito l'ulgarisada. ttnc n rondi-
"'lento do imposto olo cafó está sujeito a 
uma certa ~lternativa, tio modo 'l" ll a 
um anno de 1~casse1. ~u ccoilo uu1 a uno 
de abu odancta e a esso um auno de 
.escassez. 

E, enlão, na hypothese fl~turacla. deve-
r iamos prever um exerclcio ahuodaote, 
isto il chegar a uma conclu~ào diversa 
-d'aqu~lla a que nos lavaria a observan-
.:ia fiel de um methodo classico. 

Si ainda quizessemos con~iderar para 
o calculo ela reodn desse lmpo,to o ul-
timo exercício, tendo este sitlo de es-
cassô'\ ô'\rrecarlação. chegaríamos a um 
resultado muito inferior ao que 1lovería 
ser provi~to. 

T:.•cfa fa cílima fóra a conrecç.'io do 
orçô'\mro to. si se tivesse do• obedecer a 
essas rr·gras lixas e inv:~riaveis : nem 
seria ueeo•s.•ario sujeital-o á elaboração 
parlamentar. nois assim o ~en preparo 
seria um trabalho mais proprio de ama-
nucn,e de ~ec retaria do que rlo uma as-
sem hlr•a legisla.tíva . 

Eu penso, porem, que, nara orgacH-
~ar o orçamento, devo-se estudar cada 
uma das suns verbas (llflOiados) : estu-
da i-~ ~. lPndo em víst!l torla :1 ho~ lori a 
fioance1ra da província {IIJ>olados) 

~l uit;,s dellas obedecem a lois cspe-
ciars du variação ; muitas são olc na-
tureza prugressl\'ô'\ e pntl, ~e r:~ leu lar o 
~eu cresrimentn de um anuo para outro: 
ou tras nico (obedecem a nenhuma lei do: 
variação, orn crescem, ora cl or·re~ccm . 
:;em causa quo pos~a ser nT:oloacla ou 
r· o n hnc i tlô'l . 

Com relação a es ta.<, n:'co ha 1outru 
mero do CJ lculal · as, ~i não acloplaudo -se 
uma haso r.on ,·eocional : tacs s5o, por 
uemplo, a r·ouda dos emolumentos da 
secretaria. a tle sellos tln patentes da 
guarda nacional. a de rnultas. etc. 

Entretanto, estraohJotlo que a ccm-
missào ni10 houvesse arloptado nenh um 
do~ mcthodos geraes conhecidos, o no-
bre deputado, o Sr. Tolcndal, chegou a 
uma conclusão cootradirtoria w m u 
principio qne estabeleceu. 

S. Exc. affirmou que a commiss:io 
teve o intuito de elevar a recei ta a todo 
o risco. 

Mas, si compararmos a receita or-
r;.~drc prln r:omrnissào, IJuOr com :c ar-
recarl:lçico elo ult imo cx1·rdcio, quer 
o:om a mo11in do; tres ullitnos OXI~ rcl 
~ios , hasc11 :lconselbadas po· S. Exc . . 
vcromos 11110 o calcvlo do projeclo fi cou 
muito ~haixo de.•ses algarismos. 

I) Sr. Viotti dá um aparto . 
" I' s• • r ~ u .~r. ·. ~" : - ,, mP .. Ia .,Qll tre.~ 

nlumo~ exercícios, t88~-188li, u~s:; 
-188G o 18f!G-i88i. rora o semestre 
da prorogativa, importou em reis 
a. 7~!1:0 1715388 o o aiRari~mo orçado 
poln commis~ão foi 3,0117::iOOfiOOO. 

O Sr. Orumnnd : -A quem tio cal-
culo da repartição de fazenda . 

O Sr. Vlotti dà um aparte. 
O Sr. F. S/1 : - O nobre dcpulad11 

parte ole uma base in teirawente faiS'I. 
:-IPnhnm mestre da sr iencia ja tem 

aconselhado, (nenhum l•gislador 1 • 

• 
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adoptou, para fundamento do calculo, 
a media dos tres ullimos ortamentos de-
cretados, mas sim o da arre~adat.ào dos 
exerelcios. 

Seria singular, Sr. presidente, que, 
conbecet.~do-~e facto•, se os deixassem 
de parte para fazer obra sobre conjec· 
toras {apoia1Jos). 

Si uvessemos em vista, não ja a media 
dos Ires ullimos o:~:ercicios, porem so-
mente a an·ecadacà~' do ultimo exerci-
do, o do iBAfl-1887, fora o semestre 
da prorog:1tiva, ' 'Ot'iamos que esta ar-
rccadaçAo importou oro 3,8<l5:9~8,S508, 
ainda algarismo muito superior ao or-
t·amento da commissão. 
• O Sr. Drumond : - Fomos atê ti-
midos. 

O Sr. F. Sá : -Mas, o nobt·e depu-
tado pelo i O. • districto, dettais de ter 
tostabelecido esses princípios o chegado 
a nma conclusAo contradictoria com 
l'IIO$, ab,udonou os methodos que nos 
:tconselllara para comparar o projecto 
tle orçamento, não mais com a media 
tios trus ultirnos exercicios, uem tam-
puuco com a at·recadacào do ultimo ex-
crcicio, porom, sim, com a lei do orça-
mento villente e cujos resultados não 
são ainda ~onhecidos l (apoiados). 

Sr. presidente, adopta.r-se esse me· 
tbodo, inteiramente novo, sena fllnda-
mentar uma previsAo sobre outra pre--
visão (apoiado•) e quando para esta in-
lluirãocondições muito diversasdaquel-
1~ das quaes deve resultar o orça-
mento que discutimos. 

Á sorpresa manifestada pelo nobre 
deputa.Jo der i vou do facto do S. Ex c. 
considerar somPnte o nlgarismo da re-
ceita englobada. 

Ora, a commiss§.o não podia orçar 
a prio"i o algarismo total da receita 
para depois orçar o algarismo de cada 
uma das verbaseaceommodal-as áquelle 
calculo prioritico. 

Devia, porem, estudar cada uma 
das verbas, cbegar a estabelecer cada 
uma das parcella.s, pouco ae Impor-
tando com a somma que esta.<; produzis· 
sbm, pnrque Pste resultado seria ra ta!, 
seria determinado rigorosamente pelo 
calculo c~Js nrbas discriminadas .• 

O Sr. Viotti : -Sobre qoe bases f 
O Sr. F. Sá:- 'Sobre as bases par-

tlcuJares de cada uma das verbas da 
receita. 

O Sr. Viotti:-Partem do desconhe· 
cido. 

........_ O Sr. F. Sá: - Partlmo!t do3 escla· 
r eeimpntos qu8 nos rorão fornecidos 
e do exame das condiç03S da provín-
cia. 

O Sr. Viotti dá um aparte. 

O Sr. F.Sá:-Eu responderei o apart411 
do uobre deputaoto, tomando ao mestDG 
tempo em consideração um argumeow. 
do qu11 me la esqne~ndo, do illustrad~ 
orador a Qufl respondo. 

S. Exc. affirmou, com "ITei to, que 
so deveria toma.r por base o orçamento 
v•gento, porque a commlssão não pu-
dia ter om visl" os resultados •lo ul-
timo ox~rci cio, visto serem comple· 
tamento desconhecidos. 
E~ta proposição é inteiramente in-

oxacta. 
Com eiTei to, como ê que se cheg<~ ao 

conhecimnoto da arrecadação do um 
exercicio ~ 

E" pela escripturação resultante d& 
liquidação dos balanceLeq mensaes en-
viados pelas colleetorias e recebedorias. 

Ora. estes balancetes .levem ser re-
mottidos depois de c:1da mez. dentro 
do prazo de t iS dias. 

Portanto, elles ja sào conhecidos pel& 
repartição fiscal central, h a moi to tempo. 

Por certo <J UG essa liquldaç~o não 
pode razer-se com a prestez01 com que 
sAo remettidos os bllancetes. , 

E', pois, muito provavol que não 
ustoja terminada a liquidação de todo 
o exercicio. incluido ueste o sornes&re 
da prorogatlva. . 

Mas, o que uos importa coobecer não 
ó a arrecadação co np!eta de um exer-
cieio especial de i 8 metes, sim a dos 
•12 primeiros mezes, que nos podem 
foroeeer o termo de comparação para 
il(ual pcriodo, que comprebeude o 
exereicio futuro. 

A liquidação daqoelle tempo nlo 
podo detxar de estar feita e conhecida. 
pois são decorridos nãu somente uo•e 
tuozes, a saber. semestre addicional .e 
trimestre para a liquidação. mas ailllfa 
seis mczes mais, que havilo sido 
aceresceotados ao anno financeiro. 

Um Sr. deputado:- Mas, isso não Cuí 
di to pela commi>sào. 

O Sr. F. Sá:- A commisslo seolio 
falta de ir. formações, mas principal-
mente para o calculo da despeu. 

O nobre deputado pelo to.• districlo. 
cuja auseocia neste momento deploro .. . 

O Sr. Ferreira Alves : -Retirou-se 
por iocommodo. 

O Sr. F. Sa •.• mais uma rado para 
sentir a sua auseneia. 

O nobre depotad:> pelo i O. • districío. 
depois de ruer a critica sobre o eo:l-
culo total da receita, rez a analyao de 
algumas das verbas. • 

Entretanto, eu acredita v a que S. &e. 
inatlluisae o exame sobre aquellaa qM 
constitnem os algarismos maia eleva-
dos da receita; en esperava que pu11e 

• 
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a critica sobre o trabalho tia comm;s-
sào quanto ao imposto st~bro os gc-
oero~ de exportaçãn, de ~ ~~ sobre a 
exportação do ca ré c outrus. t:nmo 
estes, importantes. 

Como o não ret, adiarei n l'xpo-
~l çiio dos motivos que •lotonuinarão 
o nosso calculo p~ra out a ,,,·casiiio, 
rlevendo limitar-me ao lllm ftne tl~o ao 
1lobate o bonrado deputarlo a quem res-
pondo. 

O Sr. Camillo Pratos:- Mesmo pnr-
•Jue seria saograr em s~udo procurar 
a commis~ào jostilical' verbas que não 
lorão impognad~. o Sr. r. Sá:- A. primeira \'Crba , 
cujo calculo provocou a consura do 
honrado Sr. Tulendal, r11i a rclat ,.a 
fts taxas itinerarias. 

S. Ex c., baseando-se na lei do anno 
passado, estranhou que a cornmi.;são 
houve:•sse elevado o calculo dl'Ssa 
verba a 8 11:000.5000. 

Entretanto, Srs., si algnma censura 
merece o trabalho da commi~sào nesse 
ponto, é oxactamento porque o seu 
calculo roi um tauto timitlo. 

O Sr. Camillo Prates -Apoiado. 
O Sr. F. Sá: - Teruidez justificada 

pelas condições especiaes 110 cxcrcicio 
ru turo, sobre o qual vão influir facto-
res, cuja acçào não pode ser pre1•ista, 
nem medida. 

Elrectivameote, Sr. presidente. o ren· 
dimeoto das 1aus itinerarlas é de 
natureza progressiva. 

Nos cinco ultimos exercícios, o seo 
reorlimooto roi o seguinte: 
t 882- i 883 5~8:2056 \86 
1883 -188~ . . . 633:00:!,s;J8t 
188\-1885 . 695: 15~$733 
1883-t R.qG . . . . 796:1726663 
1886-1887 . . 854:0736900 

Assim, portanto, o rendimento desse 
imposto apresenta um cre~cimento 
rnedio aonual de 76:60\!,St Oa rs. 

Si a a commissãe, tendo em \'esta 
estas cifras, qoizessc calcular com 
aquelle accr?.scimo o rendimento das 
taxas itinerarias em 1880, ella che-
garia a algarismo muito superior a 
000:0001)000 rs. 

A. commissão, porem, entendeo de-
ver cingir·se à proposta do governo, 
modifl.,ada num ponto, como V. Es.c. 
vai ver. 

A proposta orçou este imposto em 
7110:00J6(100 

Mas, na lei de orçamento vigenlô 
havia-se reduzido o mposto scbre a 
farinha de trigo de 33 para i 6 rs. 

Esta re • ucção incorreo no vicio de 
todas as redu.cções minim:~s de impos-

tos. que apro,·eitão somente aos inter-
mct1 iarios o não ans coosumetlore~. cujo 
wtcressc o lrgislador tPVO t•m 1·ista 

l'or esta razão, o preshlento tia pro-
v•ncia, rm st•u rolatoreo. ubsrrvt~ u cum 
mll iL•t ju>tC7"3 o st•guinlO (/ti): 

• SI o litn ua lei . como (IUI'Prl) c é 
cr•rlo, n,; IH r~ tear o geueru tlo pri-
mrira nccl's-itlruln. u:.o foi l'llo consc-
guirlo. n f.triuha de trigu f' seo~ pro-
duetos 1\·ne h"J·' .• • cornmerrio o rne;ruo 
CU>tO flllll :111 lo'IIIIIO Clll QIIU C~tn va 
sujei ta att mpu~to tlc :J:J rs . • 

••• c Pensu, pois, 4un é tiO ah~oluta 
convP.nlcnda o restabP.lcci • ento tia taxa. 
do 3:1 rs. st•bre aq uelle gcncro ... • 

li: outrll não poderia ~cr o ru~ u iLaLlo , 
porquanto es~a retlucç.'lo de i7 reis 
sobre cada ki!og~amroa do rariuha 
traria pua r.ada um p1o uma tliiTercnça 
tio 4 reis, do mo•lo que o piio 1111 0 é 
comprado por ~O re1s teria du o ser 
por 36 reis. 

Om. cumpn•houde-se <1110 rssa alte-
r~çào não motl lncaria as eontliçõll.'l para 
o vendedor e, conseguinternente, não 
trazendo dimiuuiçiin do preço, nttO po-
deria aproveitar ao con~umitlor. 

1\cstauraodo-se, portanto, a antiga 
taxa sobro este gencro, llOtle-~r. em 
vi~ta da ultima arrecadação. contar 
com um accrescimo oa importaocea de 
ll t :2001)000 reis. 

SornmanJo-se c.~to accrescimo ao al-
garismoua proposta, tem-so justamente 
a cifra orçada pela commis·ão. 

S. l~xc. notou tamhem que roi ex-
agerado o calculo em relação no imposto 
do scllo de heranças e legat1os. 

Entretanto, si quizessemos ter em 
vista uma das base<~ lixas ar.ooselhatlas 
por S. Exc .. nós teriaeoos parn a media 
dos tres ultimos exercícios o algarismo 
de ~02 : 80:ir57~G. 

Si quizessemos aceiLar o algarismo 
correspondente só á arrecatlaçào do ul-
timo exerci cio, teríamos t7!l: 57on~!l2. 

Este imposto ú um daquelles cuja 
variação, em condições normaes, não 
segue nenhuma lei apreci;.vel: portanto, 
é um daquolles para cujo calculo se 
podo e se deve adoplar uma base con-
vencional: e por isso a commissào não 
roi exa$erada,nem timida,approximando 
o algaresmo provavel do exercício ru-
luro do algaresmo resultante da arre-
cadação do ultimo exercício, pre rel'iod~ 
a media, por ser menor 

(Apoia~o elo S1·. Drumond). 
Em relação ao imrll~to predial, o 

nobre de pulado não oppoz objecçào ne-
oboma ao calculo da commissão, pro-
vavelmente porque esse calculo roi 
igual ao da lei qoe está em vigor e 



enja raso S. Exc. pretendia que nós 
:u.ioptassemos. 

Mas, entendeu que é um imposto de 
natureza mun.icipal. 

Nós não podemos municipallsal' os 
impostos, tendo em consideração somente 
a iudoledellcs; $eri ~ nccessario que podes-
sem os lambem provlociali$ar impostos 
quuconcorrem para a renda geral e cuja 
tranJformação não tstà na competencia 
desta assomblea. 

Sào medidas que se prendem e se 
concatenam, r()rmando tHn systema, de 
ta l sortll, que não se pode tomar uma 
de lia~ sem tomar todas as ou Iras co-
relatas. 

Por isso, a com missão siJ podia ter em 
vista, tomando e1n considoraç:io as ob-
servações do nobre deputado. a conve-
niencla quo pod8:!se re.~ullar da muni-
cipalisa~o desse Imposto. 

O Sr. Tole ·dal: - E' o ponto. 
u ::.r. F. Sã : - Or.1, o rendimento 

provav~l delle. orçado pela comrn1ssào. 
e que ó muito diiTicil de ser excad1do, é 
de t00:0006000. 

N,. prllvmcia h2 OU municípios; si 
nó! russemos municipalisar esse im-
PO!·lO, si rossemos dispel'.;at-o pelos 
dllf~renles municípios, elle traria para 
areada de cada um dellns somente a 
:~ontribuição de 1 :000~000 ou pouco 
mais, vantagem quo não oompeosaria 
de uenhum modo o desfalque produzido 
nas rondas da província. 

O Sr. Campello : - E para alguns 
uem a 5006000 cbPgaria. 

O Sr. Tolentlal : - Unido ao de in-
dustriase proflssõ~s,leri~ruos 3!H:000:). 

O Sr. Campello :-Não era metade da 
verba para iostrucção publica. 

O Sr. F. Sá : -O impCbto ·de io-
du6trias e profissões com o imposto 
predial podem somu13r :JOIJ:000$000, 
algarismo muito inferior as oecessi-
jades do ensino primar!o. na província 

O Sr. Druruoud :-E ma mos su iTocar 
o ensino primario na pro,•incia, em vez 
de de.~eovolvel-o. 

O Sr. F. Sá : - Por conseguinte, 
convem muito 10ais <JUO esse imposto 
figure nas rendas da província, porque 
pode-se melbor consultar as ne-
ces~idadcs da iostrur.ção primaria, 
cro .• u,lo-so maior numero lle escolas, o 
quo ~~~ municípios não poderiam fazer. 

- Po~rece-me ter tomado em cc.oside-
raçào todas as objecçõas feita.~ por 
S. Exc. quan\ó :&\ls algarismos em que 
a commissão orçou diversas verbas da 
receita provincial. 

Estendendo seu eume sobre as 
ve• bas da despeza, o nobre deputado 
censurou principalmente a providencia 

• 

tomada pela com missão, para que a ar-
recadaç'o dos impostos, aclualmeote 
feita pelas reccbedorils situadas na 
zona da est1·ada de ferro D. Pedro I/, 
seja feita, nào por essas recebedorias, 
mas pela estrada de terro. 

S. Exc. es tranhou em primeiro lugar 
a injustiça com que a commissào fixou 
a porcentagem de 6 I•Or X para a 
Pedro li, cooSP.rvando a de 4 por X· 
para as outras estradas. 

Sr:1 , isto não é qcestão de justiça; 
nús uào lemos de fazer um orçamento, 
toado em vista in teresses de com-
panhias do estradas de r rro, roas sim 
os inlCI'csscs da província. 

Ora. a provincia não podia obter da 
Pe.l o TI oocarregar-se desse serviço 
com uma com missão iorerior a 6 pur %. 

Portanto. si eu conseguir provar :JUe, 
mesmo dando-se a essa estrada de ferro 
a commis·iio de 6 por Y. , resulta maior 
vaola~om para a proviucia da traosfor-
ruaç 10 LI o ~ystema, eu creio que terei 
pr•,vado a convenieocia da mP.dida 
adaptada, nbstrabindo da cvu~idcraçfto 
de justiça ou injustiça. quo não pode 
influir em um calco o de orçamento. 

O Sr. Ferreira Alves :-Ainda assim. 
é preciso IIUíl o nobre deputado no• 
assPgt~rP qut~ a P~··o I~ aceita. 

O S1 . Drumond. -Aceita. 
O Sr. ferreira Alves: - Não pvdem 

assegurar 
E. si não acc•tar, qual a proviLioncia 

quo toma•aruf 
O Sr. F. Sá : - Eu explicarei ai) 

nobre deputado o motivo porque a • 
commiseao oão deixou facul tauvo ;, 
admini~lr>~çàn da província escolher 
qualquer dús S)stemas. 

Em t .• lugar, a commiss.io tinha em 
vista os compromissos tomados pelo mi-
nislerio de agricultura para com a pro-
víncia, compromissos que nào ligam 
somente uma a•l roi nislraçiio, porem 
sobre os quaes deve haver, e eiToctiva-
mAote ha, solidariedade entro todos os 
governo~. 

O Sr. Ferrei ra A i ves : - l ias, pode1n 
variar as circomstaocias. 

O Sr. F. Sà : - Desde qne a uoio:a 
condição imposta pelo governo geral 
roi a P• ilviocia estabelecer esta com-
mis!l~O de 6 por %. o governo não poue 
exigir oAohuma outt•a condição. 

O Sr. Tolendal : - As conveniencias 
geraes podem determina~ deliberaçao 
·~n lraria . 

O Sr. F Sit : -Em segundo lugar, 
si deixassemos raco ' tativn ll adminis-
tração da província adoptar um sys-
tema, em vez de outro, sPria de re-
ceia ·56 qno a admistração não suppri 
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m isse a~ recebeliorias; porqc10 ii muito 
4Hffici l a um aolministrador, qualquer 
que seja sua polith:a, por mais honastos 
que sejam os seus intuitos, t! muito 
d ifficil ~upprimir emprrgos. 

E um .• ((ministrador honesto dá pa-
rabens à sua fortuna quando uma prn-
l'ideocia d~sta ordP.m, reco•1bec1da no-
cessaria, é tomada, embora não por 
iniciativa sua. mas por liecrl! tO do 
poder legi~lalivo. 

E' por e:; ta d1fficn ldacle que N\ explito 
o fa~ t .. IIC o prt•Si:len te da provcnr.ia, 
apezar da autorisação 'JUC lhe foi ol:ttld 
na lei do or.,:amento, não tllr tran, for-
mado o ~ystema de arrecadação. 

(H u dio-·rsos opa>"les). 
:\ dliT~rcoça das v~ntagens resul-

tantes du~ do1s systenlls ó f.1cil de 
provar -se. 

C•msitlerando-se o~ algari3 tnO$ ola 
receita e lia d~speza, correspondentes n 
este serviço, no ultimo exercício, vP.ri-
fica-~c que a despeza fel ta pela proviu-
tia coco o pe:;soal d: s rccebetlurias si-
tuadas na estrada de O. !'edro 11 , alu-
guel de c3sas, porc••ntagem ao~ n•l rni-
nistrador~~ e cscriv:ies, importou em 
4 7: 852;')8'111. 

E tanJo sitio a importancia da arrc-
cadaçào, falta por estas rec<'betloria~ . clt! 
739:070,$0:!0 r~ .• a commis~ão de (i % 
que se t•·ria de pagar á estrada de ferro 
t eria sido de H: 3~4,5:t0 I. 

Por 'ouscguiute, venfica-se em f:tVor 
deste ~ytilun: a uma economia represrn-
tada po1· 3:i513,S6t 3 rs. 

O Sr. Tolenrlal : - Essa difTereoça 
não j ustilica a desorg;;nisação do ~e r-
viço fdta desde ja. 

O Sr. Drumond : - A clausula 
-desde ja - - est.à soborrlioada às coo-
veoiencias elo serviço publico. 

O Sr. f. S:'c : - A cxpre~siio - d11sde 
ja - refere-se á autorisaç.'io (l3J':t ra-
ze•·-se o contra to. 

O serviç•l só moelilh;ar-se-ha •l"p-lis 
de feito o cvutra to. 

A e'onun1ia que vcnhr1 do c tl•··1 '"· 
Srs., li a menor quo :se (ltlllu esp.·• M ol .t 
transformação do systema; a mainr e a 
principal iJIIdO tambem exprimir-se por 
u m algarismu, o em que importa a es-
candalosa elefraodaçào das renrlas pu h li -
ta.~ a IJUtl d:'t lugar o actual •ystero n. 

(Apa•·tes). 
O Sr. Tolcndal : - Quem perdeu f o i 

a província com a llafraud.lçiio ua 
estação dt~ Lafayette. 

O Sr. Campello : - Nào perdeu tal. 
O Sr. Tolendal : - l'o~releu. o Sr. i:. Sâ : -Conhece-se a impor-

&ancia da exportação do caf6 feita por 
~ssas recebedorias, não só pelos lalrJes 

I relati\'OS il arreca•lação do imposto e 
rAmettidos à directo· ia rle fazem! a pro-
vincial , n:as ainda pelos qnadros rle 
exportação organisados pela repartiç.ão 
ll~cal da província do 1\io de J~neiro, 
nos quaes se cliscrimna o carü elo pro-
cedencia mineira. 

Ora, compar;,ndo-se a importun:ia da 
arrer,ajaçào, no anno ele i8H6, com a 
da exportaçlio. que con~ta !lo quadro 
junto ao relatono tia tlirectoria ele 
fazen11a do Rio, tiO t ã de Julho rle tl-187, 
verilir.a-se CJUP. entre o cafó eiTectiva-
mente exportado de ~t inas e artnello 
sohre n qual se cnbron o imposto, ha 
un•a diiTerença para menos, ua impor-
tancia c! e '• 8Hi,l:!li7 kilogcamrnas, alga-
rismo qnn reprosenl:t predsamentc a 
rlefraud tç:'co sofTri a pPia prnvinda o 
IJ ue coTI'e~pondc :1 u m:1 dilTi!renr;a 11a 
import.aclda da arrecatlar,:·lo •lo imposto 
ele 7!l: Ga:J,S2Mi rris, •r.utlo a taxa merlitt 
tlc tfi ,~ reis . (Aprl>·/ • .,~) . 

O Sr. lJHrnso Junior : ·- ~las, não so 
de\'O d~sorganis~ r o serviço por tenta-
til•a. 

o Sr. f . s~ : - Não se desOc1Janisa. 
O Sr. Barroso Junior : - li' uma 

prcvi~ão. 
O Sr. F. Sã ; - Não é previsão, é o 

resnltado do8 alguismos. 
(!Jonlin uno os apa•·tes e o S•·- rwesi-

dcnte petle attençdo) . 
Os nobres deputados dizem que a 

fraude não se evita, mas, desloca-se ; 
porque a mesma dPf audação que pode 
ser feita pelos agentes da província o 
pode ser tarnbem pelos agentes da 
estrada de !Prro. 

O Sr Tolendal : -Menos pelos agen-
teR da província, qot> prestào fiança. 

O S•·. F. Sá : - Estou do accordo 
com os nobres deputados; a fraude pode 
dar-sn lambem por parte dos agentes 
da estrada; mas, a quest.àn é que, oeste 
cas11, elta ó muito mais facil de se co-
nhecer e tle ser provada : não pode 
encohrir-se e isto ja é uma garantia da 
honestidade da ar reradaçào. 

O !>r. Tolendal dá um aparte 
O Sr. ,.-. Sá : - :"ollio tem razão o 

nobre deputado. 
Es~c ~ystema de fiscalisaçào é absolu-

tamente impossível em relnção às rece-
bedoria!<, porqnc ello resulta das condi-
çlles especiaes da e~ po rt~ çâo feita pela 
estrada de ferro, como vou demonstrar. 

Com efTeilo, quando se faz a exporta-
ção do café, é remettida para a estação 
central ria estrada de ferro (na bypo-
these de ser contratada com ella a 
arrecadação) não só a nota da expedi-
ção, da qual consta o peso do genero 
exportado, mas tambem o talão, do qna I 
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consta a imporLan.:ia do imposto arre-
cadado. 

Ora, os agentes da estrada de ferro 
tem elementos seguros para comparar o 
peso constante da nota 1lo e1pouição 
com o peso real, quo é verl!icado visual-
menti! quand•l ~~~ generos chegóio á 
~staçào central. 

LJesta sorte. a O;cal i;açào sobre os 
agentes is exercida pela r~specti v a dire-
<~toria e pela directoria da fazenda pro-
vincial. 

~iio pode resultar d'ahi prejuízo para 
;, província, p··rquaoto, •i houver th fl e-
rcnça para menos no poso dos gcoeros 
exportados, por rraudd do agente. este 
ti • espon•a vcl perante a es trada de ferro 
pela di!T~rença dc.s r etes que não forào 
cobrados. 

Deste modo, a dircctoria Lia estrada 
ó rP.~pnn~a vel perante a província pela 
arrecadao;~o do imposto e tem de cobrar 
a dí!T~ronça dns fretes do agente que 
commeueu a fraude. 

() Sr. Ferrei ra Alves : - Mas, a r ro-
vincia ll.:a com o direi to de liscalisar 7 
E como 110de fazel-o f 

O S1. F. Sá: -A província tem de 
fi scalisar a oxecuçào do contrato. 

Na repat•tiçào de fazenda constará 
não somente o peso do; generos ellpor-
tados, mas lambem a imporLaucia do 
imposto arrecadado. 

Os nobres deputados censurão atada 
a economia resultante de supprimir-se 
a gratificação dada ao official do gabi-
nete da presidencia 

Entretanto, Sr. presidente, esLa me-
dida nilo só importa uma economia, 
mas ainda sati$faz a um principio de 
justiça. 

O Sr. Tolendal:- E' a economia de 
palitos e bananas ! 

O Sr. F. Sá:- As pequenas econo-
mias são as parcellas do onde resoltão 
as J(randes economias. ! 

Com e!Tei to. Sr. presidente, o official 
de gabinetP conserva o seu emprego de 
chefe de secção e percebe os vencimen-
tos in l~g•aes por e•te emprego, isto é, 
o ordt~uado e a gratificação. 

Desta sorte, a um só serviço. a uma 
s1\especie de serviço,corrospondem duas 
espec11 de vencimentos. 

Um Sr. depuLado:-E a gratillcação1 
O Sr. F. Sâ:-0 official de ~abioet ' 

percebe os vencimentos devHios ao 
cargo de chefe de secção e mais a gra-
ti6caçào como o!Iicial de gabinete. 

Entretanto, o ~eu serviço é somente 
de official de gabinPte. 

O serviço da secção é feito por um 
empregado que o s ub~ti~ue oeste cargo. 

Desta sorte, Sr. presidente, com a 

cou~erraç:io desse emprego a pr.lviocia 
tem Ires despezas: i . •,,. i rolpOrtancia da 
gratiôr:.1çã~ dada a esto ruucci·•nario; 
<;! .·.a importancia de seus vencimontos 
comoch~re do secção; 3.•, a impur tancia 
da gralllicação percebiJa pelo emrre- • 
gado •1no o substitue. 

O Sr. Tolendal :-l s.~o acooiPCC em 
todos os •'rDJireg•lS publicas. 

O Sr. F. S:'l: - 0 pru1ci r1io qun deve 
presidir ao paga menti) 1le vénchncutos 
6 que estes correspootlflo it natur11n 
do :;ervi(O. 

Ora, si o onlcial de gabinete de1xa o 
serviço do chefe do sc.·ç:io para rr.-
eup<~r•sc com css'outro emprego, d:l!f 
duas urna: ou clle dovcrá perceber us 
vencimentos relativos ao emprego que 
não exer~o ou dovcrà perceber sumeote 
o~ vencimentos devidos ao cruprego 
tpte pa&;a a rxercer. 

Mas, clle pode porrei tamcote oxer-
eor o lugar de official de ~abiocte, coa. 
servandu sú os vencimentos do chvfe 
do ~ecção. 

O Sr. Tolenrlal dà um ap •rte. 
O Sr. F Sá:-Tanto n:'1o houve in-

tento partitlario da parte tia commissàl). 
La uto nãn houve o prOJlllsito d&J perse-
guir emprPgados ad versarias, quo 
na rncstUa I'Oil:trtição, traLln•ln-so d'J 
tuo emprego occupado por um :~d ver
sario, a c .. mmiss.io determinou que li-
casse supprimido somente depois de 
vagar. 

t:u n~egu i oterneoto, su pprimiodo ·so a 
gratificaria d(J official de gabinete, 
couc•ha-so o io teresse desse runccio-
narro cum as vantagens •la economia 
resultautR para a provincia. 

O Sr. Orumood:- l)erfei tameote. 
O Sr. Tolentlal : - Não apoiado; não 

foi esse o movei •t ue impcllio a com-
missão a proceder assim, como de-
monstrei. 

(C,·u.:lfo se out,·os apal'les e o s ... 
presidente 'ec/ama aun,lçtin). 

O Sr F. Sá:-Srs., eu quizera qne 
abandooassemos o velho systema de 
just:licar ce ~tas medidas pelo facto de 
terem sido ndoptadas pelos nossos co·rP-
igiouarius 0 vice-versa, impugnar () U · 
Iras medidas pelo ra: to de terem sido 
emlmlg-adas pelos nossos adversarios 

Outro ponto do projecto que provo 
con a mais vehemente impugnação do 
nobre deputado foi o relativo às provi-
dencias tomadas para garanti r a ho-
nestidade do lançamento de impostos. 

O Sr. F~rreira Alves:-Q!lero ver o 
Lalooto do nobre deputado nesta ques-
tão. 

O Sr. F. Sa:-Sr. pre.~idente, a a'-
!emblea tam ou v ido repotida.s r~cl"ma-
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çõ~s sobro os :t bu~os pr:~ticad ~•s prlns 
colh•t:t .. ros; c Pst:l no int .. rP~so do toJos 

·Oi partidos procurar evitai-os. 
O Sr Fcrrcir:t ,\1\·es:-\IJs, não com 

ootrn~ abusos. 
O S•·. F. Sú: - .\ cnuHni>s:io uào 

trata der.11rrigir um abu-;!' c11m 11utr •. 
O Sr. F<!rrcira ,\lves.-Si pa~a a 

•ne~i.la, eu fi carei habilitatln a •ioJUiltlr 
Clllant•• collcdor liberal houver no meu 
t.hs trir.to. 

O Sr. F . S:í:-0 quo é certo (I que o 
abu:<n exi~to e 'JUO convw1 tomarom-~c 
vro,·id~ncia~ no sentido tio rt>pri JUil-o. 

1\ sconsignndas no projcctn rorãu cen-
sul':llla~. llorqua : primeiro. clhs 
parecerào an nobre dP.pulado pelo tO.• 
districto tl ao nobre deputado 11 ue mo 
tom honra lo com seus apartes peri-
:to~a..~ em relação :lOS direitos dos col-
lectores .. • . 

O Sr. ll~rroso Junior:- Sào uma 
complicação iuutil. 

O Sr. F. Sit .. scgunll•J. pOri)UO o 
~ystoma t•arece complicado; terceiro, 
porque a ,;orle dos collcctores o a ' Os 
recorrcnt•·~ fi ca entregue its mãos do 
JU iz municipal. 

Qtl:tnto nos iotercs;;es dos collcctores, 
licão perfeitamente !{arantltl o:;. porque 
este recurso ü decil.l•do não somente 
por uma antoridadr. este recur~o ú 
tleci tlido por uma junta; resulta da dis-
cussão, resulta do exame feito sobre os 
rlocumentos que •levem instruir l) re-
curso. 

O Sr lluroso Juuior:-E onde fica 
o presi.Jente, chertl da admi01stração, 
·r,om esse vot • dellherati vo •tUe tem essa 
junta 1 

O Sr. r . Sá:.-f' .. rigoso seria o sys-
tema, contrario aos interes-;es do~ col-
ler.tores. si nós entregassemos n deci-
são ao pr~sideote da província. 

Foi exactamente para garantir aquel-
les runcc•ouarios que procedemos as-
sim. 

O Sr. lbrroso Junior:-VV. b:x.:.~. 
contrariào pela Lase principies rudi-
mentaes da administração. 

O Sr. F Sá: - 0 nobre deputado 
·quer discutir com princ1pios absolutos 
em uma questão Inteiramente con-
-creta. 

( Apat·tes). 
Esses documentos são, numa das 

hypothesPs estabelecidas.. i~L? ó. no 
caso de não ser lanç do •ndl\'lduo que 
o deveria ser, somente o:; allestados 
rornecidos por autoridades locaes (ap~l'
tes) •• · Os nobres deputados objeclão tam-
11em quanto á complicação do syslema, 

• 
ri<tn e.<ta!Jelecer-~e mais do uma :~1-
çatla rm r~ l.•t:'>O ao l~nçam~nto. 

Arll~s •lo Indo, rnt•c nn1 ~y~toma 
Ct>mphcado o .um $~'<!!•ma >ÍIOJJie.,. :; i 
do sys.te~Ja ~llnpl··~ rcsuiL'lo prrjui1.os 
para •hr~nns IJIIO dl'vctn ~er prutrgidos, 
e~l, UCS\'IaotiO·IIIO tiO 'lllarstJucr princi. 
p10s :tbsolutn•. a•N •111aes sn prctcntla 
submcttcr matcria 1IC~ta nnturna, cu 
preferirei n ·l··f•·ma romplic:ado ao 
systema simpl•·>. 

Rm seguutlu lugar, qual li a com-
pli•·:•cào fine existe nc~~n ~ystcmn? 

E' a compll~çjo fl ue existi) em to•los 
os processo~ tendentes a garantir tli-
rcitns indivitluncs. 

Eu não sei q•wl compli -.1cào P•llle 
rc~ul t:tr de estabelccer-~e 1110 exJrne 
po5torior sobre actos praticados JIOr 
runcci o na rios, tl os fJ nacs mnltns. pelo 
que se sabe, podem ser suspeitados de 
rra urle. 

O ~r. Tolendal:- Os p1·azos ti que sflo 
aspluxiantes o impo~siveis (npa.·k.s). 

O Sr. F. S:i: - O unico praso quo 
prnvnr,nu o r~paro rl r1 nohrc tii'(IU· 
tado foi n esLahel··ci•lo no n. '• 1!11 ~ 
t 2. •: é o de ao dias marcado para o 
presidente dajunta snjci t:tr o rPcnrso 
à delibemção da •ne~mn, prnr.n contado 
do d•a em que o recurso ror ~~~r~~en
tadn á collectoria. 

IMo prazo não ó ele nenhum modo 
iosnlllciente (apa 1·tes) para som••ntd ser 
apresentado o recurso á discussão. 

A j unta tem demais 10 rlb$,3 contar 
dn dia em que lhe ror nprescnta.lo o 
rer.ur;;o, para decidir (aparlP.~). 

O Sr. Tolen•lal dá um ap~rte. 
O Sr. Camillo l'rntes:-Dão·se mais 

10 dias. 
Vozes da bancada conscrvadora:-

Ah! Ah! 
O Sr. F. S:l: - Mas, mesmo osla 

ol-jecção oão tem rnão de ser, pois 
o prazo de 10 dia; conta-se depois que 
o recu rso ror apresentado á junta. 

Si o nobre deputado pen~ar que as 
dislanr.ias oa provioria são tac:; qne ú 
impossivel, dentro dn 30 dias, chega-
rem os v •peis relativos a um recurso à 
capital. eu concordarei em que o prazo 
li insufficiente. 

Mal!, esta demonstrncào ti que me pa-
recfl i m possi vel. 

E. depois, 3inda mesmo quo isso c~
tivesse demoostrailo, a questão de 
prazo, oo caso particular ele que so 
trata, nem é fundamental (ap iudos). 

Ainda o processo estabelecido pelo 
projecto para regularisar o ~ys tcma do 
la.oçameoto roi atacado por nm 3 .• 
motivo, porque, na opinião rio nobre 
deputado, o Sr. Toleodal, a ~orle dos 

• 
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collet:Lflres fica entregue aos juizes mu-
nicipaes. 

Ora, Srs., si, para instruir um rc-
cur:so, é oecessaria uma prova, eu o o 
sei qual prova mais prompta e mais 
racilllo que uma justificaç3o feita pe-
rante o juiz municip:~l. 

O Sr. Tuleudal:- V. E :te. bem mostra 
que é feliz, por não ter lidado no fôro. 

O Sr. F. Si:-Si o juiz municipal 
aiJusar (me parece ser a bypothose de 
ondo ueriva o aparte do nobre do · 
putauu), s1 o juiz IDUnicipal abusar, 
restàu á parte os recursos orllinarios 
contra o juiz ;>re\'aricallor. 

E. dPpuis, Srs., triste ~i tuaçào seria 
a do legislatlor que tivesse du descon-
fi ar sempre da honcsLidadl! dos Cltecu-
tores da lei (muito bJm.). 

Sr. presidente, eu creio ter consí-
deraci.1, nos limites de minh1s forças ... 

VoZ•Js:-Muito bem 
O ;;r. Camillo Prates: - Justificou 

perfc~i tamente o proj~cto. 
J :-ir. F. Sá ... as objccçOes formn -

ladas contra o orç·unonto pelo !Ilustro 
orador que trouxe p~ ra o deb1te a opi-
nião da 1>3ncada conservadora. 

Si alguma consa restar, sará consi-
derada em outra diSilussio. 

O nobre deputa•Jo termitJon o seu 
discurso,criticaullo a attitude do partido 
liber:.l nesta casa, por ter ha..;teado uma 
baodoira nova para couquistar o poder. 

Em primeiro lugar, a propaganlla da 
federação das provincia~ não é bandeira 
nova; 6 uma itlt~a quo nasceu com o 
alvor~cer da nossa libcrllade política 
(•,poi<Jdos), é um! idea contemporanea 
das primeiras aspirações da iodepen-
dencia do nossa pa Iria o que tem atra-
ves!lado uma long<t evolução ntravez 
de todas as u·an ~ rormaçócs de pro-
grammas partidarios. 

Eto stguntlo lugar, oàol poolia ser 
determiuad.o pela ambiC.:1o do poder um 
programma novo levantado pelo par-
lido liberal; porque, segundo .l 'IDO 
ternos visto o quo t(lln affirmad o 
mesmo, fundando sobro isto aceusa-
ÇO&j ao partido liberal, os nobrps de-
putados con~ervadoros, é muito pro-
vavel qoa as ideas propagadas pelos 
li bero~ns na opposiçào tenltão de ser 
reali:sa1as pelos nossos ;,li vtlrsarios 
nu po:ler. 

O Sr. Sabino lhrrOijO Junior:- E:;sa, 
não. 

O Sr. F. Si:-0 partido conservallor 
aeeita todas as ideas veuced ras: é o 
privtlegio destas não t~rom advorsarios. 

O Sr. Camp.·llu:- São facpis lle con-
-ver'são, felizmente. 

O Sr. F. Sà:-Lembro-me, sobre este 

facto, da observa~o ;nuito jndio:iosa 
feita por um do~ nossos mais notaveis 
oraolores pt~rlamentares, o Sr. Joa•111im 
Nabuco: 

c O t>ar tidn conservador. por iu,tmcto 
de cousen·ação, combate todas a>~ r\'for-
mas; mas, peiJ mesmo hL~tincto , 
acei ta·a$ todas (apoiados e ndo P'ia-
dos). 

E si o partido 11 benl n'•o pode 
real isar uo poder as reforma,; pelas 
quacs batalha na opposiçào. esto facto 
deriva da proprb. iodole do ous~•• sys-
tema de gu crno e não podtl S<!r mo-
tivo para ~e pOr em duYJda a ~ineer i
dade rlaqnclle partido. 
Nc~tll ro•giruen político, uma iolea 

não pode ser cooverti•la em lei, ,,inãn 
depois rio es tar vencedora na opinião 
nacional. 

Quem faz a reforma não 6 quem a 
decreta; ti quem a fez sentir pelo es-
pirit•) do paiz (apoiados) 

E' muito natural quo u1u partiJo que 
te~hl batalhado por uma ide.• e que 
ness~ combato se encontrasse com ocbo· 
que dos íntcres:>es. com o~ elementos 
cot·servallOrtlS da socied. dP, bustis 
á t->do~ reforma, e com a oppo~íção d~ 
adversari05, tenba muito mai-4 diffi-
cnhladcs para realisar essa it.ea oo 
poder; ao mesmo tempo que ti muito 
natural e muito facil que o partido 
que a combatllO, propondo-se a roali-
sal-a, o consiga, por ter do seo lado 
a opinião dos amigos e a dos ali versa-
rios j;, compromettidos pela propa-
ganda (t>poiados). 

E' por ISSO que se têm vis to, não 
somente no nosso paiz, mas em todos 
os paizc~ regidos pelo mesmo ~Y$Lema 
e na patria classica do r11gimen par-
lamentar, reformas propaga.la!! por 
um partido serem real i:~adas por outro. 

Foi o nu.is terrível adversarlo da 
emlocipaç.;'to tln5 catholicos na Ingla-
terra, Si r Ruh~rt Peel, ,qnem a et>nverteo 
em lei. 

Foi elle mesmo quem, depois tio ter' 
oombatltlo a reforma da:s chamalltlll leis 
dos ' JrtiJ res, veio a decret&l ·a. 

Foi o m:us teoaz e o ma.s illustre 
adversario da rerorma eleitoral , o cbcfe 
dos conservatlore~ ioglezes, Oisraeli, 
quem vAiO a realisal-a. 

i\ inola o auno passado. o cmíoeote 
ebcre !lo partitlo liberal, Glallswue, 
em uma das suas excurwes eleitoraes, 
predisse que o proprio ministerio con-
servador, •1ne actualmeuto olirige 0:1 oe-
gocios pu blicas da lnglaterr01 e que 
tem organisado vioh!ntól rcac\:àu con· 
tra til! aspi rações autonomistas da 
lrlaoda, seja o 'lne venha ain•Ja a decre· 
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J&r a reforma da emancipação da Ir· 
Jaoda. 

Mas, a zloria que cabe aos cooser-
ndores, pelo facto de realisartm refor-
mas liberaes, li somente a gloria que 
caberia ao rei barbaro, por entrar oa 
Roma triumphaote juogido ao carro 
4Jo vencedor I (ap iaúos). 

No regime o parlamentar. em 11ue 
a opinião nacional é qoem fali a lei, 
.JiàO h~ melhor meio de levar a efJeilo 
Ama i!lea do que fazer della um pro-
sramma, levai-a ao parlameulo, im-
planta 1-a o a cooscieocia do oaiz. 

E o verdadeiro autor dà reforma 
não llca sendo aquelle que referend~ 
o decreto, em •1ue ella é delioilivamente 
consagrada; sim, o que lhe presídio 
a evolnç3o bistorica. o q11e a conduziu 
a travez dos tmhate~ da opinião, o 11ue 
a fez triumpha nte de tal modo a im-
por-~e aos proprios adversarios. 

Quando uma reforma ·~ decretada, 
é que ella ja e3tava reila. 

A idea da federa~ão das províncias 
não surgiu, poi~. de intuitos menos jus-
tifioavcis do partido liberal; ella nasceo, 
não somente tias tradições deste par-
l ido. mas aintla das necessidades in-
stantes do momento polilico. 

Nus ~abcmos, pelos reclamos e quei-
xas cada YCt. mais reiteiradas das pro-
"incins, que citas estão ratigadas de~se 
regiw~n ccntralisador, que as aLrophia. 

A untdade política, que devera ser 
suprt•mo gar.~nte da liberdade e o ruo-
damento da ;.:nmdeza nacional, tem 
sido para as províncias a pedra pe-
sada que as tmpede de surgirem à 
lona d'~gua para respirarem o ar e~
terior (apoiados; muito l•em). 

Os uniCO!! orgãos das aspirações e do 
pensamento das províncias são as al!-
sembleas proviociaes. e a acção das 
assembleas proviociaes pode ser per· 
feitamente auonllada pelos atlminis · 
&radurcs (opoiad.->s e n!loapoiados), não 
somente pel11s recursos constilucio-
naes de que elltl3 dispoem, qnaes a r~:>
t:usa .Ja sancç:io, a suspeos:io d:t~ leis. 
()adiamento da~ lSsembleas: mas :~i nda 
por essa teodeocia. muito coohecula 
em o nosso paiz, que têm todos os 
.tepositarios de uma parcella. por mí-
nima que seja, .:lo poder publico, para 
e 1orbitarero de sua competeocia. 

Por vezes, o presidente representa 
interesses do uma ordem muito diversa 
dos interesses da assemblea e at6 po· 
dem aer antagonicos. 

Nós sabemo~ mesmo, e facto recente, 
tOCcorrido entre oós, o prova, que o 
presidente, qoando tem tliante de si 
nma auemblea que é a e1pressão de 

pensamento contrario à politica q o e 
ello representa, pode servir se do re-
curso de instituir a assemblea por um 
ajuntamento illicito (apat·te.,). 

Foi por eslts motivos que eu adhert 
á indicação apresentada nesta casa 
pulo meo illustrado amigo e co-reli· 
giooario, o Sr. Cammo Prater. 

Eoteodt que a materia contida na 
Indicação deveria ser, não u programma 
do um partido, mas a expressão das 
necessidades sentidas pela província 

E foi priocipalmeote por esta razão, 
por entender que deYiamos limitar-nos 
a reclamar pelas urgeocias sentidas 
pelo espirilo pro,·incial, e porque a 
indicação fosse alem desse programm:.. 
que eu assigoei com restricçóes o par9-
cer sobre ella formnlndo pela commb -
são de poderes. 

Os nobres deputados contbatem ainlla 
esse programma, e oeste ponto ou siutu 
es tar lambem em desaccordo com ()~ 
illustres membros da turma repu iJ' •-
r.ana; combatem-no pot· julgarem o s1 •• 
Lema fctloral i ncum pativel com o ri !!•-
meo monarchico. 

Srs .• eu acompanhei coro toda tttte • . 
çào o debate tra,·acto nP.sLa casa sohre 
a todicaçào e as referencias a e$ ta rei-
tas e oào pude reconhecer a íncompll-
tihílidatle entre :\5 bases do nosso svs-
Luma constitucional e uma reforma eru 
sentido rederati>o. 

Com ctTei to, em parte oPnhuma, em 
quo Lenha sido ensaiado este regimen, 
deixou de existir um poder central 
para governar os oegocios que não 
pertencem exclusivamente;', economia 
dos estados f~:derae.~. os negoc10s Ja 
communhào. que não podem caber na 
osphera destes: assim, por exemtllo. a 
representação da nacionalidade no eq.. 
trangeiro. a decretação e execução th>-
leis relativas aos direitos politicos doc. 
cidadãos, a regularisaç;lo das relaçüa:-
ecooomicas entre os estados, o regimen 
das alfandegas etc. 

Eu não sei por qual motivo o chelcJ 
desse poder central não possa ser be· 
rcditario. 

1!: a dtiTerença essencial entre a forooc. 
republicana e o systema monarcbico uão 
ti senão esta : que oo systema repubt: . 
cano, o chefe do estado é electi v o o M 
~y~toma mooarchico é hcreditario. 

Esta diiTerença oão altera do moào 
algum as condições do o~istoocia de• 
poder êentraJ, do poder que representa. 
os IÔteressea da fooeraçào. 

Ó partido liberal formula e aceite. 
este program ... porque elle está de 
aeeordo com seus principias democra· 
ticàs e com as aoas tradiçoes historicas 



6Ji.a ba.bdeira é, no momento actual, 
a expressão mais eloquente o mais 
eoergica da impacieocia das pro1•incias. 

O partido libPral conOa que ella ba 
de triumpb1r, pehL decretação oppor-
tuoll da11 me11idas que :~larf!URnl as Cran-
tluezas proviocíaes: ha dfl triumphar, 
pela :~d besào do paiz. 

Elle potfe applicnr a esLe prugramma 
a beiJa imagem •lo escriplor allemão, 
que. roreriollo-so :is idea.~ destinadas a 
triompbar tarde, escreveu: 

• E•.& collocarei o meu navio no pro-
mootorio o mais elevado da praia, e es-
perarP.i q,Je o mar so levante, para ra-
zol-o nuotoar. • 

T!lllho cone! o ido. ( 1/ uilo bem: muüo 
bem. V orador li felicUado pclos seo.~ 
coUtg''s). 

,\ discus.•no fica adiada pela hora. 
('! Sr. Presrdente designn para ordem 

ilo o:a seguinte : 
A t•j U e 1j'J. da manhã. - Expe-

dlt>:Jte e apresentação de pa~ ecore11 de 
cr mmíssOes. 

t . • PAR1'1: 

Ata t bora da tardo. - 'l . • leitura 
thl projectos impressas. 

1• drseossão do projecto n. 3110 (pro-
l<i&gameoto da Oeste). 

3. • discussão dos projectos os. i1 o 1. 
1t1• discussão do projecto o. 7ü : dos 

altdllhos ao projeeto o. 9 ; e do pro-
jeeto n. t9t (posturas mnnicipaes de 
S. Goosalo·do Sapnually~ 

Dita do projectG 'l . '». 
Cootinft~ da dlsco!lllào do pareeer 

lodeferillldb o pedi4t> dos alom110s ou-
vintes da eteol:t d'8'pbc~nnaoia. 

~. ' PARTE 

A. te 'J. e i / 2 da tarde. - Continuação 
da· 2. • discoriiio· dO' pl'bjecto o. U 3 
{força publica) e da t .• do projeclo o. 
~ (orçamfl'lílb pró'tiõcial). 

t . • dise881ílo doa ptàjectos os. 3üt . 
:lOO, 349, 34t e t 54. 

3 •1 tlisedllsão 4os' projeckl!t us. t 00 e 
:rl8•1ki t88t ~urw mnoioipaee). 
t.~d,~ dOIJ! prójectos ns. -304, 

~~ e l\b3 de D!l! ~ a• 376: que aluda 
:,o livoredt•tid01t :• lli!tussiio. 

ULTl!JIA I'AII'C& 

Alt'é 3: hom dà tárde. 
ção de projecUl$, ·•nlfiro 
IIIOOt\\!! 

! .!. • SESSÃO ú UOINA!UA, EM til D~ 
JUL110 DE f888. 

PIIESIDY.NCIA DO SR. SII.VESTntl PEIIRAZ 

SU~M AR 10. -IC&P!Dtans.-Oh;orvn~;~l's dr. 
S•. Go111 es t.:anditlo. -C~rnnr·a munioip:al 
de t:Hn n.;~ln. -Oi,cursos dos S'r>. S. Pol-
=\11111 e C. C:mp rrlra.-l'.lrecol'l'•.-Ril'tnc-
çao. -I.• part~ ela tn·dttm tln tlt'fl. - .. :~trada 
do forror do ,.,,., ... - Diseul'l!O> olu.i Srs.. 
8. For&~. ~ A. ~bi:o.-Licenç.~.-1'.• ~"'"'<: 
da orolrm do •lut..-f'•lrf':l pnblir.1. -Ois-
c:unns olo~ Srs . . \ . ltbrlin's .. S. de 1\C!Sendo. 
- Vo &.\Q.in.-Orç.1rnrrr lu provlncinl. -Oi~
runo do Sr. Vi"' '' 

Ao meio dia, rci ta a chamada. 
achão·SO presentes O~ Sr~. ~il vostre 
Ferraz. florllrio MachaJo, Lin•lolph() 
Caetano, Drnmond, fo'raoça Vianna. 
Candirto Cerqueira. 'Aristides ~la ia, Jo-
sino de Araujo. Cbassim Oru.nood. 
Lar .. yelle, Salatbicl. úutra, Alvar() 
Machado. Antero, ~loraes Sale~. José 
Thcorl •lrt•. O •rbo«a d' SiiVJ. ~l 1rtins 
ol or Ao.Jr:oolo. L~noel Filho, IIO•Ingotc!t 
llorta, Costa Sena. Americo de Mattos. 
Francisco Braz, l'olenúat, Sn~el'ianD 
de llesenltc, Viotti , Antonio Teixeira. 
lgoacio Murta, Avelioo Corrca, Au-
gusto Cesar, Joruroeoba, Bias Fortes. 
St> usa Rabello, Anwnio Martins, Joslf 
l.lraodão, Camillo Pralcs, Francisco Sá, 
Vaz de l.irua, ~agueira, Gome•. Cao-
dido, Yelloso, Claud1onor Non,s, Tei-
xeira da Mo\ta, Pimenta, Teixeira 
Duarte, Campolilla, Soares Peixoto. 
Firmiano Costa. Coelbodu Moura, Fer-
reira Alves, Nel:~on, Sabino B-.rroso. 
Ca.;·los :'Cogueira, Luiz Vieira, Sil V:l 
r •Jrlõs, Campello e Moreira da Rocha; 
(al!~:ldO '!em causa p:.rticipada os Srs. 
Augusto Caldeira e Ramiro Martins. 

A brc-se a sessão. 
E' lída e appronda a acta da ante-

cedente. 
O Sr. t. • secretario dá conta do se-

guinte 
t;X Pt:DJSNTII 

Otflcios 
Um do secretario do governo, ·reroet· 

tendó «r r~erimdblo, em qn11 o pro-
ftmOJ Alhi""' t':artos Nogueira ped8 a pnsea'ti~tifla. 

A' c6iõ~1sl!io di! iustrncç!n p\lblfc!lr 
e-'fl de ·Pdiferé!l! 

Laf.-nta-se a· ~-
....,.., ~---·- ... 

Odtroi~W' ealnlh'à' mdoiclpal do Pw: 
soa, elb respó!ta~ ào que se' file 'dirigi~ 
em 'J.t de Maio oftitWõ, eblfiaddo no-
nmeote slft:s coblü de- í88& e f866 
coo~tiollát:l"s de Cbilforiiildacre com • 

I fesbl.oçi~·o . ~{comb tõi ellglao pela 
secrefána~ em o d1to 'olfi'eio . 

• 
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A· com missão Je f~7cnüa mnoi-
e•pal. 
U Outro r! a eamara do Dom Sueces:.o, 
em resposta ao que lho roi dirigido em 
t4 de Maio. dando as explieaçOes pe-
llid~s e enviando as suas conta:< clto 
anno oassado, reorganisad :•~ · 

A' mesma commissào. 
Rept·estlli«<;(l ll 

llm·1 <'os habitantes do mnu•cip•n de 
Tres CoraçOds elo Rio Vertle ped• 1d0 
auxilio p:~ra as obms do •••eatro. 

A' 1.' commissào de fn 7.und••· 
Actas da eleição de 111 olo ~orrootc . 

das t.• e <.t.• secções de Ouro Preto e 
dos collegios de Quoluz, 1\Jdondo, S. 
ll.'lrtho1nmeu, Entre-Rios. S. Rra1. de 
Sun:;sohy, S. Josii do Paraopeba o S. 
~:a etano do Puaopeba. 

,\ · com•uiJ;ão ele podere~. 
H 8r- Gomes Cundldo:-

<l'ed• a palnm, Sr. prosi• lento, para 
l'a1.or chn((~l' 3• mãtls J e V. E:tc. uma 
rO(J1'9~ontaç.i•l •lo~ habitanltlS da cidade 
de CMa)!un~-;. na qual podem a esta 
.as.1emblea um auxilio pecnniario para 
• conRtrncção do tbeatro daquella ci-
dade. 

Honrado r.om tal incumbcncia por 
amigos •IUC conto naquella terra, guar-
dei, Sr . presidente, a consideração quo 
ttevo A meus collt'gas representantes 
do 9. • distril!lO. ou vindo SS. Excs. 
a rospoito de tão justa pretonçào. 

Tive então a satisfação do saber que 
um pr9jecto, consultando tal necessi-
dade. Ja ha1•ia sido apresentado pelo 
illustre collega,o Sr. C r. Outra (<lp>iado 
d<J Sr·. Luis V ieira). 

Poo~o. Sr. presidente, •1116 esta as· 
seroblpa n:to derxarA de allender a 
jaU:. i'oelamaç3CI que lhe faz 3 impor-
tante cl(l:~:de de Cataguue.~. 

Sr. p'l'esidentll, aquolla cidade que 
tem prdsperado a olhos vistos, v. ponl<l 
de ser hojo uma das pri nci paP~. si não 
a . priocipal . cidarle tia mall~ . t11do ~evo 
a si propna; não tem s1do hafeJada 
·com ,,erb:~:s or\jamentarias. 

O Sr. Outra:-Apoiado. 
0 !r. O. I.:J&ndido: -Passand~. poi~. 

~s mãos lle ". F::tc. a represe.otação, 
peoo que · taoha ella o defitlo destino e, 
maiJ1 1ilfU6 1/. Exe. ÍJllet1f)OOha O. li&U 
aito ,(ll!estigio de modo a sor borugna-
\meal8JaU"endido o pedido da pl'in<:e~a 
cW malta (apoiados). 
q~ mais o ma oatra. re~sen

tat;ll) 8 bàbilaolel ;do tdistncto de 
'kdiO Mitonjardet'llabuueú, .em ~ue 
p4de!D Q'.televa~u rodo rdiau:iotn i •fre-

• 

gue11a; ó uma medida JUStis ••ma soh 
:odos os pontos de vista. 

O meu honrado coltega de d•~trícto, 
<I ~r Ur. Campello, ja apn•scntou um 
projcclo, olevantlo aqn••IIQ d•stri,·to a 
ftCHUOZI3. 'l CrCÍ ll QUO a as~010hln,1 não 
rnltara com a justi\a üc,·i,Ja ft li'•n jn~ la 
prelen.;i'to. 

r ma .i I.· ··o•umi~~~o llo ran~ mla e 
outra ;, 1lc cstatisl~Ca. 

r, .. ,a.·a úl .• , ... ·p rll ti' CarallyOil 

O l!h·- l!jou•·eRI•cl xot o : - Sr. 
presi•l•ntc. V. Exc. thli'CO~tar lembra1lo 
de Qll ~ houtcm, nesta ca~a . o m~u il -
hiRlr() ~vllcga, ropreseo1nnto do 14. • dis· 
lricto, o Sr C. Cerqnoíra. (t•7. :dgnmas 
roclamaçôes relnti,·amoute :1 dístnrbios 
que se ller.io na c:tm~r;t municipal da 
cidade do Caraogola. 

Acabo de receber rlucumenlns qne 
vêm perfeitameul9 ex 111icar nu, pelo 
menos, mostrar a c:~nsa dos disturhics 
haTidos na ses3ào da cama• a em 1f do 
cnrren te me7.. 

Tros membros d<t c.uuara annnícip~l 
daquclla cidade, perteucoules n poli-
hea liheral,reounciaràn us cargos do ve-
readores o a camara, de conrormidade 
com a lei, officiou ao presidente da pro-
víncia, dando as razões da escusa dos 
mesmos vereadores. 

S. Ext., porem, o Sr. pre~ideole da 
proviocia. fundado no priuripio rio qne 
os mo ti vos al111gados niio cràn l~gaPs, 
ontcíou !1 camara. 

O Sr. Candido Ccrqurirn:-0 presi-
dente mao1lou qne a cama·a prOCO$· 
sasse a renuncia. 

O Sr. S. Peixoto:- 0 meu nobra cal-
lega perdoe-me. 

As considerações que on estou fa-
zea'do llSlão de conformhla•lo corn a 
arta do dia tt e do tlia t~ . 

Penso que não posso ser conteslad11. 
O Sr. Candido Corqn1•ira : -Então, o 

presielonto mnndnu que ••llos entrassem? 
O Sr. S. Peixoto:- 0 nob o depul'ldo 

tenha a bondade de ouvir-mo. 
O presidente da província declarou 

qno as aseusas não erào lcgaes e, pelos 
motiVOS a !legados pelas partes, elles não 
podião rennociar os cargos e,consegnin-
temente, a camara mun1cipal deveria ou 
considerar os vereadores r1>mo tendo 
assento ou .. 

O s; ... Caadido Cerquoira;-A bisto-
ria qaae V.~~ está contando não está 
di r~. 

Peço a pala!R.-
0 Sr. S. Moto :-Mas o que eu 

es~ di.lendo consta daJ&.Cfa e isso não 
Co i contestado, nem pelo presiden to da 
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camara, nem pelo vice-presidente, uem 
ainda pelns outros vereadores, como o 
nobre dt!putado poderã verificar. 

Cbega-s.,, portanto, ao resultado de 
que o pn•sidonte Ja província dcl.arou, 
funda•lo I'ID um dos artigos da lei de \!8, 
quo ell& não p diào 1·ecusar os r.argos. 

Mas, Sr. presidente. o presidente da 
camara, •lesde que isso roi determi· 
nad11, ~1 nlf! não engano. em 3 de julho. 
co o vuc•lll uma sessão ex traordinaria 
para o ti l~ 11 do corrente, otlim de Ira-
Lar-se ti.! tomada de contas. 

F.. a p••zar de ter sido reila essa 
con vvr.ac:,, pnlo presidente, ape;.ar de 
estar em màu dP.sse funcciooario o of-
tlcio l!irig .. lu pelu presidente da pro· 
vincia, M ''ercadores que havião re-
nunciado os seus cargos n~o forão 
convuca!lus. 

Porem. o~ veread.orcs oo dia H de 
julho, is i11 é, os trcs, tle quo $C trata, 
com pan•cP.rà•l no paço da camara. 

Os,·. Presidonte:- Eu peço ao no· 
bre rlapnlado que limite a.i suas oiJ~er
vaç6os. 

O Sr. S. Pei:\oto: - Sr. p•·esidenle, 
estl)n danrl,. uma explicaçà<, ao nobre 
deputarlu,meu companheiro de dístricto. 
que booli'm uarroll o racto octorrirtr 
Da c<~mara do Carangota; estou dando 
explicacO••M para a casa saber que essa.; 
íurvrmaç<) ·• ministrada>~ pelu noure de-
pula•lo "~'' infundada.'\. 

O Sr-. t:andi•lo Cer•jUCira: - l'ro\'arei 
o contr<lr•ll a V. E:tc. 

O :;ir. :-; , l'eixuto:- Sendo, a I em tliss •. 
represr.olanlc rio mesmo distric to , 
corre-rn r ll dev~r tle defender ou. aole!l, 
de 1: \(llkar O> factO$ taes •lll:leS elle::. 
sr rlerito. 

0;; lrh vero:~dores compa retl~ràol á 
~es~àot, t•nrem, antes de tomarem as-
seottl nfl luga1· respectivo, 11m verea-
dor, o Sr. Fnlgiuo, levantou-se a 
requereu 4ue, estando presentes llS ve-
reatl••ms IJUil tiobào renunciado os ~eus 
cargos ~ quereoão tomar parte nos 
trabalho• . foss11m os mesmos w u•o-
cados numioa lmoote, vi.;tn .·oo.;orda-
rem com n nO!cio do Exm. presidente 
da província. 

O Sr. presidente da camara recu-
sou-se a. • ~so, allegaodo qoe os verea-
dores ha viiio renunciado os cargos ou 
dando ontra.o; razOes que parecerão mais 
con vp,o ientl!~. 

Ne . .c•sa occasião, os tres 1'êreadorcs eu-
trarão "" rec;uto e pacifica.me.te to-
marão a~~'·ntn;e, lon~ú um vereàllor, o 
vi~e-pre.•ít!Ante, ch ado-os de !ntru· 
sos. as g:~lerias in rvierão, ha'vendo 
enti;"' tumulto e Ocantlo a sessão Ídiada 
para o dia seguinte. 

O Sr. i'ulgioo, que não pode ser sus-
peito ao nobre deputado, rez uma de-
claração de voto ou, antes, fez declara-
ções antes de assignar a acta,que,si não 
fosse tornar muito tempo á casa. P. ll 
l11ria. 

Mas, Sr. presidente, não posso dei-
urde mostrar á ca;a a maneira porqo•l 
as coosas r~orrem rela tivamente a eMa 
questão oa cidade do Carangola. 

O Sr. C11odido Cerquei ra:- 0 que ;. 
certo é que houve barulho, interveoçãtJ 
nas galeria1 •l grande tumulto. 

O Sr. S. i'e1 xoto :-Eu explico o racttl 
e V. Ex.c. dirá e tJUe quizer. 

Mas. <1 •1 ue ü ootavul Sr. presi-
dente, ü que eslPS vereadores, de a•·-
cortlo Cllm ,, Sr. Fulgino e outros. a~
signarão a 31' ta da reuoiàn, com•1 ve-
readores tJUe tinhão as~eo to na casa. 

Entretanto. indo oscr.rotan o da caruara 
par;. a ca~a. le'l'ando. ·~·Jmo declar:; " 
ac ta , o livro de actas ... 

O Sr. Candido ConluBin:-Qnal '' 1• 
secrr tario? 

O Sr. S. Peixoto:- •l :-.r )Janoel IJ!· 
nacio de Faria. 

O Sr. Manuel lg1tacio Jll F:.ria fnr 
para a casa e lonn n iivN das actas. 

U'abi a instante.~ (is tn esta drclaraúu 
na açta),chcgou •>. r. 5311 rmo Barhosa 
\'iCe·preside:Jte da can ara, o <]Ui ~ 
ler a declaraçfro de 'I'Olo .:In Sr. F'ulgino 
vcritlcaodo uesla lc• tura as assignatura~ 
du~ tres l'ereadoresqueb;n,~ o re~ ignô\dl • 
os cargo~ . S. S. en tflllrl""-·l·} ou rl í.·•1il• 
rJ u ri~ca l-as e o fez. 

E~te fa ctu. Sr. prol5Í•I· • ~v. vai <8111 
~'l mmeotario. 

.\ ssim, tambem u:.n 1111•. ,, deíxnr <k 
aprove1t:u a oo.:ca.siào par . ··a7.er notar a ca~a. como dcclarào 1:1 vurcadore~ 
que resignarão o caq~"· jUO esta <;f.IS· 
são fvi convocada uoicaUl<;nto para tu· 
mar contas ao procurador, procurador 
Sr. presidente, quo ató b• ,ie não teu. 
fiança . 

O Sr. Candido l!or •'· ~•ra : - Tern 
fiança ; sou eu o fiad or . 

O Sr. S. Peixoto : - 1: o que m•' 
dizem essas documentos. 

u Sr. Candido CorqueJra .-Não e , 
que dizem; eu sou fiador Je.llo. 

O Sr. S. Peixoto : - A;eito a decla· 
raçiio de \'. Exc.; mas. si Y. Ex.c. qui ~,er 
ler 03 documentos qne aqul lenbo, . e1·a 
que uão estilO trocando J~ falso, COIDL 
disse, ba pouco. 

Levo ao conbeciml}otl. .la casa E~Sll' 
raclo e ella r ará o j uizv que qn1zer 
sobre as occurrencias daqnella cidade 

E' o que tinha a dizer ("t1~ilo bem). 
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O 8r. Candldo Cerqnelrn 
(para un.a 1!$f>licaçlfo) : - Sr. presi· 
dente, a ordem t.lo administrador •la 
província para que os novos vereadores 
entrassem em exercício, os vereadores 
resignatarios, está em contradicçào com 
wna portaria baixada pelo musmo adrni-
oistr4dor anleriormllule, orc leoandt> á 
c;.mara que se proce:~.•: • s~c a r~nunc ia 
e a camara nomeasse uma commi~são 
para estudar e dar seu parecer ~obre 
os mo li vos que os vPreadores li verão 
para resignar su~s cadetras. 

o parecer ro: lavrado pelo dislincto 
Dr. Pedro Marti ns, muito conhecido 
oesla província e no lmperio como urna 
das maiores illustr çóes (11poiado.~ dos 
Sr3. JlnlOtliO M a1·tins e !Jias F o,·les), 
como um dos homens mais prorundos 
em sciencias jurídicas (o7Joiad1is) e so-
ciaes; e esse vereador la ,·ron o parecer 
Cc()ncordaod'l com as razoes allegadas. 

Portanto, tem de ser votado pela ca-
mara o parecer sobro a aceitação ou 
oio acei lação. 

Neste caso. ó a administração quo 
está baixando portar ias eru senttdo 
r.onlrario ue umas as outras. 

Eu não contava que o nobre depu-
lado pelo 8. • dis lracto viesse hoje I e-
notar esta qoe.st.'io na hora do ex-
pedtenle; si o soubesse, traria docu-
meo 1o.s para de.• razer as suas as-
serções, port]ue affirmo à S. Exc. que 
acha-se mal informado; existem duas 
ordens da pre~idcncia , uma num sen-
tido, outra noutro. 

Esses vereadores, pelo facto de serem 
meus co-rehgionarios. não h o de me 
obrigar a encampar os seus desvarios; 
V. Ex c. me coubece, ha "' uttn, e sabe 
qu~, apezar de liberal estremecido, son 
mui to justiceiro e sei proceder com 
toda isenção de espirílo (apoiaclos) . 

O Sr Soares Peixoto: -Sem du-
vida; sou o primóliro a rea·ooheccr. 

O Sr. C. Ccrqueira:-l'orlanlu. pro-
testo ofTerecer opportunamentc docu-
mentos. em que provo quo a presidencia 
mandou portarias em sentido contrario. 

Eu espera v a por isso, porque trata-se 
de turvar as aguas para lirnr do fundo 
alguc: b~tgre grosso (apoiados ela ban -
~da lilJe,·al). 

O l!tr. Coet.a Seno manda á 
mesa representações dos llabitantes do 
districto de Congonbas e da Parauna, 
termo da cidade da Coa. ~eição, pedindo 
concerto de estradas e quotas para re-
paros de suas matrizes. 

A· t. • com missão de razenda. 

P a1·eceres 

E' liuo e vai a imprimir o srguiote: 

"' . 38.~ 

U l'i•hut:\u l:;tl'los tio Atu1r.,tlt• ''' '/"''~'H a:oi-
~~~~~~l •lt• :l l'rjviJn~l 1t pur !)U o1ltii•H t ' "'ll~ftlt l l lt 
I IHIHJ~Iu t•Siahclt•t·uln uo !I 1.• tlu ~r\1~" li. • tiA 
l··i 11 . :\dM-5, p:ara .-·onstnu r ., 11 :'1 111111.l r.·rn·:l. 
tlt• lHiulu dt• Jm, ••utrP !\ • 11l.u.J•• •I•• • :~al.'t ..;u:t
z..t·~ to u arraial t.1 • S3uto Aul" t111 I•• \lu ri.,h,•. 

Sl!ut thl \' ttla. :a lmh:a rt•tJU••rul:t ll .t& uut.t-
\?rol ltlf'lhor:tlllt!HI t Jt:lr:a :t f,,..•:.l ul.-ul••. :. t'UJn 
..,l'(tl-;u ')I) tJPiliH,& t•c nj:t (UU\IIIt"~·lll (Hth• rt•r-
llt'''fl'-(h~, désth.• ja, Clt!tiiCIIIu!' \(o• l•ru ... pt•fl -
datlc. 

Mn .... f!ll:t llc;u'.t ~'IIIH J II'•·Iwu. llll . a 11:1 xuu.t 
privi lt·:,:ia.JI\ tl:t •·:;tr·:at1n il•t (f•ra·,,J_.•Hl)Jtthliua ; 
L', Jll'fll t.:un tratu rt n lt J l: tltll l':o-111 t' ll lj ll 't1 l.~ , J\ 
Jtr1JYÍI~t;l.a •·~ta ulil' lé::Ltl:' :\ u.w P•·•·mHtir t'tHa· 
!->lt'lll' •;.tu tl., IICHh lUU:L IIUtJ':t \ l~l-f••rr<•:t Imo.! 
hlllllo•, doi Jll'h·ill•t;i••· 

E' \ '1'1 ":ui•· •Jllf". (lltr 11111 ~H't'ul l l• • •••tltt f'••m 
.. ru•tktuu:.rh• •• juui•J, 1'111 otf'lt;l ll .il, :a u ...... ,, 
rf'tJII•'f'fiiH'Illu. a çumpaulta.~ l.o•uJ•••I•IIfl:t t•••r-
ruhtau ... llt~• :t ,.,m ... trw·.;'lu tia huh.'\ tl••utru 
dn~u ~IIA Nfl:l, 

E3 w ,,,·cnr.h•, tmrt·w. •111•· ,, ' '·' .; u..a•• 
tletc'ruun:l " praz•1 tia pt'nlll:-,:..:tu,t't'i",, "'omu••ut•· 
u hri~o::.qu~ ... ~.m u··· :\.:i t•:arli';oo •·uull'n t:a ul•• .. ; rn:t .... 
uà•• IHilll" .. _twi ~:u· ~l t'HIIIJ•:tu ld:t 1• u·u t' "rlt a 
(tro v ufln 11 1111 iuquwt:a, lll'f':III C•• •··q:a, uuw. 
tl•·~l:$1 1' 1 11'1:. , , ,, lll'h•ilt•:,:l.ttl l· (1111'1, II.IUI-::U'.1Uh1 

o; iu tert' '-"'f' .. tl(\..:t:t t:•Htlr;t fu lu r;, ... r•·•·l:uu;t~•r"•t.l-$ 
to prt•jub:o.:. r••tmlt:m \~:--. • 

l•·•rt:autu •• 1<~11 •IH•• ..... , •• r.•,·nn h·· ·· ul~ ... as 
\' :111 1:1J.:•'II' tia liuh;a r~~ut•ri•la •• "'····rtu •lU•• 
,, C'ullllt:ualu:t Lc11(1ultllna <oot' ll.tu upput•, t'•Uilll 
(•lr:L ..,., u •hroitu. a rntt-'ltH•'\':l" •lt•lln; :h 
a·umru t"'"~'tt'<\ cntuudmu •IHP \'udt• ... ,., •h•~t'r••t:ul :t 
:t l't) IICt,...~au. 111:1s cum n ,. :ua:..uln •. , . .., tr••·tt va 
tli1 S(J (:l7.01' .. ='iJ H •'tmlr:t tn tl••(lfli ... t iO tlt'SI.:'-
Ii\II Ci:t r"rutn I ,. uxpr,·.;~n tl,'ulllt' ll l1 ct•tup:a ... 
Hhi:t, t~ ltH'III• t la vr:ulu, tht l•rh· lt' io: ltl d" t.OHJ'I, 
Jtnra :upao•ll •• liua. 

(Juatt t•' :111~ uutrt•~ f:t vür··~ l't11(1h'lltl•h : , . 
t'r""" '''' 1•rivll~~:iu unu tlt••·•· ,.,,.,.,, ,., •lt· .~n 
:tnnu~. tJ1111 ~· tem e;sl;,l•f•lt•r 'itlu p:. r.1 '-('Jlh._ 
lh311l~.:- ('un,~tt<..<Ú~ i n Jjl'tlltltt •h• '"''' 11 •--•lll ' '" 
Íllll"''' " t l~ uuoio pur cem '-l hr·· " \.ti··•· ''" 
contr:uu uão •ll''·e .:;t•r tlor.-•rl•i••· p•lt ... a hw .. •l 
ravor lt•ri:an tlirt•ltll •·•dos th uutru.' fttlltr:t-
tos • ., •I'H' r:~ri:a •lt•--,:t.pp .~r··r,•r 11 '-."'-l l (nu h• ,, ,. 
( 0 1111:1. 

Jo:ru va:--ta ti•• I Jill' l••,•au OX J III~tu, :r ... t'otu-
auilS~uo~ ':tu flt' p iU'CC't'l' IJUC "'' :tclu(lt•• ,, .. ,._ 
t;UÍIIU' JU'••j \•l.' lo : 

A a-•••utl,l•·~ l n~isl nll\'~ pr"'' tttl'i:tl tio: llt-
tw .. li•·r~"'' llr\'rrta : 

\rt. 1.• Fu·:t u pr•·"~>ill• 111lt• d:. t•r•H lurr., 
nutur i':t•l•• :l t' ntUr:ll:\r cum t.1rlt"" ,,._. .\ n-
tlr:ul•• ••tt l'•llll fiiU'Ill nt~·fhurf'i '.1nta: . .wu~ nr ... 
rert~,···r a ......... trn•·(:l·• tlf• 11111:1 \ ,,, ft·rr~a. i( i' 
bilúln li•· um melrv, enlro n rodallt~'tl~ a;~la
gunzt•s I' S.1Uh) AIHtllliu tlu )Juriallé, ... i. var-a 
eslo 11m. n rntttp.1uhia da estrada ti•• ferro• 
l.•·ttpttltllun tlt•si<lír, twrnult· n rruv lnrln. l'"r 
tlll'iot th• 1rrmo l~ga l . tlu l'l'i l' llr)(i" tlt•ton:t H 
qu o ''''" di roi lo. 

0 COIIII'.'IIO gozara tiO rrl\·llrgiu tlr :~1 
~li fiOS. 

ArL ! .• Revogi o-;;o AS llt>pv>t~o~· •'UI COillr.trtll, 
Sala das com missões, 19 ti• J11lho .lo INIS. 

- ltlarlins do Andrad e. - :\ roSioJ es Maaa. -
Jn<iuo Arnujo. - 1'. S:i. - An1rrr1. 
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IJas commissões de poderes, pontes 
e estradas, conclui mio que seja submet-
tidu á discussão o projecto u. ~3. 

p, ,a a or;lem dos trabalhos. 
Rerlacçilo 

E" approvada a elo prvjecto 11. 4'1 c 
seus additm1s. 

1.• rAnTt 0.\ UtlOt: ll OU 111.\ 

Esh·ada.de (tn·o d."Oesle 

Colntinua n I. • tliscus:;t.o du 11rojecto 
n. :1110, que :wtorisn o governo a con-
tratar com a Ct!lli!XIIIhia-estrad:l li•: 
fc:Tol ol'Oeste tle M nas - o prolonga-
m~nto de seus trilhos :ué ao alto S. 
Francisco. 

O 8r. Dia& Forte~:-Sr. t>re-
~ideute, seja-me hc•to, antes do entra• 
propriamente na discu;são do prn1ecto 
o. 350, que eu, por affioidadc ele materia, 
fale sobre um discurso que foi pro-
nunciado nesta casa pelo honrado 
deputado representaute do t5. • districto. 

E á S. E:tc., Sr. pres;dente, eu peço 
oeste momento licença para fazer con-
siderações sobre algumas propos:çoes 
que S. E:tc. enunciou nesse discurso. 

Amrmo á S. Exc .• o •Ilustre deputado 
pelo :S • districto, que entro nesta dis-
cussão como o gladiador romano, que 
entrava no circo e sustAntava a lata 
só impellido pelo cumprimento do rte 
·ver. 

Não alimento, Sr. pro~ideote, a c~pe
raoça de abrir brecha nos argumentos 
do nobre depo!.ado. 

O Sr. Barbosa da Silva:-Todas as 
observaçOGs de V. E:tc. merecem-me 
sempre muito respeito. 

O Sr. B. Fortes.-~as, Sr. presidente, 
como nesta casa sou sempre apon-
tado como um marco, como um homem 
que não esposa o progresso em questões 
de estradas de Cerro; como, Sr. presi-
dente, nestas questões eu poderei 
mesmo se:- comparado ao discípulo de 
liturgia. de que nos lalou o nobre de-
putado; acredito que S. Exc., CGmpa-
raodo-aie com .,sse discipnlo, rar-me-'":. 
o favor de permiuir que eu dê a mesm1 
resposta desse alomno desaproveitado. 

Desde o anno de f884 até ao anuo de 
l 887, em relação ás fi nanças da pro-
víncia. eu sustento a mesma opioiã(l 
e é por isso que digo que continuo 
a ser o mesmo discipnlo. 

Sr. presideol8, eu venho de longe 
levantar certas duvidas, "que tenho SO· 
hre a argumentação apresentada pelo 
nobre deputado pelo :S. • districto. 

S. Exc., Sr. presidente, procurou de-
monstrar que desde t 874 até i~~. 
quaodt.o se começaram a iniciar a.~ pri-
meiras estradas de Cerro: nesse decen-
oio, verificou-se o angmeuto das ren-
das da província parallelameote á coo-
cl'Ssão de privilegies para e~tradas de 
ferl'o. 

S. Exc., de commum accordo com 
a aununistração do Sr O r. Chaves, sus-
tentou nesta ~sernblea que era neces-
sario haver da parte da mosm"\ UII13 
reacç~o à concessão do privilegies dtt 
estradas de ferro. poro1ue, Sr. presi-
dente, o nobre deputnlln demonstrou. 
nesse tempo, que a província achava-58 
cornpromottida em 1ti2 mil e tantos 
contos sobro garantia de juros a es-
tradas de ferro e que a sua renda or-
dinana não podia comportar seme-
lh:mte despr7.~ . 

lhs, S. E<t· . . •lepnis tlu :1pro!scnt:1r 
essas c~osideracoes, depois de demons-
trar que hoje não se podiào mais acei-
tar osses rectiM. dt1 que a assemblea 
de t88~ achava-se imbui•la, conside-
rando em estado progressivo as finan-
ças tia província. entendeo quo se po-
deria voltar n()vamente ao plano pri-
mitivo, relativamente á concessão de 
privilegies de estradas de ferro. 

Parece-me, pouco mais ou menos, 
que foi isso que S. E:tc. sustentou em 
seo discurso. 

O Sr. Barbosa da Silva.- V. E:tc. 
restringe o meo ponto de vista. 

O Sr. B. Fortes:- Assim, Sr. pre~i
tleote, S. Exc. procurou demonstrar 
quo para o augmeato das reoctas da 
proviocia ti oba o inn uenciado. do anuo 
de t 87\ a 1884, somente o~ fac toros-es-
tradas de ferro-e--melhoramentos nos 
meios da arrecadação das rendas pro-
viociaes- . 

S. E:tc. sustentou isso em se o d is-
curso. 

O Sr. Barbosa da Si! v a: -Eu rue re-
fer: ao anno de i877. 

O Sr. B. Fortes:-Eis o ponto onde 
eo queria chegar 

Queria demonstrar que para o aug-
mento das rendas da proYiocia não t -
nhào concorrido os ractorc.~ uaicos-
estrad:~ de rerro-e-arrecadaçã()-. 

Naturalmente, convenho, as estradas 
de ferro t~m concorrido para o ang• 
meoto das rendas provinciaes, mas não 
posso aceitar que sejão os unicos facto-
res- as estradas de ferro e a arreca-
daçã()-,porque S. Exc. vai concordar 
comigo neste poolo. 

NOs sabemos que de ! 868 a t869 a. 
renda da proYincia, allendeodo ·se os 
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illlpOStOS 1)8 IOI(lOrtaçàO C eX f OrlaÇàC', 
su bio a 1 . t 0:!: :;t;ti:S!l3U. 

O Sr. Uarbosada Sil,·a.-i'erdoe-me; 
eu fiz o calculo de l lli:.i a 187U. 

O Sr. U. Forlus: - Eu al'lto quo 
V. E~c. argumentou l:O m n :urecada-
çào dos aun111' de l flli~ a 187'.. 

O Sr. Oarhu~ada Silvn:-:'i:'ul, senhor. 
()Sr. li. l .. tlrte~ -~:ão rac:uuu~IJUCStào 

di~so e \' 3100$ vor diante. 
A rendl tlo 1Ki:i a 1tliti suhro a 

1.0::!\!:\Ji l :O!i3. 
Ja ,.,.. a ~o;:,emhlea qne .,~ e,tra-

da.s de fcrr~ na provi nt:i:l rlc ~t inas. 
terul11 :<co Inicio tlo trafego do 1.8ii a 
1.87(), não pntleri:io influir na arrecada-
ção logo no coml!ço, como disso o no-
bre deputado. 

O Sr. Uarbosa da Sll \'a dit um aparte. 
O 3r. 11. Forte5:-Uem: V. lhe. con-

corda: estou satisreíto. 
Continuemos, Sr. presidente. no estudo 

comparati ,·o desses dh•ersos rxcrcicios. 
Em IR'ii a renda da pro,•iocia, pro-

' 'euicote de impo;tos sobro geMro.; de 
uuportaçao o •lXP rtat;:-10, alliogio ao 
algarismo do 1,1\!i:IJllli.ôGI::! . 

Mas, senhore~. a este ponto ú que eu 
4uería ch~gar, para demonstrar que os 
factore~ ti•) auHmeuto tia rc~~tla da pro-
víncia, rdlativameote aos impostos ·le 
importa~:io e exportac;ão, não forão 
apenas-estradas de ferro e arrecada-
rão-. 
· Em 187 '•, Sr. presidente, ootrou para 
a arrccadnçito das rondas da província 
um novo factor; porquo,pola ler n. ':t!;7fl 
de ll lle Novembro de t 87B art.4. • § U. •, 
as tax~s ltinerarias, que atu então erão 
cobradas, sobre cada animal carregado, 
na razlo de \6000, carregasse t O, car-
regasse l:! arruhas. forão substituídas 
pela tua de :J:J rets por kílogramma. 

O Sr. Oarbosa da Sil\'a:-)luito bem; 
exactamen te. 

O Sr. U. Fortes.--Logo, vil V. Exc. 
que no cxerclcio d!l 1876, atem dos 
factoro:>-cstrada de rcrro c arrecada-
çào-,entrou este novo ractor, isto c, 
pela substituição da taxa do 1;8000 por 
animal carregado, que não dava re-
sultado proficuo á província, porque os 
tropeiros. ao approximarem-so às esla-
C''I\5 arrecadadoras, dobra vão as cargas 
!lo:! a n I maes. 

Pela taxa de :13 reis por kilogramma, 
que tem dado um resul tado mara-
vilhoso, essa verba augmentou-se. 

Até ao anuo de t 8i:l, por uma ler, si 
oào me falha a •nen.oria, de 1851 e por 
uma outra de 1860, o imposto sobre o 
caré era de 3 e t t2. o qual f,.i elevado 
pela lei o. 2024 de 1.• de Dezembro de 
1.8i3 a 4 %. 

Lo~o. as estra•l;ü de f··rro. qur nessa 
occas1ào. em 18H. sit percorrrflo zonas 
cafeeiras. li\·erào mai~ l'~te angmento 
~e r,eoda . em IJI'nrfir iH da província. 
ISto c, nrc111 por cerrliJ ~u lu·o o caf; •. 

Ain tl:l, ~ ... J'rrsítlt!uto, neste ponto 
não JIUliSO concordar ccun u uolu·o de-
putao'· allribuiotlo o aul{lllCilt•• tle 
renda~ tia pro,·illd:t $t't u cxdu:;lva-
meotc aos ract., ... ,. -C$Lr.uta tlr. ferro e 
arrecadação- . porqut.' \' . ~xc. ~aLie que 
O ÍmllOSIO ~OIJre O café é Ulll llll)lOStO 
arl t•otm·tm: c, si o imllO~hi sohrll cafú 
é aú , •• ,fv. ,Mt. nó~ dC\'t'tltOS r~tnduir 
t)tte, emllura a colheita n:·to ~rpa lmu
tlantuueste anou,o imp11~to pude uttuJ-
Kir n tabolla, porque augmcuta tle 
valor. 

Lugo, nf1o se pode conduir. como 
S Ext:. quiz concluir, que o:-. unocos 
faCIOrCS QUO influiràú para O 3111{1llCDtO 
das rPndas da pro,·iucia uo d~c~on•o tle 
18H a t BSI. rorio- estr:-.tlas de ferro e 
arrecadação-. 

Levantadas estas lluvit!as. qutl sug-
geno-me o notava! drscursn dú nobre 
depntarlo ... 

n Sr. llarllosa da Sih·a:-1-:' bonrlade 
tlo v. Ex,;. 

O Sr. O. Fortcs ... eu continuo. 
O Sr. Uarbosa da Stlva :- ,\:, du,·idn3 

IJUe V. Exc. le\'anta s?w marto plau-
síveis. embora possão ser cahatmente 
respondidas 

o Sr. 1.1. rortes:-S~tu du Vtlla: eu 
disse il V. Exc. que não alimentava a 
esperança do lovantar dinlcultlade3 
:;enas,porque o nobre deputadiJ,cm ma-
teria de lioar>ças, pode pul\·ensar-me. 

O Sr. Barbosa da Sih·a:-E' bondade 
de V. Exc. ; mas, é realmente questão 
de facto, na qnal não pode h a ,·c r lll)'S-
tilicaçào. 

E' por esse motiv•J que confio que 
V. Ex c. h a de reronsidera r seu mudo de 
pensar. 

O Sr ll. Fortes:- E' possi 1'01. 
Feitas elltas coosit:!er~\l)es. Sr. prc-

sideute, peço ainda permissfto ao nobre 
deputado [lara externar mats algumas 
du,·rda~ . que o ~eu dis.:urso produzi() 
em meu tl!!pinto. 

E, Sr. presidente, façn estas obser-
vaçt)OS, porqn3 entendo que de agora 
em diaole o discurso de S. Ex c. tem de 
ser, permitta-se-me a expressào.que oão 
tum u:ula com o nobre deputado, tem. 
de se•· um na>·i; ele cera para todas as 
pretençOes de estradas de ferro que 
aqui se apresentarem. 

O Sr. Candido Cerqneira:-lsso é 
que não tem duvida. 

O Sr. B. Fortes:- E, si assim é, tor-
na-se preciso que eu levante alguma~ 
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ll:ls commissOes de poderes. pontes 

e estradas, conclui mio que seja submet-
tido á discussão o projecto u. 23. 

Pnra a ontem d~>~ trabalhos. 
Redacção 

E' :tpprovada a tio projecto u. ~i o: 
seus addi th·os. 

Eslt·ada.de fe.n·o d.'Oeste 
Continua a 1. • discussào tio l)rojectn 

u. :JM, que .wtoris:t o governo a cou-
tr;~ ta•· com a cúmpanbia-estnlda !lt! 
ferro J'oeste de Mmas - o prolonga-
mento de seus trílhos até ao alto S. 
Francisco. 

O 8r. Dlo• Forte8:-Sr. pre-
~idente, seja-me lic1to, antes do entrar 
propmmeote na discussão do projecto 
o. 350, q •1e eu, por affinidade de ma teria, 
fale sob;·e um discurso que foi pro-
ouncia~o nesta casa pelo honrado 
depo~do representante do 5.• districto. 

E á S. Exc., Sr. presidente, eu peçr 
neste momento licellça para fazer con-
siderações sobre algumas proposiçiles 
qne S. E.1c. enunciou nesse discurso. 

Affirmo à S. Exc .• o illustre deputado 
pelo 5. • districto, que entro nesta dis-
cussão como o gladiador romano, que 
entrava no circo e sostAntava a lata 
só impeUido pelo cumprimen.Lo do tte 
ver. 

Não alimento, Sr. pret~idente, a espe-
rança de abrir brec.ba nus argumentos 
do nobre deputado. 

O Sr. Barbosa da Silva:-Todas as 
observações de V. Ex c. merecem-me 
sempre muito respeito. 

O Sr. B. Fortes.-Mas, Sr. presidente, 
como nesta casa sou sempre apon-
tado como um marco, como um .homem 
que não esposa o progresso em questões 
de estradas de ferro; como, Sr. presi-
deote, nestas questões eo poderei 
mesmo ser comparado M discípulo do 
liturgia. de que nos falou o oobro d&-
putado; acrediLo que S. Exc., compa-
rando-me com esse discípulo, far-me-ba 
o favor do permittir que eu dê a mesm1 
lh posta desse alumno desaproveitado. 

Desde o anuo de i884 até ao anuo de 
t 887. em relação ás finanças da pro-
víncia, 011 sosteoto a mesma opinião 
o é por isso que digo que continuo 
a ser o mesmo discípulo. 

Sr. presideote, eu vepbo de longe 
levantar certas dovidas:"quo ten.ho so· 
bre a argumentação apresentada pelo 
nobre deputado pelo :S. • districto. 

S. Ex c., Sr. presidente. procurou de-
monstrar q 11e desde t87 4 até 1 ~M, 
quaodo se começaram a iniciar as pri-
!neiras estradas de ferro; nesse deceo-
uio, verificou-se o aogmeuto das ren-
das da provinc:a parallelamente á con-
cessão de privilegios para estradas da 
ferro. 

S. Exc., de commum accordo com 
a administração dr. Sr O r. Cbaves, sus-
tentou nesta a:ssemblea que era neces-
sario haver da parte da mesm1 uma 
reacção á concessf•o de privilegios d_, 
estradas de ferro. po;quo, Sr. presi-
dente, o nobre deputnJo demonstrou, 
nesse tempo. que a pro,·iocia achava-se 
compromettida em 1ãi mil e tantos 
contos sobre garantia de juros a es-
tradas de ferro e que a sua rend.a or-
dioana não podia comportar ser.le-
lhante despC7.3 . 

,\las, S. F.x~ .. tlepnis t l ll apr•lsont:~ r 
essa:; c.>osideraçOes, depois de demons-
trar que bojo não se podião mais acei-
tar esses recf:ios, de que a assemblea 
de 1884 achava-se imbuill .. , cooside-
raodo em estado progressivo as finan-
ças da província, e.otendeo que se po-
deria voltar novamente ao r•taoo pri-
m.iti V 'I, reta li vameote á coucessão de 
privilegias de estradas de ferro . 

Parece-me, pouco mais ou meuos, 
que foi isso que S. Etc. sustentou em 
seo discnrSJl. 

O Sr. Barbosa da Silva:- V. Exc. 
restringe o meo ponto de vista. 

O ~r. B. Fortes:- Assim, Sr. pre~i
dente, S. Exc. procurou demonstrar 
que para o augmento das reodas da 
província :iohao iolluenciado, do aoo() 
de 187 4 a 1884. somente o!! factores-es-
tradas de ferro-e-melhoramentos nos 
meios da arrecadação das rendas pro-
viociaes-. 

S. Exc. sustentou isso em seo dis-
curso. 

O Sr. Barbosa da S!lva :-Eu me re-
feri ao anno de 1877. 

O Sr. B. Fortes:-Eis o ponto oode~ 
eu queria cbegar 

Queria demonstrar que para o aug- · 
meoto d:\ll reodas da província não L -
nbào C1u1corrii!o os faclores noicos-
estrada de ferro-e-arrecadação-. 

Natnralmeote, cooveobo, as estradas 
de ferro têm concorrido para o aog• 
mento das rendas provinci.18S, mas nlo 
posso aceitar que IJOjão os unicos facto-
res- as estradas de ferro e a arreca-
daçào-,porquo S. Exc. vai coocordar 
comigo neste ponto. 

Nós sabemos que de 1868 a 1869 a. 
renda d.a prov'iocia, attendendo·se os 
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impostos de importação c e r. r or1açàC1, 
su bio a 1,102 : 5868036. 

O Sr. llarbo~ada Silva :-P~rdoe-me; 
eu fiz o calculo do 187v a 1870. 

O Sr. ll. Fortes: - Eu arlio que 
V. E:<.c. arJlumentou com :.1 arrecada-
ção dos aunos de 1808 a 18711. 

O S1. llarhosada Sih•a:-N:iCl, senhor. 
O Sr. 11. Fortes: -Não façamos I( ue~tão 

disso e vataus por diante. 
A. renda do 1t!i::i a 1S7fi subio a 

i .022:971:083. 
Ja Vê a as:>emblea IJIIe oiS O.'.tra-

tJas do ferro na provinroa 110 Minas. 
tentlo suo inicio de trafego de 18itl a 
187tl , não poderi:io influir na arrecada-
ção logo no comuço, como disse o no-
bre deputado. 

O Sr. Bal'bosa da Silva dá um aparte. 
O 3r. 11. Fortes: -Bem; V. Exc. con-

corda; e~loo satisfeito. 
Conlinuemos,Sr. presidente,no estudo 

comparativo de~ses diversos exercícios. 
Em H177 a renda da província, pro-

veniente tle impostos sobre genero> de 
1mportaçao o tJxp rtação, alliogio ao 
algarismo de t , 1 ~7:SUll66t':!. 

Mas, senhur~. a este ponto é que eu 
4uerla chegar, para demonstrar lJUo os 
factorcs do augmento da renda da pro-
vincia, rdlath•amente aos impostos •le 
importação e exportação, não forão 
apenas-estradas de ferro e arrecada-
(àO-. 

Em 187.\, Sr. presidente, entrou para 
a nrrccadaç:',o das rendas da província 
um novo r~r.t or; po1·que,pela lei o. 'U71i 
de n de Novembro de 18i8 art.\. • § G. •, 
as tax~s itinerarias. que até então erão 
cobradas, sobre cada animal carregado, 
na razão do .\6000, rorregasse t O, car-
regasse t :! arrobas, forào substituidas 
pela taxa de :13 reis por kilogramma. 

O Sr. Barbosa da Silra:-)lulto bem; 
exactamen te. 

O Sr. B. Fortes:- Logo, vó V. Ex c. 
que no ellercicio de t 870, alem dos 
factOrtls-estrada de ferro e arrocada-
çào-,entrou este oovo factor, isto é, 
pela substituição da taxa de I1&000 por 
animal carrt>gado, que não dava re-
sultado proficuo á província, porque os 
tropeiros, ao approximarem-se às esta-
coes arrecadadoras, dobra vão as carg:J.:; 
dos animaes. 

Pela tua de 33 reis por kiiogramma, 
que tem dado um resultado mara-
vilhoso, essa verba augmeotou-se. 

Até ao aooo de 1873, por uma lei, si 
aio me falba a memoria, de 1851 'I por 
uma outra de 1860, o imposto sobre o 
café era de 3 e 1(2, o qual foi elevado I 
pela lei o. 2024 de 1• de Dezembro de 
1873 a 4 %. 

Lol(o. as estrad:.s de ferro, que nessa 
C1CCas1ào, em 1874, só pcrcornão zonas 
cafeeiras, tlverào mai~ e,te augmeoto 
de relida em b~nefirio ola provmcia, 
isto ú, melo por cento sobro o c:1f,· •. 

A1nda. Sr. pr~l:'-itlento. ucsto ponto 
não rwsso !;Cncorda r com o no lira tle-
putad 1, ;;uribuindo o augmentv de 
rendas da pro\'incia su e cxclusíva-
meute aos factol<" -estr.ula de ferro e 
arrecad:tçào-.porque \' . Exc. sabe que 
o imposto sobre o eaf<i é um imposto 
act rmiOI'tm: e, si o impo>to sohro café 
li aci ,; . ./e~, ·e,n. nós deYemos concluir 
•1 ue, Olli!Jura. a colheita não S~Jil ahun-
dan tll neste annu,o impu·to potJc all in-
gir a tabolla, porque augmcnla de 
valor. 

Logo, alio se pode concluir. como 
S Exc. quiz concluir, qus os umcos 
factorcs que inOuirâo para o angmeoto 
das rendas da provincia no decennio de 
18H a 188~ forio-estradas de ferro e 
arrecadação-. 

Lnvantadas estas dul'iclas. qun sug-
gerio-me o notava! d i~eurso do nobre 
deputado ..• 

O Sr. Barbosa da Si I l'n:- 1·:· bondade 
de V. Ex c. 

O Sr. D. Fortl!s ... eu continuo. 
() Sr. Barbosa da Síl va:-.\,; duvidas 

que V. Exc. levanta são mu1to plau-
~ivcis, embora possáo s~1 cabalmente 
respondidas 

O Sr. ll. Fortes:- Sem d u vi!la; eu 
disse f1 V. Exc. que nào alimen tava a 
esperança de levantar ditriculdades 
serias,porquc o nobre deputado,em ma-
teria de finanças. pode pulverlsar-me. 

O Sr. llarbosa da Silva:-E' bondade 
de V. E~o:e. ; mas, ê realmente qu~tão 
de factO, na qnal não pode ha ,·cr DIYS-
tificaçào. 

E' por esse motivu que confio lJUe 
v. E,c, ha de reconsiderar seu modo de 
pensar. 

O Sr O. Fortes: - E' possi vel. 
Fei tas estas consi!!era~óes, Sr. pre-

sidente, peço ainda permisgào ao nobre 
deputado para externar mais algumas 
duvidas, quo o seu discurso produzio 
em meu espírito. 

E, Sr. presidente, faÇCl estas obser-
vaçoes, porque eoleodo que do agora 
em diante o discurso de S. Ex c. tem de 
ser, permttta-se-me a expressão, que não 
tHm nada com o nobre deputado, tem 
de ser um tlal'i.; de cet·a para todas as 
pretençOes de estradas de ferro que 
aqní se apresentarem. 

O Sr. Candido Cerqneira:-lsso é 
que não tem du•ida. 

O Sr. 8. Fortes:- E, si assim é, tor-
na-se preciso que eu levante algum~ 
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objeeçoes a ~s:;e discurso, para que 
V. Ex c.. respondendo-as, mostre que 
elle defe mesmo ser adaptado a todas 
as preteoçOes de estradas de r~rro nesta 
easa. 

O Sr. Barbosa da Silva:-Apoiado: 
as tbeses que eu levantei no meu dis-
curso ~ào do maior alcance para a pro-
víncia, sejào resolvidas num ou noutro 
sentido. 

O Sr. Caodido Cerqueira:-A pro-
víncia lucrara muito, si resolver em 
sentido ot>gativo; a pdori , vou dizendo. 

O Sr. lhrbo;a da Silva:-Uom: mas 
ha a con~enso unanime dos povos; isto 
ja ~ uma approximação da verdad~ . 

O Sr. U. Fortes:-$. Exc., depois de 
ter dernooslrado que o augmento de 
rendas da província só vluha destes 
factores-estradas de ferro e arreeada-
ção-,procurou levantar do e~pirito da 
assllmt.lea este temor, que ella tem tido 
desde i tl84 ; té hoje, de conceder ga-
rantia de juro~ a estradas de ferro e 
outras emprezas dessa natureza. 

Para isso, r nobre deputado empre-
gou o $egui.1te argumento: 

c Como vos disse, pela tabella de 
i 887 , a rrspon~abilldade d.l província 
é ôc 3,598:7706000, a que corresponde, 
para o serv1ço ordioano dos juros, a 
quantia de ~15:000WOO• . 

Peço licença para discordar de 
S. Exc. oeste ponto ainda. 

Do relatorío apresentado pelo Sr. 
Dr. Carlos A. de Oliveira Figueiredo 
nesse anuo de 1887. vê-se quo S. Exc. 
declara á pagina 49 que a província 
t inha emillido para pagamento d() juros 
a estradas de ferro a quantia de 
:S, U 8:0006000, correspondcndo est.a 
emissão de apoliees a um gravame na 
renda ordinar1a da província, para pa-
gamento de juros, da quantia de 
303:240/JOOO. 

O Sr. Barbosa da Silva : - lleço per-
missão à V. Exc. para notar •1ue o re-
lator lo do Sr. Dr. Carlos de Figuei•·eJo 
não é uma peça de convicç;io : todo 
mundo sabe as condiçOcs em que roi 
elle escripto. 

O Sr. Dr. C:1rlos de Figueiredo estava 
muito doente e tinha pressa dc prePn-
cber ess ·• formalidade. 

O Sr. l·'or te.s : - Eu me refiro ao 
relatorio tia rep~rtíçiio de fazenda. 

O SI'. Uarbosa da Silva : - V. Ex c. 
desconfie muito oos dados daquelle re-
latorio. 

O Sr. Candido Cerr1ueira : - Não 
s.\o dados oruciaes f 

O Sr. Barbosa da Silva : - ~tão er-
rados. 

O Sr. B. Fortes : - Aceito a obser-

vaçào do nobre deputado : concordo que 
seja exagerada a emis,tào do apolices 
de i 887 na importancia dl! :\,148:0006. 

O Sr. Barbosa da Silva : -Eu não o 
estou contestando nesse ponto; digo 
que desconlle muito do rclatorio. 

O Sr. B. Fortes: - Acoi to, 11ara argn-
m~ntar, que sep eu~oratl;,, porque 
Oca ja decidido esse ponto. 
M~s. como V. Exc. di~s(l quo o c;ll-

culo,aprcscntado pelo S1·. Ur. Cal'lo~ de> 
Figueiredo, de :í,148:000,SOOO, ü exage-
rado ... 

C Sr. Barbosa da Sih·:• : - Fu não 
tlisse isso: rli,;sn qne descun(i:lssc do ra-
latono, mas não mo rerrri nesse pontn. 

0 Sr. U. FOI'tcs: - F.nt:lo, V. E:tc., 
po•· sua ~·cz, ha tlc llc.~co uliar dos da-
elos '/11e rorào oiTarcdllus à 1. • commis-
:>ão te fazenda para organisar n Or{·a-
mcntu •1uc tem de scr\'ir no cxcr~io'i o 
de 1889. 

O Sr. UarlJosa da Sil\·a : - Nflo 
apoiado : h:t muita diiTerença entm u 
rdaiOriO fO lO por IIID pro'Silii'Dltl C <ll; 
infurma~üos procedente~ lia~ rcparti•;·ic:;. 

LI iir. U. Fortes : -Eu di ~~·· 1111e 11'-
,.:\nt:tria dnl'idas: cs."a I• uma tll)ilas n 
por isso I'O U continuando. 

Sr. presitlcnt.e, a commis~i1n, fJU~ or-
ganisoll o ur~;~memo para o t'Xordcio 
de 1~9. apre.>cnton p:tr:t u pagamento 
1le juros :'1s e.~Lr.ttlas dll f••rro a •tuauti:t 
tlr 409:000.SOOO. 

O Sr. Francisco ·;, : - N:'w Í' sú para 
as estrad:1s de rerl'll . o Sr. n. l~ortcs ; - Eu l'hCgMci lil ; 
lambem pam ou tms rocargos. 

O Sr. F r tocis;o Sá : - Para o paJ.(:I-
mantu de jnros a·•s engenhos ··cotraes. 

() Sr. U. Fone~ : - Eu ch('garei a 
tJSSe ponto. 

Como iu d•zCJJdo, a comnussâo aprl.'-
sentou pant u pag:unanto do juros ;,,. 
estradas tlll ferro a 11uantia d<\ \00:000,5. 

Estabelct;Cnllo-sc uma l> ropor~·;\o , 
'•OO:OOO,WOO corre.~pundou\ a 11111 ca-
pi tal do emissão de apollc~, 1111 \".dor ti•• 
6,81!i:6UUl>(iG6. 

Ja vtl o nobre deputado que a ~ua 
affirmatão, dizendo que o compromi,.~o 
~la,pr~,-i ,. ~i:: so~c ~1pcna:: ;l quantia · I ~ 
3,u98. 770,5000 .iiu C:taCl:l. 

Eu peço licença para du1•idar, pu-
que vejo que no orçamento actual a re,-
ponsabilidatlc ~ ôc 6,816:6U6:5liHil dtl 
emissão. de apolices. 

O Sr. Uarllosa da Silva : -E' outr;J 
d11 Y1d:1 que eu me proponho a solver. 

O Sr. O. Fortes : - V. Exc. não po-
dia anirmcr que a província tem sú 
esse compromis;o de 3,598:7703., por_ 
que ha de concordar comigo que a es_ 
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Irada de rerro Leopoldina, estanrto ja 
construindo a segunda secção da Ponte 
Nova á N:~tividad" com o capital ma-
~imo de 5,.\00:0006000 e mais o ra-
mal de Santa Lu1.1a o•m diante com o 
apitai de t ,800:000bOOO, compromette 
a proviocia. tal ,·ez em menos de 2 annns. 
Da emissão de apolices no valor de 
StiO:OOOISOOO. que •lqni\'ale a Lll'l p:~.
pmento de juroa pel;l renda onlina•·ia .,e 5.\:0096000 por anuo. 

Logo, Sr. presidt~n te, nós devemos~ho
s ar à seguinte concl usào. 

Si concedermos nesta sessão u'lva~ 
t;araotias de juros, com as conce..<S~1e.~ ja 
lei tas, talvez em menos de 3annos opa-
gamento tle Juros, r•ormeio da rendaor-
dinaria, suba :1. mil e tanlO$ contos ; c 
uós não devemos comprometter :nais a 
pro,·incia com gar;Hotia de jur os sohre 
o capital maximo de 'i,OOO: OOOóOOO, 
que é o de qnc reza o projeclo. 

Alem dos 5,400:000b000, que breve-
mente a companhia Leopoldiua tem de 
vir peo lir em emissào d11 apol ices para 
earant in de jurM uesse capital o de 
mais 1 ,BOO:OOO,)OOO dc~pendidos com 
o ramal da Santa Luzta dll t.:a rangola. 
oús hmtOs a Bahia c \l inas. par;1 a •1ual 
não ha t•mtS$iw por ura de apol tces no 
nlor de n,OOH:OOO:)OUO, e temns a Mo-
J!yana no \'alor de i ,000:0006000. 

Vt'"""· poi~. qut• r~ rc:\ponsabilid:ulc 
da prO\'incia nào I· somente de rei~ 
3.59H:i70,)00U ar tualmente e esta rl!s-
ponsabidr~dc t11ndo :1 subir nestes li an-
nos a mais mil e tant:>s contos. 

O Sr. llarbosa da SiiYa :- E' uma 
quautm avult:~.tlissima; ma~. em lim, cu 
não posso liquidar e~se ponto r.m dia-
Jogo. 

V. Exl:. es tú laborando em engano. 
O Sr. D. FortclS: - Nào se uú di-

nhei rJ, mas dá-se n valor de d in heiro. 
li Sr. Uarhosa da Sil\·a: - E' um 

engaun em taes proporções. r1 nc cu náo 
posso de:;razcr em apartes. 

O Sr. U. Fortes : - :\la.~. V. F.Xl' . h a 
de concordar com rste argnmrntu 
que apresento, isto õ, rtne a resr•on•a-
b il idadc da vrovincia não é apenas dt! 
S3:0006000 annualmente. 

O Sr. Sever iano de Resende: - EITec-
t ivamdnte, é. 

O Sr. B. Fortes: - !\ao é e1Tect1va · 
mente ; eu demon.:trarei á V. Exc. 

Si os nobres deputados votào lima 
"ferba para o p .gamento de juro:~ 
110 valor de 409:0006000, como cousi-
derào que a resgonsabilidade da pro-
-vincia •' sú de 23: 006000 aunualmonte? 

Si o pagamento dos 409:0006000 re-
p resenu sse emissão de apolices, eu con-
élordaria que a rP~ponsabiHdade da pro-

vinci:t devia ser cerca de i 3:0006000 ; 
mas, nós não consignamos em todas a;: 
leis do oJrçamento,uma~ vezes t00:008:S, 
outras :100:000·)000 e actnalmente reis 
.\00 0008000 1 portanto, como a re:.pon-
!!:l.hilidatlo da pro\'Íncia I! de i3:000,5000 
c não de .\0!1:000:)00(/ l 

Agora, aJdi co:10nemos a e.'ta rc,pnn-
sabilidacle outt·os capit.w~. •1uo \"lriirl 
pedir á provinna e para o~ quao•s •erio 
prcci!la a emis~ào de :~.pulic~_-; cllt '1110 a 
prov111cia tem 1le paga:· 11 x. 

Fei tas esta.~ considera\()es, cont inuo 
a razer a mesma pergunta. 

A pro\'incia l's tà no c.1so de cunccclrr 
novns ~:arantial' de juros 1 

En rc:;pondoo- oào- . porque as l'ir· 
runJ> taucias da provmna não ~âo t;io 
prosperas, tão raroravl!ll' romo s(' prn-
curou demon~trar r: a a~::cmblc:1 . 

O Sr. Candido Certlll!'ira:-Apoh1•l11. 
O Sr. U. ~·orles : - Sr. pre~itlen tr, 

agora ' '0 11 entrar na rliscnssão do pro-
jccto n. :JriO. 

Sr. presichlnt(', autos de ser :lJit'o •scn-
ta•lu 11 projccto •:m tli sCu$Sitn, cu, fora 
1lcs ta rasa, o•m cnn,·crsar;tn pat•ticnlar, 
I e\'~ ntei di Oi cu Idades ao p•·olon~rn mcnto 
<la cstnula de r1•no Oeste tlc M 1nas ao 
rio S. Fran~•sco, IJOrquc entendia 'IUC 
podiiio .:oncorrcr uo mesmo traçado as 
estrada:; de Jacutmga a t.a vras o nio 
Verde. 

~las, Sr. presidente, estas apllre'•en-
s\lcs, que cu tinha, forào dissipadas 
I>Or consillcraçlies fei tas pulo nuhre de· 
pulado que protege osso IH'ujertn, n Sr. 
Uarhosa da Sil va, que 111u dCIII oonSII'O il 
qnll essa~ ll:!tradas não poden:'w o• utr:tr 
ctn con~nrruncia 'um a Oeste de ~I i nas, 
pOrtlUC. com o capital del•,OOO:OOU:)OOO, 
nãu poderiào vencer as di!llt:uldallos ol.t 
Sotn da ~lantiquei ra. 

O Sr. Unrbosa da Silra;-Eu ar~n
mentei nrste ponto e;;; «bund antta . 

O Sr. 8. 1-'ortes:-S. Ex c. procurou 
demons1rar em uma con •·crsa~ào par-
ll rul:~.r. •IIIC com o nwsmo tive. que a 
prnnncla prnpondo se a l(arautta de 
Jlll'úS sobre,o ta llilal de :i,llll0:00U6000 
para a empreza levar seus tnlhos ato~ 
ao rio S. Fraueisco, at.l,·iria d'ahi tod;o 
a \'antagcm para a mesma 11rovincia. 

Ue moJo que S. Ex•:. procurou rte-
rn o n ~t ra r que com o prolon~;:amento ti•• 
2!t0 kilometros, alem das van tagen~ 
auferida.'! pela província, vinha-se be-
neficiar t 200 ki lomett·os. 

Isto é, 200 kilometros da Olivei r~ a 
S. Joào, 200 kilometros da navegaçàl• 
do rio Grande, 400 do rio de S. Fran-
cisco; tudo isso, segtmdo a opinião ti!' 
S. Exc., trar ia em resul tado gozar a 

• 
• 
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pr11viucia· das vantagens de tOOO e tao-
IOS kilometros. 

Nessa occasião, Sr. presidente, S. 
Exc. chamou-me a atteução para o re-
lator lo apresen1ado pelo Sr. Hermlllo 
AI ves,que most1·a 1·a com dados que esse 
traçado deveria ser proferido. 

Não indago o traçado; não q 110ro en-
trar em minudencias a esse respeito. 

Mas, ti justamente sobre este ponto 
que vou fazer uma pergunta ao nobre 
depnt:1do. 

O Sr. Hrrmillo Alves procut·a de-
monstrar em seu memorial que, si .a ?s-
semblea conceder a garautta de JUros 
rle i :·~ sobre o capital de5,000:0006000, 
a responsabilidade da província so-
bro o capital ja empregado de 
4,000:0006t)OO, de S. João à. Ol.iveira, 
dcsappareccni 1 

O Sr. llarbosa da Sllva:-A respon-
sabilidade da provlncia em relação ao 
pl't~longamento de S. João a Oliveira 
desa;tparecerà. 

O ~;r. B. Fortes:-Pois ti pat·a este 
ponto que eu chamo a attcnção d~J V. 
E~ .. c. 

O nobre deputado me garante <JUO, 
1lepois que fór lDfegado esse traçado, 
para o qual se pode garantia de juros, 
<l responsabilidade da província desap· 
~arecerá para o trecho ja construido de 
S. João i1 Oliveira? 

O Sr. Barbosa da Silva:-Desappa-
recerà economicamente, mas não juri-
dicamente. 

O Sr. n. Fortes:- Si S. Exc. me affir-
mar isso, de.~ e ja declaro, voto pelo 
projecto em primeira discussão, man-
dando em segunda uma emenda,suppri-
mindo a garantia de juros do trecho en-
tre S. João e Oliveira. 

V. Ex c. concorda neste ponto t 
O Sr. Barbosa da Sill'a:-Nào, se-

nhor. 
O Sr. B. Fortes:-Bem vê o nobre 

ueputado que permanecem de pt\ as mi-
nhas duvidas. 

O Sr. Barbosa da SiiYa:-Eu não 
posso responder a V. Exc. em aparte, 
porque essa questão ~ um \)OUco c.om-
pl.qxa; mas, fal·o·bei em dtscurso. 

O Sr. B. Fortes: - .Eis, Sr. presidente, 
o motivo porque concordo perfeita-
lllente ~om o meu honrado collega pelo 
!!.• districto quando disse que as pre-
tenções que apparecem aqui nesta as-
scmblea nem sempre trazem o cunho da 
sinceridade. 

E, si a pretenção contida no projecto 
n. 3:i0 tivesse o cunho da sinceridade, 
si olo se procurasse embair o espírito 
da assemblea com os falsos interesses 
da província, por certo que a minha 

pergunta terii\ uma resposta affirma-
tiva. 

O Sr. Barhos:t. da Silva:-Admira 
que essa objecção parta de V. E1c., qu~J 
li um homem pratico, 

O Sr. B. Fortes:-Lngo, Sr. t>resi-
dente, não de1·e a assemblea confiar em 
relatorios de estradas de ferro, porqu1t 
elles são ~empre falsos. 

Ja vti, pois, V. Exc .. Sr. presidente. 
que, não aceitando o uobre deputad~ 
pelo 5. • districto a emenda que pre-
tendia oiTerecer em 2.• discussão, eo 
não posso votar pr·lo projccto em 1. •. 
porque entendo quo os 1lados o!Tereci-
dos pela directoria desso~ companlua niio. 
são verdadeiros. 

O Sr. Barbosa da Silva:- Oh ! mas. 
isto é horroroso ! 

O Sr. B. Fortes:- São modos de en-
tender. · 

O Sr. narbo~a da Sih·a : - Sob () 
JIOIIlO oi O l'i~la CI:OII OIIIiCO , tl t!;!a j)[J~ rCGC 
u garantia ; mas, sc>IJ o llOnto do vist<L 
jurídico, ella não pode desa[lparecer. 

O Sr. B. Fortes: - En concordo qus. 
as despezas feitas com estradas de ferro .. _ 

O Sr. Barbosa d.a Silva : - Permiti~ 
um aparte f 

O Sr, B. Fortes:- Pois não. 
O Sr. Barbosa da Silva: - figur~ 

V. Exc. quo eu sou del'edor o \' . Ex c. 
abonador ; eu. devador, estou un ex-
cellentO!> coudiçlles ; V. Exc. tem cer-
teza de que não desembolsa comigo ; 
entretanto, o seu abono sen ia-me per-
feitamente •• . 

tl Sr. B. Fortes : -Eu respondo : 
desde que o nobre deputado não nece$-
sítasse mais tia minha garanlia. ella tor-
nat·-se-hi:t inutil e eu pQderia reli-
ral-a. 

O Sr. Barbosa da Sil l'a:- Ob! era 
uma razão mais para abonar-me o rlo-
bro. 

O Sr. U. Fortes :- Eis a razão porque 
voto contra o projecto, Sr. presidente ; 
procurei demonstr .. r no I imite das mi-
nhas forças qne a província não está 
nas circumstaucias de emiLtir apolices 
para garantia de juros a estradas d6 
ferro concedidas d'aqui em diante ; por-
que, Sr. presidente, tenho uma appr&-
het!SI.J con .. l;_>o : si em f88~ foi preci~ 
partir da assemblea provincial, de har-
monia com o presidente da província, 
uma reacçào'a estas estradas de ferro. 
porque esta vão compromettendo na rea-
lidade oiS finanças da província, persi~ 
tem ainda as mesmas t·ar.ões para a. 
reacção hoje. 

Eu, Sr. presidente, neste ruomenl~> 
tenho o d.ireíto de dizer : - si em t884 
as finanças da província esla vão com-
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:promcttidas com a garanliil de juros a 
-estradas de ferro i em 1888, si conce-
dermos essa garantia, seremos filhos in· 
.gratos da provinda (apoiados e nno 
apoiados). 

Porque. Sr. presiuente, V. Ex.:. oevc 
COOCOI'dar COmigo : si ha lllll IUOIIIOUIO 
crith;o para a provincia, si ha. um :tnno 
em quo devamos lodos lançar no~sas 
vistas p<tra a la v uma (apoiados), essa 
unica fonte d!! noss01 s riquezas, t! o ac-
tual r 

Nús nem siquor tomo~ tomado 111lla 
medida i nd irecta mn f a v\Jr da la I'Ollra. 

O Sr. flarbos:t da Silva : - !'i esta 
parte, apoiado. 

U Sr. ll . Fortes: - ~;u podia de-
monstrar,Sr. presidente,que atti ao anno 
de -1 885, existindo o capital - braço-
!Jara o desenvolvimen to d.a lavoura, 
em numero de ::!00 mil escravos. 
tomando-se gara cal cu lo o preço do 
jornal de 30 rs. diarios e fixando-se 
ns dias de trabalho. no mínimo. em :tO 
dias por mez, em um anuo, para a la-
voura do nossa 111'0\' incia continuar 
como estava, ~ preciso de~pender a 
rJnantia elo 14,000: 1100,~000 ! 

.E quem. Sr. prrsidonte, ê que tem 
dado meios de ''ida á la vou r a nesta ses· 
são? 

Absoluta mente ningncm. 
O Sr. Barbosa da Silva : - Vamos 

dar agora com as estradas de ferro. 
O Sr. n. Fortes: - As estradas de 

ferro, Sr. presidente. não podem ser 
factor de augmento de rendas quando 
não e·mtern productos ; ella.> desenvol-
vem, mas não creào rroducção em um 
anno. 

O Sr. Barbosa da Si I v a : - V. Exc. 
é fazendcir,.. ; as suas terras mlião. ha 
'lO annos, o que valrrn hoje 1 

O Sr. B. Forte~; - Valem menos 
hoje, em vista do anno cri tico em que 
estamos. 

O Sr. Severiaoo de nesende:-- Valem 
o duplo. 

O Sr. B. Fortes : -Valem o duplo no 
muuicij!io de V. Exc., porque encon-
trarão um ministro de agricultura que 
pagas.se alli as terras a 1001)000 o al-
~ueire ! 

Um verdade•co absurdo ! 
Encontrarão um ministro de agritul-

tura que. a custa do Estado, eltlvou o 
ulor das terras alli. 

Mas. na realidade, desde que faltou o 
braço escravo, as terras baixarão de va-
lor. 

Vou concluir, Sr. presidente, decla-
rando que voto contra u projecto i e 
'foto contra elle, porque acho muito 

perigoso sacrificar as necessidades fll• 
turas as presentes (apoiado do Sr. 
Antonio M att ins) . 

N1$s não sabemos si d'arJui a 10 ano05 
as necessidades mais palpilantcs ds 
nossa pro v. ncia serão as estradas de 
ferro. 

E com qull direito umo> sacrHlcar as 
necessidad~s futuras ás necessidades 
preseutes ~ 

Si ô assim . Sr. presidente, nào posSD 
deixar de votar contra este projecta, 
porque entendo que a província oão 
está em con•liçOes auspiciosas de rendas; 
nós nãu podemos contar, mesmo exis-
tindo estradas de ferro, com o 3ug-
meoto de producção, porque nos faltão 
o principal factor. que ó o -braço --

Tenho concluído. ( .lftdlo bem; m uit-> 
bem). 

O 8r. -'•·l&tidea !\laia : -
Lamento, Sr. presidente, estar em pro· 
fuorlo desaccordo, não só com o meu 
i Ilustrado collega pelo 7 .• districto,coiiJC) 
ainda com o distincto .represeotanle 
do 1:4. •. 

A mim, Srs., não se afigura tàll 
temerosa a situação da província : & 
pretendo demonstrar qae a nossa si tuação 
financeira não se acha no estado em que 
fui pintada pelos meus honrados cal-
legas e que a província comporta ainda 
um sacrificio dez vezes maior do que o 
que tem reito. 

O Sr. Ferreira Alves : - Si V. Exc. 
demonstrar isso, terá prestado um 
grande serviço á provincia. 

O Sr. .\. Maia : - Sr. presidente. 
disse aqui o nobre dep~otado pelo 8.• 
districto que é uma capadoçagllm o sa-
que sobre o futuro ; entretanto, Srs .• 
nos rudime.otos de economia polí tica 
nós encontramos um principio, que, ii 
primeira vista, parece ULO paradoxo e 
que, no entanto. é perfei tamente de--
monstrado : o individuo que negocia 
com capitaes alheios ganha mais di» 
qu.e o que negocia com capitaes r;r~ 
pr10s. 

E isso é facil de demonstrar-se, tigtJ-
rando-se uma bvpothese : nm individuo 
que tem l00:Õ006000 e delles tira 
t0:0006000, tomando emprestados mai5 
t OO : 000,~000 e pagando um juro ds 
8 %, ganhará t ~. quando no primeirl» 
caso ganhava apenas t O com o mesm.:. 
capital. 

Parece tambem absurda outra pro-
posiç.lo facílima de demonstrar : COID 
materias primas mais caras, com sala-
rios mais elevados, com machinas mai5 
aperfeiçoadas e, portanto, mais caras, po· 
dem•se obter productos mais baratos. 
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F: s. razão õ que os sala rios elevados, 

o an11mento do preço das matarias pri-
IDa&, tndicaudo o aogmento da procura, 
o aperfeiçoamento das macbioas, vêm 
facilitar a circulação e V. Exc. sabe 
que a prodocção está oa razão geo-
IDetrica da rapidez da circulação. 

Desde que, portanto, a proviocia te-
Ilha uma grande rede de estradas de 
ferro, é claso que, facilitado o trans-
porte dos generos, isto é, aogmentada a 
rapidez da circulação, desenvol,l'r·se-ba 
puma raz~o geometrlca a prodocçào e, 
por coosequencia, grande será o lucro 
para a província. 

Nem se diga que a província não pode 
fazer esse sacri ficio. 

Pode, como vou mostrar. 
O Sr. Coelho de Moura: - Deve ra-

zel·o. 
O Sr. Barbosa da Silva : -E' uma 

1nedida salvadora. 
O Sr. A. Maia:-Nós sabemos que no 

orçamen '.o ba mais de 300: 0008000 
c:om app!icação a quotas, que não são 
mais r.o que pagamento de votos. 

AJr,m dis!lo, os exercícios financeiros 
de t'.iS' para cá têm·se encerrado cou-
.aldo e para o exemcio vigente ja foi 
anounciado um saldo, que não será in-
terior a 200 : 0008000. 

Temos, pois, uma verba de 1100:0006, 
que, a juros de 6 x. representa um ca-
pital de 8,300:0008000, que a província 
podia este aono applicar ás estradas de 
ferro. 

Calculando a 50: OOO.SOOOo kilometro, 
1eremos t 70 kilometros, que necessa-
riamente produzirão para a província 
u.ma renda sufficien te para o p~gameoto 
desses 500:1J006000, exonerand.o ainda 
desse onus a renda ordi!.laria, ficando 
á província margem para novos empres-
tímos, para a realísa.;ão das novas es-
tradas de ferro e outros melbora-
IDentos. 

Foi assim que procedeu a ltalia, ond.e 
os orçamentos encerravam-se com de· 
ftcits desde 1863 até 1875, deficils que 
c:begaram à avul tadissima quantia de 
iOO milhões de hras. 

Entretanto, a ltalia não abandonou 
a sua viação ferrea; construia 200 e 
3011 kilome!ros por anuo, utilisando-se 
dns,n meio, unico que encontrou,. para 
elevar o seu crt>dito, que achava-se pro-
iu.ndament•J abalado, porquanto seus 
empreslimos era111 lançad.os nas praças 
estrangeiras com abatimeuto de 20 
e de40 X . 

T.aes es am as circumstanciu em que 
119 achava aquelle paiz, que teve de em-
pregar um recurso ntraordin.ario, o de 
am emprestimo· forçado, obrigando cada 

cidadAo a concorrer com quantia pro-
J'Orcíonal á soa renda para o emprestimP. 
do Estado. 

Entretanto, o incremento dado ases-
tradas de ferro , as rendas dessas es-
tradas, o desenvolvimento da prodncçào 
e conseqoente accrescimo na arreca-
dação de impostos salvaram a l talia e 
a fizeram real isar a conversãc. do papel 
moeda em 1881. 

O Sr. Candido Cerqueira : - Quaes 
eram as condições da llalia f 

O Sr. A. Maia: - 0 uobró deputado 
nã? eslava presenl6; mas, eu mostre~ 
que eram muito inferiores As nossas. 

O Sr. Candído Cerqueira : - E' o 
que parece. 

O Sr. A. ~aia :-Entendo, pois, que 
a provi.ncia de Minas tendo, como ja 
demonstrei, um saldo de 500 :000,0i)(), 
pode desenvolver com lodo o arrojo, 
com toda a coragem a soa viação ferrea. 

Parece-me, porem, que o systema d& 
garantia de juros não é o mais con-
veniente. 

Ja tive occa.qiào de Jizer A casa 
quantos dt~feitos ligào-se a esse sys-
tema. 

O Sr. llarbosa da Silva : - Apoiado; 
tem mo itos defeitos. 

O Sr. A. Maia : - Em adminis-
tração, porem, como ja tive taml.>em 
occasião d9 dizer, não devemos ~>ro
curar o bem absoluto, que não po-
demos conseguir, mas o menor mal 
possível. 

Si <. província não se reconhece com 
forças para contra h ir empreslimos para 
raa lisar a .ma viação ferrca, empregue 
melhor syslema. de liscalisação e 
poder-se-hã.o conceder as garantias de 
juros. • 

Neste caso, o capital, a que me referi, 
de 8,300:0GO,SOOO, servira para o pa-
gamento de garantia de juros de um 
capital de i t8,000:0006000, que a pro-
vincia poderá quasi que de momento 
empregar na sua viação ferrea. 

O Sr. Candido L:erqueira :- Qualli. 
O Sr. A. . Maia: -Quasi de momento. 
O Sr. Candido Cerqueira : -Nem 

d'aqui a ISO aonos. 
O Sr. } . Maia : - Portanto, Sr. pre-

sidente, tenho toda a prevenção a favor 
das estradas de ferro. 

O Sr . Candido Cerqoeira : - Todos 
nós temos. 

O Sr. A.. Maia : -Mas, conviri que 
seja a estrada de ferro Oeste de Minas 
a que deva levar seus trilhos ao alto 
S. Francisco f 

O Sr. Barbosa da Silva : -Convem, 
se.m duvida. 

O Sr. A. . Maia: - Ha dias, o illuslre 
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Tepresenlanle do 5.• districto pro-
nunciou um discurso, no qual traçou 
com cures bem vh-.,s a siluaçào rias 
companhias de es traolas de ferro, 1 u • 
corporadas á vista clu concessões ante-
riores fei tas por ~sta assemblea. 

Sabe V. Exc. o que aconteceu entre a 
União Yincira, Piau u Leopuh.hna 

Pergunto eu. 
Nao é c~actamcut•l o mesmo farto 

que se dá •·om a Oeste de ~lwas hnjc 
em relação :1 Jacutioga e Larr •• ~ c á 
Minas e lho i 

O Sr. Bia:; Fortes : - Parect: rtue u 
Jdeotíco. 

O Sr. A. Maia :-A identidade nflo é 
compl·•la, mas é em desr .. vor da .-ituaçf1o 
actual. porque naquelie casv todo~ as 
lres es tradas, a Ur11i10 ~l iueira, P1au 
e Leopuhlio:t , tinham a mesma bit(Jla, 
podiam fuodir-:;o e fui o meio de que 
em 1883 a pronncia lançou m:io para 
fiVilar os connictos entre as compatnha.•: 
e da fusão entro a l.eopvldina e a l:tu:io 
M1 nc1ra re~u lt:.L que e:;ta ha do ~er iu-
rallirelmenlr• O trtJIII:O tia linba !(110 \"O IU· 
muuica l'outu N•JI"lL o Saudo crun a 
r.urw. 

Uo nw~rno moLio. a Jacutinga. ::em 
poder in1·adir a wnl da Ocslr, podu no 
llmue dclla fazrr·lhc uma lllltrra •tuo 
serit gravosa par:. a (1111\"iucia, que a 
am bao~ ~-:ara u li u J n r os. 

Do rue5rnO modr•, a ~l i nas c Hio, indu 
pr11CUI ar V punlo CX LI'CWO da llil I"CI!:I\'ÚII 
do rin {;raud~>, poller:"L, 11ela guern. •le 
tarir:~~. causar prejuízos a(IS wrres 
prol"inciae~. 

O Sr. Uarbo~a da Si!1·a llà um 
aparte. 

O Sr . • \ . ~l a in: - u apartr• r lo nCibra 
cJepulado mostra rtue S. E:tc. niLU 1011 
ou vi o. 

O nobre dcpul:\llo prornrou, u:~ con -
ferencia entre 111i< hav1da. demonstrar 
rtue a \leste de ~l in;ts tmha a l"aota-
gern lle ser nma companhto orgaukd.1 
c es tava em colllllçr)e~ rle podeo·, m:u~ 
facilmcnliJ, es teudor· ·e ao alto :-' . Fr:w-
cisco. 

O Sr. Barbosa da Silra da urn 
aparte. 

O Sr •. -\. ~laia:-As condições :;;",o 
.as mesm:\5. 

O Sr. llarbosa d:1 S1h·a:-:\Jcu l)o!ns ! 
lsM parece nm sonho ou um pesa LI elo. 
Nesse caso, estou quasl con v11Jatulo o 
nobre deput.allo para uma segunda 
• :onrereocia. 

O Sr. A. \laia : - V. E:tc. com seus 
apartes oào conseguirà atrapalhar·me. 

& desde que esse é o Hw do ool)re 
deputado, estou disposto a uão res-
ponder-lhe mais. 

O Sr. Uarbosa da Silva : -l'erllão: eu 
uãr1 quero atrapalhar V. Ex c. 

O Sr. A. ~Iara: -Eu il11.ia. Sr. pre-
silleute, que •• , Ires ll!llr:llla$ em ques-
Lão acham-se nas mosrn:1s t•o:allçOes 
qtte as da zoo,, de le; te. 

U Sr. Juruml'nha:- N:io :1po1:-ulo; V. 
Exc. mostra u.to conhUt'Pr a Zllll"\ JICr-
cornda pela e,trada(lw "'"''Os a{lartes). 

U Sr. A. M.ora: - .\ COITIIHIIllla Leo-
polll ina tinha tamb~111 prtnlegtv de 
zona, tanto : . s~un rtuo, tJ113IIIIO ap-
parccP-u o coo01cto das e~t rallas, .L com-
panlua União ,\lineirn uào tinha coo-
:<rgnit.lo 11:\S$31' Llo Guaranr pa a não 
nfTentlcr a 1.01u porcorrill,t pela Leo-
polrl in a . 

Um ~r. deputado : - :\ :"10 ha p:m-
dalle. 

l1 'r..\ . ~I ;LÍa : - .'i:"Lo lta perr:!tla 
pamladn,porque aqui ha dt•sv:wtagru~. 
que uôs nãu llvemu-< na malla. rua:o qne 
potlcremus ter oa zona ele •. Frauct~cu, 
(.IOrque, con1u os nobres dcput.LoiO> ~a 
!Jem, () proluog:unt!lllU v;li >C F rt•lto JlOr 
Lima bitiJia .le O,ili, rtn :IUJu as uu1r~" 
1!' 111 a bltol~ de um metro. 

O Sr. llarhnsa tla S1lva d:"L 11111 aparte. 
U Sr. ,\ .. \laia : - t-:,~c argum~mo 

o:io colhe. porrtne o n~t•n fin1 nn:,·o .S 
"''ilar a lmga da-; companhia-., •• ,·itar o 
nmtln·to rutre clla~.• t u• : ~c1 ;, ii1~,-, L:we 1. 
portlliC nf1u V<'jo diiJurcu~·a n:~~ hypothc· 
;;elo llgur:ulas. 

l'arece-nm unicamente rtuc u:'1o eleve-
mos autori~ar o pr•Jlong:uncntn dn ne~tfl 
de .\h nas, ~em couheccr <tual tia:< estra-
das de''l'ría prolougaNc, srru lt>rmo:S 
plano r.:eral assentatlo, No ' 'irtn.Jc do 
411al oito sejào prejutl icados os intt!rcsses 
tia província. 

O ~r. Uarbosa da Silva: - Antes dn 
traçado. isso teria logar,mas.tfepn1s deite 
feito. depOIS do facto consunun:llh•, n.io 
tem~ remed1o senão acellat-o. 

11 Sr. A. ~l a1a : - E.;-o pfanu u:to é 
tfto ll1flictl, como se pcn~a. du •'olnsc-
:;ui r-~c. p(l i; que uma cornmi~,~n d1· 
o•ugcnlteiru:; pode en1 menu, tle tres 
ut~t.es or~;anisa l- o. 
_ ~ào c, conseguiol~tucntl'. uma uto-

pia. 
E c tanto mats ncces8ano '(nanto 

:;abemos que vem uos trazer a htt. ,-em 
wts collo:Jcar em po~iç:lo do mrlh11r a t-
Lemlr:r :1os interesses puhlifos, o que 
nilo aconteccl'ia no caso contrario, por-
que licarinmos obrigados a proceder 
sem eu me e sem 'oubecirnentos . 

Em ''isla, Sr. presidente. desta.~ 
considerações, declaro á asseroblea que 
voto pelo projecto ero t • discussão, 
reservando-me o di rei to de, em ~-•. 
mandar iL mesa um substitutivo, dandl• 
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antori~1C·lO at' governo para c~.ulct~der 
gawntia de juros ás estradas do ft~rro 
que estiverem dentro do plano que se 
organisar. 

O Sr. Barbosa da :;nva rlà um aparte. 
O Sr. A. Maia : - Não pretendendo 

tomar tempo á ca!la, porque vejo o 
interesse q1re ella revela em 3Jiprovar 
immediatameote o JJrojeclo; por esse 
moti\·o,lim1to-me a est;u palavras e nm 
!t • discussão enviarei á mesa o substi-
tutil·o a que mo referi. (Jf uito bem). 

O Sr. Bari.Josa da Sil va : -Muito 
bem. pela furrua . 

l:::;tamos l'm desaccordo em um ou 
outro ponto. 

o Sr. A. ,\laia : - Teollo concluído, 
~ioguem mais pedindo a palavra, 

encerra-se a discussão e e approva.do o 
projerto. 

O @h·. ~ n tero (pe;a O•'diJifl) : -
Sr. pr~sidente, unicamentll para f"zer 
uma dec!~ração de voto, sirvo-me nesto 
momento lia pala na. 

A estrada sobre q ne ver~a o parecer, 
que a rolsa acaba de votar, joga immen-
l!amer.te com os interesses da zona que 
repre;ento nesta sssell'blea. 

O traçado dessa estrada, Srs., 11ào 
consulta verdadeiramente os interesses 
daquella zona; mas, como em 2. • dis-
·cussão me propoo llo a otTerecer emeo-
c!.as, visto que pelo nosso regimento não 

·O podia fazer em i. •, entendi que não 
devia desde ja votar contra o projecto, 
porque deste modo podia preíudicar a 
discussão do mesmo, posto que fos~e 
~lle approvaâo por grande maioria. 

Portanto, representando aquella zona, 
não quero de modo algum dar lugar 
a que se diga que votei pelo projecto, 
prejudicando grande parte de municí-
pios do 14. • tlistricto. 

Assim, po s, declaro qufl volei pelo 
projecto em t. • discussão, porque pre-
tendo offerecer-lbe emendas em 2. •. 
( .lf uito llem ). 

Licença 

E' ~ppro,•ado em 3.• discussão o pro-
jacto n. 7t ,que autorisa a conces;ão de 
licença por um anno ao professor da 
freguezia de Santo Antonio Lia Jacu-
tin::a. 

t. · PA.fiTE DA ORDEM 00 DA 
FOJICo\ PUBJ.ICA • 

Continua a 2. • discns.~ão Jo projecto 
n. ft 3, 'JUe fixa a força publica para 
o anno Je 1889. 

O 8r. Ant.onlo Marl.lne: -
Yenbo, Sr. pr&:~idente, dar succinta 

resposta aos meu!' illustrados collegas 
representantes do 1.5.• e 'tO .• districtosr 
que, encontrando seoO% e delicieocia 
no projecto em discussão, otTerecerão-
lhe emnndas. 

Por nma dessas circumstancias que a 
ninguem é datiO prever e wuito menos 
explicar, o presente projecto, que, d8' 
con{o•·,n i,taJ.e ..:l)m ' ' propos'a rlo go-
ve,·no, Uxa a forç;• p•lhlica para o fu-
turo exercício de 11:lA!l, tem encontrado. 
por parte de alguns membrO!< da IJan-
cad.a conservadora. manif~Jsta antipa-
thia. sinf10 fran ca opiJv<ít;ào. 

Entretanto, Sr. pre$ídente, a com-
missao cumprio o seu uever, apresen-
tando o pro.1ecto do cóuformidade c,;m 
as informações do presi<leute <la pro-, . VIDCra. 

Não temos, é certo, nenhuma Cv!l-
li!\nça política no governo, ao qual, eo-
trrt~nl tl, pr.la• r:IZI)P.s ía muitas VC1.•'S 
repr.HtJ.,s nesta casa, não u,·ga:uus us 
meios t.le vida. 

Os nobres deJ! ULados, quu affirwão 
ser deficiente a força publir.a ::uda em 
1200 pracas. váo de encontro ãs in-
formações nlliciaes, mauireslào pouca 
confiança em quem as furneceu (tlli'O 
apoiados da lJanciW11 t:otutwvadora ). 

A comrnissào. Sr. preshlente, não pode 
acei tar a emenda dos nobres deputados, 
~levando o numero de praças, porque .m-
tende ser suficiente o numero fixado e, 
alem disso,as nossasc1rCu mstancias linan· 
ceiras ni10 permittem o nugmeoto de 
despez:u; com este ramo de servilfO pu· 
blico,SP.m o detrim P.nto de outros; e as-
sim pensava o nobre deputado. o Sr. 
na miro Mar•ins,o anuo passado, quando. 
como membro da commissào de força 
puiJiica, discutia o prOJer.to que lixava. 
o 0111uero de praças para o actual exer-
cício. 

Dizia S. Ex c. , como se Vt\ a Os. ~61) 
dos respectivos anoaes : 

« Si as rorças do ilosso orçamento 
« podes,;em comportar maior augmento 
c de despeza com este ramo de serviçO 
• e podessemos elevar o corpo d11 po-
• licia a 1500 praça!', ainda assim, e11 
<c diria que e~se numero era insuffi-
• ciente. 

" Entretant.:J, a commissão simples-
• mente consignou o augmento de 00 
" praças, porque reconhece que a re-
• cei ta da província não comporta 
• despez.a maror etc. ,. 

Porque raT.áo o nobre depulado, que 
assim pensa v;t então, hoje, que o estado 
financeiro da província é o mesmo, sinão· 
peior, pensa de modo diametralmenl8 
opposto 7 
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CJual a razão para não ser suniciento 

para o exercici<' fu turo o mesmo uu-
mero de proças que o foi para o exer-
cício corrente f 

Qual a verba do orçamento, p~ra n 
futu ro exercício. quo poJer:1 sotTrer 
o clesf~lq;:e motivado pelu augmcnto tlc 
tlcspcza com a força pubti~ f 

O Sr. Augusto C~sar:-~las,a dcspcza 
não ê penuaoente. 

O Sr. A. ~lartius : - Não com-
prehondo o aparte elo nobre c!.:pntado. 

Si ft'lr actita pela casa a Cill!lntla de 
S. Ex c., a tlespeza com a r orça put.h.:a 
ti caril. 1pso facto, augmen tada em 
cluzcntos e ta mos contos e,consnguinte-
mente, essa quantia tcrâ tle ser tlcdu-
zicla das verbas destinadas a outros 
~(•rv iços publicos organisados. 

Eu não comprtlheudo como a dcs-
l"'t;l t•om tal augmenlo de praças possa 
oxistir e não cxcstir, ao mesmo tempo, 
uo orçamento. 

Em tal caso, reitero a perguc.ta. 
Qual das verbas devo sofTrer rJ tlcs-

falque? 
O ::ir • . \ utonio Toixeira: - A ruioha 

opinião é que se diminua o numero de 
pmça..~ e se augmeuto o vencimento. 

O Sr. A. ~lal'lcns:-Logo, V. Exc. 
entende que o numero de pr<sças ci mais 
•lu que su lliclento. 

Ja ''C V. Exc., Sr. presidente. qu•l 
a rmonda do nobre deputado (leio W • 
districto. sust-.ntada pelo nobre depu-
tatlo pelo 2\J. •, é •naceitavei.(Apoiados). 

A emenJa apresentada (leio nobre 
deputado, o S1·. 1\amiro ~brtins, tam-
hem oào pode ser aceita: pois oitn 
companhias são mais do que suniGien-
tes para o corpo noticia!. 

S. Exc., que foi um dos autores do 
projectn n. t 09 do anno passado, que 
divitlio o corpo polici«l em seis compa-
?cltias. como se võdoseu arl. J.• § \ .•, 
r.o:::o vem hoje censurar a com missão 
JIOI' o ter dividido em oito o não 11m 
IIOIIil companhias i 

Um Sr. deputado dá um apa•·te. 
O Sr. A. . Martins:-E' certo. Sr. pre-

sitleote, que no substitutivo âquelle 
projecto a corum1s~~o de então admit-
tio o mini mo em se1s compaobias e o 
maximo em dez; mas, mesmo assim, a 
commissão, dividindo preseotementa o 
cort>D policial em oito companhias, vai 
mucto alem do mínimo admittido pelo 
nobre depa~.do e seus companheiros t.e 
com missão. 

Da divisão do corpo policial em oi to 
companhias, em vez de nove, resulta 
umn economia de 3:0ss,;:soo, para os 

cofres provinciaes .~em , entretanto, des-
or~ancsar o rcspec t•vo serviço. (Apoía-
dos). 

O nobre doputado. Sr. presidente. 
procur:uc•lu t'o•mparar u Ol'l{:III IS:or; flO dD 
corpo pnlcdal rrocn a tln cxerci tu. affir-
mou 1p1e n e.~le u maior numero arlmis-
si velem c:~ da com(llnhia era de uc tenta 
praça~. entretanto, não sei comu S. Exc .• 
susteut30dn fJII " n nurnern rlo.J praças 
deve sec· elovao lu a l tiOO. apcn~s pede 
que s••Ja tlivcJulv o ~:orpo po:ic:ial elll 
novo c: umpauhias. 

Cnurcssn. Sr. pre ·idonte, que nada. 
l ntoadu oh: uegoclos militares; m:•s,exa-
miuando o reg. o. !)!l de 1!5 do~ maio de 
1tl83uo art. L•,quetrala daur~~nisaçào 
da_fl•rça policial. "i que cada corupa-
nlua deve comprehc1111cr: um capitão, 
um tenente, um alferes, um primeiro 
sargento,doussegund0$d i tos. uru forriel. 
seis cabos. um curnet:~ e IGU praças. 

Ja ,.ê \' . gxc., Sr. presidente, 4ue, 
devendo cada companhia pelo projcct.o 
comprcheudcr apeua~ o numero do 136 
praças. uào se pode, com razão, dcze.r 
~e r • sse numero cxa~:erado. 

O nobre deputado não tem raz;10 al-
guma em anlrmar que :1 comroiss:iD 
crl'ou o lugar de ~pi lão cirurgião-mor-

Si S. Exc. th·~~ lido o :~ll utlulu re-
gulamento o. !19. l'eria, uo § i .• do arl. 
t. ', quo o estado maior comprehende 
um major corumaudantc, un• capitão 
cirurgião-mor etc. 

Si S. t::xc. se reconlasse do !Jihl a tat 
respei to occorreo o anno passat.lu. uão 
fana. como fez, tal affirmação. 

Vci-se. Sr. preside o te. a Os. 4 i I d~ 
annacs do :~uno passado,que, uão tendo 
a commissão de rorça publica cogi tado, 
no substilutivo que apresentou, do e,s-
tado maior do corpo policcal, S. Exc .• 
o Sr. deputado Hamiro àbrt ins. ofTere-
ceu uma emenda, em que ~e lc o se• 
guinte: depois das pala vras-circum-
scripçOes militares- ,accrcscente-se: ~ 
bem ussim do estado maior . .:omposto 
de u m major .:ommanlttmla, um tis-
cal com graduaç.io de capilào. um ca-
pitãll cii·""!Jião-mor etc. 

Ja vê V. Ex c .. Sr. presidente. qus 
nf10 foi a commissào, de que faço parte. 
quem creou o lugar de capirâo cirur-
gião-mor. 

Esse lugar roi creado ha muitos an-
nos c não me consta que alguem, a não 
~er o nobre deputado pelo ~O. • districto. 
se tenha lembrado de o sa pprimir. 

A commissào. no projecto em discus-
são, mantem o lugar de capitão ciror-
giào-mor, por que o julga de indecli-
oavel necessidade. por qoanto e es58 
official quem verifica, por meio de e1-
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amo medico, a necessaria roboste.z dos 
41oe pretendem assentar praça no corpo 
rolicial e bem assim raz a iospecçlo de 
saude dos qne pretendem a respectiva 
baixa. 

Alem disso, velo art. 66 do reg. o. 
99. ó o capitão cirurgião-mor quem 
examina as praças que adoecem na ca-
pital e rubrica a baixa para ellas se· 
rem apresentadas ao enfermeiro oo 
~dmiois trador do hospital e, finalmente, 
serve de conformidade o ar t. t 75 
do referido reg., de auditor nos 
conselhos de jnlgamento para pu-
nição das traosgressoes qualificadas. 

A commissflo, poie, não podia deixar 
de manter o lugar de capitão cirurgião· 
mor no presente projecto. 

Concluo, Sr presidente, declarando 
que voto contra todas as emendas oiTe-
recidas. (1\fuito bem; muito lJe,n). 

O 8r. 8everlono de R e· 
.endc : - Sr. presidente. não pro· 
tendo tomar parto na discussão da força 
publica, porque ja me acho comple-
tamente des11ludido da proficuidade 
das leis aq111 votadas evnceroentes a 
resal ·.arem a orde111 publica na pro-
víncia. 

O annl' passado, aoimadn dos me-
lhores iotnitos, estudei a questão e 
apresentei um projecto do S)'S~em:\ 
mixto, que me parecia aueoder con-
venientemente as necessidades do ser-
viço (apoiados). 

A solidariedade política, pol'em, que 
muitas ve.zcs nos arras ta a pr:>.ticar 
aqulllo que não é da nossa convicçi(l, 
me rez cantar a palinodia; porqufl. 
acreditei que o Sr. Horta Barbosa 
acbava-se bem iotencio .. ado quando, 
interv1ndo perante a commlssão de qne 
era. eu o relator. suggerlu a idea de 
abandonar oos~o plano por outro que 
enl{eodrou 1 compromellendo-se, pelos 
meiOS ad •~m istrati vns, a alleoder soli-
citamente As conveniencias de todas as 
localidades. 

Conheci depois como fu i embaido 
vilmente em minha boa !é, tendo S. 
Exc. nes ta, como em outras questões, 
deixado a claro a sua ioepcia e o modo 
desastrado com que procedeu na aduli-
oistração da província (apoiados; não 
ap?iados; p1·otestos). 

O 3r. Drumond:-Vâ por ahi, que 
vai bem. 

O Sr. Violli : - Nunca tratei com 
presidente mais pa.traobeiro. 

O Sr. Barbosa da Silva dá um aparte. 
O Sr. S. de Resende:-Não é nma 

opposição a poslerwd, como diz o no-
bre deputado, a que faço ao Sr. Horta 

B?.rbosa; manifestei-me adverso á S. 
EJ.c. multo francamente pela imprensa, 
quaD!io 5'l achava na presidencia,e,aqoi 
chegando, sabem todos a posição em 
qne me collo~uei. 

Não estou d1ante do governo ape-
drejando o sol que desappareceu oo 
horisoote (apoia1tos). 

Enfrentei-o quando se achava, ainda 
que no occaso, recebendo ovações de 
eocommeoda (apoiados; ntfo apoiados; 
contestaçaes). 

Feitas estas coosideraçOe.s, limito-me 
a man•lar â mesa urna emenda, creando 
um alfores (muito bem). 

Um Sr. deputado : - E' um epi-
gramma. 

E' apoiada e entra coojuoctameote 
em discussão a seguinte 

St4b-emenda d emenda n . 3 

No i. • art., in fi nc, o ode se diz-um 
dito mestre de musica-illleode-se-om 
alferes mestre de musica. com os 
actuaos veocimAntus. 

Sala das sessões. 1!) de Julho de 
1888.-Se\•eriano tle noseodo. 

O 8a·. Ant.on.lo :.tortlnli: 
- Sr. presidente. não tenho duvida 
alguma em aceit.ar a emenda apresen-
tada pelo nobre de;>utaclo, o Sr. Se· 
veriaoo de Reseollt: 

Uma vez que não sa augmentam os 
vencimentos, é iudiiTereu tc 11\18 o mes-
tre da musica do corpo policial seja 
alferes ou sargento. 

O Sr. Orumoutl re·t uer c obte n o 
encerramento da discussão. 

Procedend!Hle á ,·otação. ti appro-
vado o projecto com a su b·emenda, 
sendo rtljeitadas as emendas ns. 1 e '! 
e considerada prejudicada :1 do o. 3. 

O Sr. Martins de Andrade, obtendo 
urgencia. apresenta para 't . • discus-
são o projecto o. 3:SO. 

Para a ordem dos trabalhos. 
01·çamcnto JI>'Ooi nt:itll 

Cootíoúa a t . • discussão do lirOJecto 
o. 323, que orça a recei ta e fixa a des-
peza da pro,•incia para o exercício de 
1889 . 

O 8r. "lot.t I (não temos o seu 
discurso). 

A discussão fica adiada pAla hora. 
O Sr. Presidente designa para or-

dem do dia seguinte: 

.-.tu ti horas e 1 da manhi 
ExpeJirnto o Apresentaçàu do t•arooortl.i de 

commissh.,... 
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l.•runa 
A lo) I hora <la tarcl~ 

t .• lellurn de proje<:los impressns. 
1.• ollsc:ussào dos prnjec1os ns. :llil t 306. 
3.• di:~eussão do projeclo n. I. 
~.· olot Jlrojeclo n. 350. 
! .• dlscu.:>sào dn pr!'jctlll n. 7:;: ''"< aoltli-

livo> .\u llrl ojuciO u. 0; ' ' oi O pr,.jeclo n. 10\ 
(pOslura" lnnnicl)ln!hl o.l" :>. l.ionsal" o lo S:qm-
eaby). 
Conliuu:o~iUI •l.o dlsllusoáo doi (J!Iruo·uo· luole· 

fer indo o 110olool" dos nlumuos ouvintns ~n Es-
.cola dP (Jhnnnnl'in. 

! .• PARTB 

A h: i horas e X da tarde 

Conlinunc;ãu oi:\ 1.• olísc:us>io olo IJI'otjeciO 
.n. 3!3 (or~mucuto provincial). 

t .• di~cuss:iu ,,,,~ prujeclos U$. ld\,3 ~9 c :\\1 
3.• tliiCIINill oJo, proji'<:IOS os. 190 u 3i8dd 

t 88l. (IIOslnrai municipaos). 
t .• discuss:\o dos protjectos ns. 3ô\, 3\8, 11S7 

•elos de D$. :1:\ 311\, Q<HI niJ1dn nilo tiverem 
•do 1.• di:;cussilo. 

I'LTUIA rÀRTii: 

Alé 3 horas 
A)lt·eseu t:o~au •I• prnJCCins, mtlicnçúes e 

1equerim 11ulos. 

Le,·anta-se a sessão. 

~. • SESS.\0 ORDINARIA, E~ 20 DE 
JULHO DE t 888. 

f'II.ESIDt::\t.IA 00 Sll. .:iiL\'F.SRTE FEIIIIA l 

SUMM o\11111. - r.xPEDIEHR.- VeriOcaçâo d<! 
poderc~.-Oh~··rva(õos do Sr. C. Cerqueira. 
-liOltroseul,,~,ic.<.-Observações dos Srs. 
D. 11imcaua. ,\ . )13ia e A. Telxolra.-Ex-
plicnçào.-Ohs~rvaçues dos Srs. C. 11ratos. 
S. olo Rn;ond••. Jurumenha c Navarro.-
Pt~r•'i:N'C$.-Reclilkaç:\n.-ollsP.r••ações do~ 
Sr>. S. llarro~o Juul"r e l'resiMnte.-VI'-
r lllcao·ioo o],. pudtrPS.-Oiscursos dos SI"'. 
Fcrrclm Ah''"'· S. Uarroso Juui,., A. 
:lbrlin •, S. l'ci~.,, .. , t:. Prates ,. 11. ll~r
tlns.- .•, vpr.,,-:.,·5·•· JU r:tmrnto t• 1•·· .. _..~·.-
1.• p4rtc do ordrn• <lo dta.- Emtarl'za hal-
ueariu tio, Pn..n, •l•· t.:ald:u.-Pag:uuculu 
a Augn>IO Paui...l~:i·•--lllrcrs.'io dn ordem 
do dla. -Oh>I'TV4tÕ•...; olo Sr. 1-'crrrcir:~ Al-
ves.-R~'j Ci(:lU.-:!.• !"'''' do ordem do 
1io. - Or•o.ament.> provinciai.-Oisc:urso do 
Sr. Drumou~. - Vot:teâo. - Inversão da 
ordem do di:l.- AIJIII'Ovaç:ill.- t.:all!gorla 
de r.idatl o. - Oi:;cur>o du Sr. S. llnn·o; ., 
Junlor.-Apre.;entao;:lrt de projoctos.-Ois-
c:ursos dos Sr:;, r. lbchatln, Claudlonnr, 
A . Ccsar, C. DrunhHtd e Antero. 

Ao meio dia, reita a chamada, 
~am-se presentes os Srs. Silvestre 
Ferraz, Porftrio ~achado, Lindolpho 
(:~etano, Campello, Josino de Araojn, 
.Aristides Maia, Francisco Sã, .Moraes 

Sales, Drnmond, Sena, Camlllo Prates, 
Salathiel, Candido Cerqueira, Antonio 
Martins, Bias fortes, Americo de Mat-
tos, Silva fones, Sousa Rabello, La-
fayette, Alvaro Machado, José Theodoro 
Rodrigues Horta. Chassim Drumond: 
Vaz de Lima. José Brandão, Dutra. 
Barbosa da Silva, França Vianna, Mar-
tins de Andrade, Leonul Filho, Sahino 
Barroso, Claudionor Nnoes, Ramiro 
Martins, Viotti, Francioco Braz, Ave-
lioo Correa, Sevena.no de 1\esende, 
~elloso, Firmiano Costa. Nelson, lgo.a-
CIO Morta, Pimenta, Antonio Teixeira . 
Campolina. Jurumenba, Ferreira Alves, 
Teixeira Duarte. Luiz Vieira, Augo~to 
Ce:~ar. Coelho de ~oura, llloreira da 
Rocha, Teixeira da Motta, Toleodal, 
Soares Peixoto, ~ogneira, Carlos :"io-
gueira. Antero e Gomes Candido; fal-
tando sem causa participada o Sr. 
Caldeira. 

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

cedente. 
O Sr. t. • secretario dá conta do se-

guinte 
EX I'EJliiSTE 

Ofliclos 
Um do secretario do governo, en-

viando o re1nerimento, em que João 
Alfredo de Athayde peJe o aoda-
mento de nm outro, que dirigiu à as-
semblea e que acompanhou o offi cio 
do mesmo secretario n. H O de 27 de 
Maio de 188ti. 

A 's commissOes de poderes e ':!. • de 
fazenda. 

Outro do mesmo, em resposta ao 
que lhe foi dirigido om 9 do correot.e 
sob o. i 8, informando que o Dr. nhefe 
de policia, ao saber que o 3. • sup-
plente do subdelegado de policia •lo 
dist ricto do Araponga, Jorge Augu~I•J 
Pereira, estava pronunciado no art. 
1!13 do codigo criminal, propoz logo a 
sua exoneração, a qual verificou-SI' :. 
tO do corrente. 

Fica a casa inteirada. 
Outro do mesmo secretario, em sa-

tisfação ao officio que lhe foi dirig1do 
em D do corrente sob n. i7 .remeuendo 
a i o formação da di rectoria de obras 
publicas acerca da representação em 
que diversos fazendeiros de S. José do 
Cbopotó sohcita1n a coostrocçào de 
uma estrada de rodagem daquella P<'-
voação á estação de João Ayres. 

A' commissào de pontes e estradas. 
Acta da eleição a que se procedeu 

a t 6 do corrente oa paroch•a de S . 
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(.;oosalo do Dação e communieação 41a 
me~:~ eleitoral dl Piedat.le do l'araopeba , 
dan4:1n as r.uo s flPias qoaes não se 
eiTo~eluoo a l!teiçào uaqudlla parochia. !• commi:ssào de poderes. 

Re,:we.~entaç4o 

Uma da mesa da irman•l:tde do 
Sautissimo Sacrarnento de Antonio 
Dias rta capital, petl iotlo auxilio para 
limpeza da matriz. 

-~ · I. • com missão de rueoda. 
Vel·,fi.:açdo de pode1·e s 

4, 8r.C&ndldo Cerquelra: 
-Sr. presitleote, teudo·se procedido 
no dia tti do corrente ~ eleição de um 
deputado pelo 1. • districto, ja ~o de· 
~orridos quatro dias o acham-se na 
:oecro taría desta asse•oblea aetas qno 
o.!~o maioria ineonte~t:~vel ao cao~ i.Jato 
Dr Francisco do Paula Amaral. 

llern disso, as gazetas de:~ta capital, 
r,s telegrammas e o proprin jornal of-
flcial dão como eleito com Hraode maio-
ria o Dr. Amaral. 

O Sr. Soa•tJS Peixolo:-E· melhor 
b perar todas as act:1s. 

O Sr. C. Cerqueira : - 0 resultado 
rsll mais que coobPcido e não tem ha· 
,·ido contestação alguma. 

O Sr. Senriano do Resende:- As 
artas ja esUo oa secretaria 1 

O Sr. C. Cerqueira:-A. maior parte. 
O Sr. Severiaoo tle nesende :-Desde 

que esUo, ba precedentes n&SSe ~en
tldo. 

O Sr. C. Cerqueira: -Não ba nada 
que se oppooha á legitrmidade da elei-
ção do Dr. Amaral. 
: E, demais, temos exemplos de factos 
semelhantes occorridos no senado. na 
··amara dos Srs. deputados • .• 

O Sr. Sneriano de Resende:-E aqui 
na a~sembiea provincial. 

O Sr. C. Cerqueira . .. e aqui na as-
semblea provinctal. 

Pl'rt~ nto. rrço á V. Esc. que et.teo-
da-se com a cnmmissão de poderes 
para que es1a dê parecer sobre essa 
tleiçlo, nlo ae privando assim a as-
semblea do concurso de llo illostrado 
cóllega e nem tampouco a elle de um 
dir~llo inaurerivel. 

Nlo concorramos para que o Sr. Dr. 
Amaral fique como um paralytico a 
boniO da piecioa probalica; devemos 
q~anto aotet dar-lbe o banbo salutar 
para restaurar-lhe a sande do direito, 
que lbe roi coofi!Cado, olo ha mono 
teAIPD· o Sr. Presidente: -A. commissàoou-

vio :1 reclamar;ão tio uobrcl d lputado ~ 
estou certo 'JUI! a attenderá. 

1\t:PRt:SE)IT.\~OCS 

O 8 •· Daptl•ta Phne nt.a : 
- 'rllnho a Ir \Jura •I e pa(~ar á mãos ds 
V. Exc. uma representa~il u dos habitan-
tes do dl~tricto ele S:~n t1 The.-en du Do-
ui to, da rreguewt e Olltnicipio do Peça-
oba, oa qual p!!tlem t! UO esta assem-
blea se digne elevar ~· I r1olla po•oaçlo ~ 
categoria de paruchia. 

Acha-se a r•lprPsen t~çào inslruicla 
com os documento;; uig•~o;; pelo arlip 
H 2 do nosso regimeot ... íslo é, o al&e&-
tado do bispo diocesano e inrnrmaçOes. 
do reverendo parocho da rrogoezia dondet 
se destaca este districto. 

Alem d'isso, não soiTrendo esh medida 
opposiçào dos dignos repruentantes iD-· 
mAcl i:\tM •In rli~trictn. ju lj:(•H\ no C3'10 
de • Ar :tCPÍI:\ pt•l:! aMSltllbiP.a. 

Nll~tes termos. peço a V. Ex c. que. 
attendeodoao pouco tt!mpo que nos res&a 
de sessão, se digue dar o :~ndameoto ne-
C88Slrio a esta representação e solici-· 
tar da illustrada commissào que quanto. 
ante.~ dA o seu parecer. 

Vai á commissão de ostalislica. 
O 8r. Ari8Ude a Mala : -

Sr. presidente, membro da r.>mmi~ 
de poderes, aproveito a oecasião para 
acudir á reclam:~çào do nosso di~tiocto 
collega representante do 8. • dislricto. 

A commissão ja IAm algumas actu. 
da eleição do t . • diatricto e pretende-
apresentar o :~eu parecer com a urgeoeia. 
que o caso exige, pois V. Etc. sabe que. 
a matcria de verificação de poderes é 
considerada materia urgente. 

O parecer será opporlooamente apr&-
sentado. 

Inscrevi-me com a palavra no expe· 
dieote para Jar conhecimento á casa de 
nma representação que me roi eovíada 
hoje e concebida oosseguíntestermos(U). 

A' commissào de estatistica. 
O 8r. A. Teixeira (não temos 

o seo discorso). 

-> t!lr. C. Pratea (:dem). 
O 8r. 8. de fte.ande (idem). 

E~PLIC.~Ç.\0 

O 8r • .Jurumenlla (paro U~~~G
e:cplicaç4c) : - Eu sinto, Sr. pm.-
dente. ter collocado o nobre deputado 
pelo !0.• dislricto em tlimcoldades coa 
seus eleilOrel, a ponto de tomateiD • 
cootas ao collega. por telegramaaa, pelo 
procedimento qu.e vai tendo nesta uae•--
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IJiea,procedimenlo alias o m3i;; louva,·el 
e correclo. 

O Sr. C. Pra.tes dà um aparte. 
O Sr. Jurumenha : - Ma:1, Sr. pre-

sitleote, si o nobre deputado n;io leve 
c0obecimento pleno do pruj~cto nu si 
nalJ•tella bura estava de accorUo CO lO o 
seu rooteudo . .. 

O Sr. C. Prato~ : - Prole:>tCJ contra 
i:so. (OuiJ'OS c~.pa les). 

O ~r. JurnmPnha ... ou si uào o pôtle 
l~r e a;;~iguuu·o. r.onfiando que uà!l seria 
uma bomba tão oiTtlosi v:.. . 

O Sr. Camillo !'rales :- Eu confiava. 
na leald.adu de V. Ex c. 

O Sr. Jurumenha : - Nem houve 
deslealdade; era um projc~:to tão iuoo-
unte... (•·tsadas). 

Eu não pensei que V. E:<c morri a 
L.onlo du amores pelos externatos. 

O Sr. B.ubosa da Silva : - Mas o 
uubre deputado prccisil explicar como ó 
lJ ue propoz a creação de uma escola 
normal e a suppres3à l de outras. 

O Sr. Jorumeoha : - Impugna-se, 
entretanto. Sr. presidente, que na mes-
ma occasiào li v esse o orador assigoado 
um proj'.!cto, ellminando todos os exter-
natos da província, assim como algumas 
escol.as normaes, para qu.e ao mesmo 
tempo se al.argasse a da capital, o um 
outro creaodo uma escola normal na 
cidade de Passos. 

Parece isto, à primeira vista, ou um 
jogo de cabra cega ou um procedi-
menLO a esmo da parte do orador (apar-
tes). 

Chegando a esta casa, Sr. presidente, 
em vista de certos abusos que lenho 
observado em algumas escolas oormaes 
do centro (protestos ; não opoiados), 
como tenho sabido (.:o~tlinullo os pro-
leitos) • .•••• 

Cedendo a empenhos de amigos, 
tenho visto darem-se carLas de recomen-
uações para algumas localidades, onde 
existem e!lcolas oormaes e exleroatcs. e 
alli sbremjulgados habilitado~ para em-
pregos de jll!lliça ou meimo para pro-
fessores indiTLduos que mal sabem assi-
goar o nome. 

XesLas escolas, sei que ha excepçào, 
ti apprnvado LOJo e qualquer que tem o 
patronaLO da~ inOoeocias do lugar e até 
:tpprou-se com distiocçào uma moça, 
porque é bonita on à filha e recom-
meodada do Sr. Barão de tal ou do Sr. 
coronel Foào. 

Sei, Sr. presidente, que o patronato 
em nosso paiz tem in v adido .. s nossas 
repartições, atlmioistraçóe~. os nossos 
trib1111aes ; tudo cede à lei imperiosa do 
lilbolismo. 

Nem por isso de,emos desanimar. 

O professorado do interior e r1 ne serve 
nestes e,;tabelecimeolos não pode ter a 
precisa imlepeotleocia, allcnla :1 pes-
siroa e diminuta remuucraç5o e Ol' 
agrorcs e JJlllculdatles da vida . 

Q11Cm nf'g:•rá a ioaplltlão e a 1•enuria 
do nosso prufc:'soratlo r ! 

O ::r. Carlos Nogue1ra : - Em Ube-
raba n:'t•l se tl:'t i•~t• . E' urna das os.:o-
las m.us di>tiu~L." .la pro1·incia. 

(Apowrl•t r to S.·. P . M ucltado). 
O Sr. Jurumenha : - Eu não con-

testo. 
O Sr. r: •Hlillo Prates : -Si está em 

discussão o JJrojeclo, peço a pala Ha. 
O Sr. Jurumeulla : -E' uma cxplí-

cação pessoal. 
O Sr. Soares Pei:<Ol!l : - Eu IJuero 

ouvir V. E1c. sobre a escola normal do 
l'aracalit. 

O Sr. Jurum~nha : - Entrào todas 
na mesma esteira. 

O Sr. Nelson : - A de Paracatú (: 
uma das mais moralisadas e tem dado 
oplimos rosullatlos. 

O Sr. Juru;neoha : - Vondo que 
estes abusos erào totlos om prejuizo da 
inslrucçào, entendi que se d&via a~abar 
com todas as a<colas norrnacs e exter-
nato.;, daodo·llles melhor ot·gaoislçào . . . 

O Sr. l'olrli rio ~tachado : - A sup-
pressào da:4 escolas normaes seria uma 
calamidade. 

O Sr. C~rlos Nogueira: -~las, como 
prop1)e uma para a ~Idade dtJ P.as-
sos ? 

O Sr. Jurornenha . . • dantlo-se-lhos 
nova organbaçào. 

Neste sentido, entendi-me com o in-
spector da instrucçào publica e com a 
coJomissào, cujo parecer 6gura nos all-
naes e diverso:; relatorios. 

O Sr. Camillo Prates : - Si o pr()-
jecto esLà em discussão, peço a pala-
na. 

OSr. Jurumeoha:- V. Ex . nãoéo 
presidente da casa e não tem auto-
ririade para me fazer calar. 

O Sr. Presidente:- Peço ao nobre de-
putado que se restrinja à maleria de 
uma explicação possoal. 

O Sr. Jurumeoha : - sempre alleodi 
a V. E:t. Vou re~umir. 

CtJegaodo a esta casa os grupos ou, 
antes. os Srs. deputados de cada uma 
destas localidades. onde existem escolas 
normaes e e:~.teru •tos, não conseotiào 
absoluLamente, levados por um seoti-
tneolo de patriotismo bem ou mal en-
teoditlo, na extincçào desses estaiJeleci-
meol0$1 rormando por assim dizer uma 
maioria. 

Nestas condições, e o ti v e de dizer a 
alguns coUegas que, si não era possi-
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"fel acabar com as escolas normaes e 
externatos e, portanto, alguns abusos 
c:onlinuariào a existir, não seria d&-
mais que a província ~.apportasse mais 
um na cidade de Passos, que esta em 
condições muito superiores 3 muitas 
outras, dand~rse-lbe um pessoal idoneo. 

O Sr. S. de Resende:- E' um perde-
ganha. 

O Sr. Jurumenba:- Si por acaso eu 
não estivesse convencido da necessidade 
de acabar-se com as e:~eolas norrnaes e 
externatos, ~ria cootradictorio. 

Reftro· me ás que não tém pessoal 
ídoneo e bab1!ítado. 

O Sr. S. de Resende:- Então, n 10 
deveria propor a creação de um esta-
beleci manto dessa ordem. 

O Sr. Jurumenha:- Desejaria que 
fosse possível demoli r tudo para melhor 
construir-se. 

E' um~ vergonha termos uma dezena 
de escolas normaes, d'onde anoual-
mente sabem titulados dezenas de anal-
pbabetos e com direito a cadeiras, como 
uormalíst:.s, que mal leem e mal escre-
vem e Í(I'IIOrlo as quatro primeiras ope-
rações da arilhmet1ca. 

E a província que alimente uma 
vasta pbalaoge de •gnorantes com o 
exorbitante dispeodio de mil contos de 
reis ! 

O Sr. Soares Pc~lxoto:-0 seu grande 
patriotismo devia levai-o a não propor 
uenbuma. 

O Sr. Jurnmenba:-E,entào,para não 
se dizer que era um perde-ganha, eu me 
preparava para apresentar um projecto, 
melhorando o estado de todas estas 
escolas e externatos, concedendo mai:1 
nntagens ao professorado, melhorando, 
por assim dizer. as condições do ensino; 
o que não Hz, por ter atloecído, ausen-
tando-me para mais de oito di&ll desta 
usemblea. 

Um Sr. deputado:-·E dividindo-as 
mesmo c:om mais igualdiíde. 

O Sr. Jurumenha:-Sem duvida; di-
vidindo esses estabelecimentos com 
mais proporção, relativamente ao me-
recimento das localidades, desde que 
ba impossibilidade de sopprímil-os. 

Parece-mo, portanto, que não ba aqni 
&--pH•Ie-gaoha-, allegado pelo Sr. S. 
de Resende. 

Eu não quero, assim ennnciando-me, 
.ofrender o professorado das diiJerenles 
.escolas normaas; entendo que tanto na 
ela Campanha, como na de Uberaba, 
Paracatu e outras, o peSsoal pode ser 
idoneo, salvo al$omas excepçOea; mas, 
não estou habtlilido a affirmar em 
absoluto. 

Co.nbeço muitos abusos e muitos 

professores ignorantes e ineptos em al-
guo.s destes estabelecimentos. 

O Sr. Por6rio Machado:-A de Ube-
raba tem prestado relevantes sen iços 
á instrncção publica. 

O Sr. Jurnmenlu: - Não costumo 
fazer accusaçOes a niuguem e, por-
tanto, não podia dizer que o professo-
rado da Diamantina ou Uberaba, nem 
tampouco de ~ualqoer outra lo•:alidade. 
não tem babihtaçOes em absoluto. 

O Sr. Americo de Manos: -A da 
l':ampanha é uma das melhores da pro-
víncia. 

O Sr. Jurumenba:-Assim. julgo qne 
eslà explicado o meu pensamento 11 
livro, ao mesmo tempo, os nobres depu-
tados da arrogancia e da intimação do 
eleitorado das suas bandas. 

N 10 qnero que, por minha caoaa e 
minhas ídeas, haja um holocausto no 
iO. • districto (muito bem). 

O 8r. Novarroz- Foi com 
magoa. pezar e tristeza, seja-me per-
mittido dizel-o, Sr. presidentl', que 
ouvi as accusaçoes feitas pelo meu eol-
lega de dislricto á escola normal da 
cidade da Campanha, uma das me-
lhores da província de Minas (apoiados) . 

Com ruagoa, porque as soas pala-
''ras ferião, de algum modo, a minha 
bumilde pes903. 

Com pezar, porque S. Exc., accu-
sando aquelle estabelecimento, que it 
um corpo colleclivo, oO'endia pessoas 
a quem, particularmente, muito consi-
dero e profondameote respeito. 

Com tristeza, Sr. presidente, porque 
a accusação reata pelo meu compaabeiro 
de districto ti a homenllgem quo re-
cebem nesta província os cidadãos 
que, pela sua honestidade, ioteireza de 
r.aracter e recnnbuída probidade, têm 
sabido cumnrir perfeitamente 0$ seus 
deveres. 

O corpo docente d.a escola normal da 
cidade da Campanha, para maior ga-
rantia daquelle estab->lecimento, com-
pO&-se de cidadãos laboriosos, bon&tOI! 
e inteUigenles, os quaes, antes de lodo, 
em todos os tempos e em qualquer r.ir-
cumstancia, têm procurado cumprir r.nr-
reclamente v:; seus 1everes. 

O Sr. Alvaro Machado: -Apoiado; 
tem um pessoal multo dlslincto. 

O Sr. Navarro:-0 corpo docente da 
·escola normal da Campanha é, com 
certeza, um dos mais mostrados da 
província. 

Para provat á V. E&c., Sr. presi-
dente, á esta illustre assemblea e 
lambem á província as profundas 'Ver-
dades que se contêm uas minhas pa-
lavras, seja-me penaittido pronunciar, 
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..este recinto, os nomes respeitaveis dos 
4ía\ioclíesimos cidadlos: 

ComiDelldador Maooellgoacio Gomes 
-.alladJo, Dr. Joaquim Leonel de Re-
8811de Alvim, Dr. Francisco Honorio 
Ferreira Br•ndio e Antonio José Ro-
4rigues de lloraee. 

Estes nomes, por mim sempre pro-
••ociados com prater, ligào-~ a 
fMIOU, cuja :-eputaçào e honestidade 
ea não Jl?UO cooeeolir que eejlo ll031as 
em duvada um só momento. 

Eu garanto á V. Exc. e l casa, Sr. 
pneideote, que oa escola normal da 
âclade da Campanha olo ee dlo os 
abusos de qu.e ratou o meu compa-
abelro de districto, declarando que alli 
aio approndos indivíduos que, nem 
110 menos, sabem ler. 

O Sr. Americo de Mattos: -O corpo 
docente da escola normal da Campa-
aba é illustradisaimo e honrado. 

O Sr. Navarro:-sr. presidente, fui 
algum tempo discipolo da escola nor-
mal e externato da cidade da Cam-
panha e, durante oito annos que lá 
convivi com esses distioctos cidatlãos, 
aive ~mpre o prazer de observar que 
aquelles estabelecimentos se coodu-
zilo perfeitamente, de conformidade 
eom os rt>gulameotos de entlo. 

Nio eendo dos melhores di~cipolos 
de u o distioclol professores, fu i, ao 
..-oos, um daqnelles que procurarão 
eamprir coidados:tmente os seus d.e-
'ferea. 

lllais tarde, occupaodo na mesma 
eecola uma cadeira, que ele•oo-me á 
altura de ser collega daquelles de quem 
ea tenho a honra de ser discípulo, 
a anca, Sr. presidentt, tive oceasiào de 
Gbee"ar alli injuatas e illegaes ap-
provações; por qoaoto aó erio cooside-
ndos habilitados os alumnos, cujas 
provas demonstrassem a soa capa-
c:idade. 

O Sr. Aharo Machado: -Ha muito 
aais moralidade oo centro do que 
aqui oa capital. 

O Sr. Soares Peixoto: -Hoje, desde 
«aae V. Exc. sahio, uào temos essa 
pnoUa. 

O Sr. Nuarro :-Eu não sei como 
aceitar o aparte com que me honra o 
aobre deputado. 

Como um elogio à mio.ba humilde 
11•101o. Dão poMO; pois seria pagar .. uo caro a mioba vaidade receber 
- elosio qoe ee tradu em uma aceu-
aaçlo iojuta ás peseoas cujos nomes 
ea UYe o prazer de pronunciar oeste 
nciD&o. 

Seri melbor Dão compreheodel-o. 
Voa lenllinar, Sr. presidente. 

Antes, porem, de fazel-o, quero 
deelarar á V. Exc. que as poucas 
palavras que acabo de proauociar 
significào um solemoe protesto contra 
a injustiça fei ta à escllla normal d:. 
cidade da Campanha (>BIO digno re-
presentante do t2. • dastricto (mul'to 
bem ). 

Pareceres 

E' lido e vai a impriruir o seguinte: 
N. 386 

A t .• commissio de proposus e represeu-
uçôes de camar~s muntclpaost a quo f?i pre-
sente a da camara de S. loào a'EI-Rel, allfl-
rando e supprlmindo diYOI$11 disposições da:s 
po~luras de seu rnuniciplo, approvadas pel:< 
resolução n. 3\13 de 30 de l u lho de 1887, ê 
defarecer que se adopae o seguinae proleclo · 

assemblea legislalín provincial de )(i nas 
~ra~ sobre rroposla da camara municipal 
de S. Joio d'E -Rei, resolvo: 

.Ara.. uo íco. São approvada.s as allerações 
feuas as posluras da camara municipal d~ 
S. l oào d'EI-Rel, approvadas pela rescloçào n. 
3\13 de 30 lu lho de 1887. eonrorme a pro-
posu que a esla acompanha; revogadas a~ 
disposições em couarario. 

Sala das eoonruissões. tO de lu lho de IS&s. 
-1. Dulra.- L. de Godoy.-f'rança Vianna. 

V trificação de poderes 
E' lido o seguinte 

PARECE~. 45 

A commissào de poderes. a que forão 
pre!Wlotes diversas aclas da elelçlo a 
que no dia t6 do corrente, no primeiro 
dislricto eleitoral desta província, pro-
cedeo-se para o preenchimento da vaga 
de um membro desta assemblea, aberta 
pela aonullaçào do diploma conferido ao 
Dr. Frao~;lsco de Paula Amaral: 

Considerando que essas actas dlo 
ao Dr. Francisco de Paula Amaral 433 
votos e ao Dr. Josê Eupbrosino Ferreira 
de Brito 333; 

Considerando que, ainda que nas ou-
tras freguezias tivesse unanimidade 
de votos o candidato Dr. Josê Eu-
phrosioo, ficaria aioda em minoria de 
votos; 

E' de parecer que seja reconhecido 
e proclamado membro da asaamblea 
legrslativa provincial, pelo t .• districto 
eleilo~al, o Or. 1-' raocisco de Paula 
Amaral. 

Sala das commissões, ~O de julbo 
de t888.- ·Martios de Aodrade.-Aris-
t·des Maia. - F. Sá. 

Posto em diaeusaào e devendo licar 
adiada, por ter pedido a ~avra o Sr 
Ferreira Alves, o Sr. Aristtdes Maia re-
quer urgeocia para proseguir a di8cus-
elo. 

' 



E' approYado este requerimt>nlO. 

Recli{iC<Jç44 

O 8r. Barroeo .Junlor (1>ela 
ordc~m):-l'etli a palavra pela oroeru, 
S. presidente, para reclamar contra 
um facto, que vem consignado na acta 
da ~8:!sàO du dia 6 e que t~ITecti vamenle 
não se deo. 

Se tl •z ne..;sa acta: 
c Transfurencia de freguezias: 
c Fica i.tualmente encerrada a t. • 

•li~cussào do projecto n. 8tS. que trans· 
fere para u município de Passos a fre-
l!uezia do All~rrado. • 

Vozes:- Náo houve isso. 
I) Sr. 8. Junior: - Não me consta, 

Sr. presidl'nle, que !'4lmelbante meJida 
tive~ soiTrido disc:.~ssão alguma oeste 
.recinto. 

O Sr. Jl•sino:- Ab301utamenle ne-
nhuma. 

O Sr. lt Ju.oior: - Acredito, Sr. pre-
sidente, que nisto não ha mais do que 
nm en@ano, rontra o qual, entretanto, 
sou obrigado a reclamar. 

Ao que me parece, nio pode abso-
lutamente constar do original da acta 
semelhante facto, pr.rquanto nós aqui 
não votaríamos uma acta ua qual se 
disse&.'~! uma coosa que não se tinha 
passado na sessão. 

Acredito mesmo qne nem seme-
lhante projecto leve por V. Exc. nota 
tle approvaçAil. 

Faço esta reclamaçlio para que não 
se reproduzia factos desta orJem, que 
podem trazer confusões !las delibera-
ções da ·casa, e para pronr qae, tanto 
qnanto me é possinl, procuro na me-
dida de minhas forças 6scalisar estas 
co asas. 

O Sr. Presidente:-Oevo informar ao 
uobre deputado que na collecçio de 
rrojectos que tenho em mlos acba-se 
e!IS6 a quti referio-se. porem, sem nota 
a IRa ma. 

Na sesslo do dia 6 foi approYado o 
proj~clo n. 75 e talvez houvesse al-
gum eoga.DO por parte do empregado 
encarregado de organisar ·a .. acta no 
IU8Sili.O da typographia, coofnndiodo-o 
com, o n. 8lS. 

O Sr. 8. Junior: -E' exactamente 
ao qu" en atlribao. · 

Prosegne a discussão do parecar. 
O 8r. Ferreira Alvee:-Eu 

etl.an qnaal que 16 oest.a baocada :.':ado o illllalrado relalor da r.ommis-
de poderei, o Sr. lllartiu de Ao-

dride, pedio a palavra para apre1811-
W' o parecer rec:oobeeeDClo deputado 

pelo t.• rl istricto o Sr. Or. Francisc:o> 
de Panla Amaral. · 

De rorma algoma venbo impogu.r 
ou retardar, nem é esse o me o intenta. 
a entr~da neste recinto de um moça 
làn talen tn~o . . .. 

O Sr CauJiJo (.;ijrqueira:- E legítí-
mameole P.le itu. 

O Sr. F11rreir:\ Al \'es . . . cujo !alento 
e cuja iolelligencia ~on o prímeiro a 
reconôecer e acredito até que a soa 
eutratla para esta 3s.ert'blea nos trarfl 
mais om elemento de viJa. pela ener-
gia, pela dediéação au trabalho e ao 
estudo, rle que sempre tem dado lauta!' · 
provas (apo•ados) . 

Nem tampouco procurarei contra-
riar a vontade, que vejo na bancada li-
beral, de conchegar ao pei to mais este · 
distiorto amig11 e co-religionario. 

O Sr. Orumllnd :-~uito diRnO . 
O ~·. FP.rrl'r ra Alve~ :-Ma:1, cnm-

pr ~heu •le V. E~c. •JnC. a uio ~·· o pr·•· 
jecto da Oeste de Minas. ai11tla nàn 
houve tanta velocidade nesta casa. 

na ainda ~ dias que l'e realisoll a 
eleic;ão . •.. (lia dive sos apartes). 

Eu peço a V. V. Excs. que me dei-
xem si1oplesmente jostifi car o meo 
volo 

Sr. presidente, do resultado fin..t 
dll!'sa eleiçAo ja oús todos tínhamos oo-
ticia pelas restas enthusiasticas qoe 
se realísarào nesta capital. 

O Sr. Or. Amaral é o •erdadeiro de-
putado; 11obre isto oão ha mais qoes-
\ão; é facto julgado e nem eo veubo 
oppor objecção a respeito da eleição ... 

O Sr. Camillo Pratas:- Milito bem ! 
O Sr. Ferreira Alves •.. taolO mais 

quanto ha precedentes, pelos quaes a 
illoslrada commis..oàn de poderes !18 
guiou para, á vista das aclas da elei-
ção, apresentar o seo parecer hoje, an-
tes qoe as rormalidades :la lei da apa-
ração rossem real isadas. 

O Sr. Francisco Sá:-A as:.emblea uào 
verifica a apuração, é a legalidade das 
actas. 

O Sr. Ferreira Alns:-Mas, eu nà4) 
estou conte. tandu este facto, . até de-
clarei que ba precedentes mo.ito juti-
llcados e jnsl•fica•eis. pelos quaes a 
honrada commiwo se julgou habilitada 
a apresentar o parecar hoje. 

Ja •ê que eu oão contesto causa 
alguma; o 9oe quero dizer 6 qae oós 
out\"01 precisamos .• .. 

O 31". Candido Cerqueira :- De orien-
t.açlo. 

O Sr. Ferreira Alves:- JatJameele. 
O Sr. Caudido Cerqueira :-Pois eú 

a doa ja. I 

• 



U Sr. férreira Alves : -\'. Exc. ~ 
~uspei to. 

O Sr. Americo de Mattos : - V. Ex c 
não está convencido de que o O r. Ama-
ral se acba eleito t 

O Sr. Ferreira Ah·es : - h tlecl3rei 
ma•s de quatrocentas vezes. 

V. E~c quer compromeller-me ! 
i .<t p •rles). 

05 nobrPs d1·p•tados me obrigão a 
demnrar-mtt: n:\u me deem arl o teso 
4ue l!:t ex1olicartJi toso o meu pousa-
meoto o me assenta rer. 

Quero 3Jlenas justrlicar o voto coo-
• • • screncroso que vvu uar. 
O Sr. Caudido Cerqueira : - Contra. 
O Sr. Ferreira Alves : - V. Ex c. não 

po;le prejulgar si e contra ou a favor. 
<N nobres deputados me interrompem 

tanto que, si bou ver dem r.t no reco-
nhecimento do Dr. Amaral. a culpa é 
•la IJlne&da liberal e não mroba. 

O Sr. Brandão : - V E1c. é quem 
está ruendo questão. 

O Sr. Ferreira Alves: - Eu quero 
apenas razer algumas observaçO% e as-
sentar-me. 

O nobre deputado, relator da com-
missão. declarou que eu mesmo reco-
nheci que ella andou bem e justiHcou 
perfeitamente o a·: to que hoje pra ticou. 
apreseolando esse parecer, sem as rur-
maliaades legaes, rondado em preceden-
tes occorridos em casos identicos. 

Ja v é que é caso julgado e que se deu. 
ainda ha poucos dias, na assemblea ge-
ral . 

Mas, eu quero significar JIUe a com-
missão devia ser mais extensa no seu 
parecer e nos declarar . . • · 

O Sr. Francisco S.i : - Não é oeces-
sario. 

O Sr. Ferreira Alves : ~ Para V. 
Exc oio é, mas é para nós. 

Estou certo de que, si o Dr. José Eu-
phrosino rosse o eleito, este anuo Dão vi-
oba cà. 

Esta é que é a verd~de. ( :t poi<Jdos e 
'140 apoiadot). 

O Sr. Drnmood : - Nl o apoia lo : V. 
Exc. aio pode nos irrogar essa ioj us-
tiça. 

O Sr. Ferrei ra Al, es : - Como ia 
dizendo, 11u deseja v a q o e esse parecer 
rosse mais .!I tenso, que declaraasa não 
só o numero das actas presentes, pelas 
quaes se . guiou a commissão, como 
tan!bem o numero de 'olos oellas coo-
tidd. 

O Sr. Aristides M~ia : - V. Exc. vio 
as ~elas que rorlo lidas no expediente 
de ~oatem: 

O Sr. Ferreira Ahes : - Quizera 
isto "Só para orientação do -meu voto, 

porque o nobre deputado não ha tle 
querer que eu vote a esmo. sem eoohr.-
cimento do causa (ap?in dos). 

E' para J usti (h:ar u meu voto quo• 
fap esta ollservaçào ã i li ustratl:t com-
mis.~ão tle poderes. declarando que 
SS. E v~. não ~e li rmJ rão em lei es-
cript:•. porem ern precedentes { ndo 
apoio•i•J rlo Sr. Candit.I.J Cei'(J''eira). 

O S•·. Franci ~r.o1 S1 : - Qual u a lei 
quo pruhihoJ? 

O Sr. F tJrreira Al ves : - Não h a lei 
quo pmhilla ; mas, V. E1c. ta miJem nàll 
me "" '~tr.1 nenhuma lei que dijp que 
110 faça a ;o pu ração deste modo. 

Assim como cu não posso mostrar 
um artigo .te l~i que pruhiba OS til modo 
de proceder da commissào, lambem 
V. Exc. uão pode mostrar uenhnm qae 
o autorise (apa,·tes). 

Odpois da junta apuradora, ha certas 
formalidades, pelas quaes transita O!lle 
facto, para depois vir ao poder veri6-
catlor. que é a assemblea. 

Portanto. servindo-se de precedeotP.s 
e não de lei escripta, digo ou, a com-
missão devia orientar melhor o espírito 
de toda a assemlllea (ha dive,·sos ufJ<ll'-
tes). 

Nem nós discutimos a derrota ou 11. 
Yir.toria. 

~1:1~. Sr. presi•leute, é que isso pode 
comprllmeuer, quero dizer, es,ja prec:i-
pitação da assemblea nas suas resolu~ 
pode ruer nascer suspeitas de partido-
rismo cesta casa, cousa que cão detP. 
haver absolutamente (·•partes). 

Srs .. eu não contesto absolutamente 
o direito do Sr. Amaral ... 

O Sr. Aristides Maia : - No entre-
tanto, vota contra o parecer. 

O Sr. Ferreira Al ves : - O nobre de-
putado ainda não sabe qual o am do 
meu pensamento e vae logo dizeudo qne 
eu voto contra o parecer. 

Ülm eff>lilo ! ! 
Como dizra, Sr. presidente, oi o con-

testo o diraito do Sr. Amaral, mas com-
prehende V. E:tc. qne oús não podemos 
votar assim de açodamenlo o parOUf' 
apresentado pela commissào de pode-
res, reconhecendo SS. EExcs. deputado 
pelo t . • dislricto, sem o exame das ac-
tas, sem sabermos si bou'e ou não 
fraude em alguns collegios eleit.oraes. 

Um Sr. deputado: - E' opioiio ge· 
ral e sobre isso n ·,o ha a menor du,ida; 
o Or. Amaral é o deputado eleito. 

O Sr. S. Barroso Junior :- Mas, a 
opinião de VV. EExcs ruoda~Sf em jor-
oaes. em gazetas {ha out.-o.t aportes). 

O Sr. Presideo&e : - Os a~rles são 
pro~ibid_oa pelo rf18imeoto. 

Peço aos nobres deputados que to- • 
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•e• nolu e respondão depois, mas ao inierrompão por essa forma o ora-
dor. 

O Sr. Ferreira AIYes : -Mas, Sr. 
preeidenle, por maia qoe nos mereça a 
110bre comm1SsiO de poderes, dne de 
certo concordar comoosco que, sem a 
apresen&açio das actas relatins a cada 
em dos colle&ios eleitoraes, não se 
pode YOtar esse parecer com pleno co-
abecimento de cansa. 

O Sr. S. Barroso Junior : -Apoiado. 
O Sr. Ferreira Alns :- A bancada 

c:ooeenadora precisa Yotar consciencio-
aa6nte (<~PC~rtu). 

Uaa Sr. deputado : - Ainda hootem, 
Y. Exc. e seos amigos ODYirio ler 
act11 aqui a respeito cfessa eleição. 

0 Sr. Ferreira AIYea : - En não li 
ada oellhoma. 

Apeou. por oecuiio do npediente, 
o Sr. t . • secretario leu a 10m ma de al-
paaas al'taa que forão remetlidas á 
co.miaaàrJ de poderee, faltando moitas 
O'llru l!e dinnos collegios eleitoraes 
do diatricto. 

Ora., nessas cood içõea,creio que a as-
Malblea não lenrá a mal apresentar eu 
•• requerimento, pedindo adiamento 
da di~~eosslo por U horas. 

Eallo, teremos tempo de namloar as 
acue e Yer si a eleição correo regular-
IMOle ou si houn alguma fraude, o 
qae Dlo é caao para proYocar acl.mira-
cJo. 

O parecer apresentado pela illustre 
commiasao não está elaborado e firmado 
em prlocipios I~ de tal natureza, 
que não no, seJa licito apresentar as 
DOeiU dUYidas (apartu). 

Trata-se, Sr. preeidente, de um can-
didato. que eu recoobeço legilimameote 
eleito, mas, como legislador, oio posso 
dispensar o eume das actaa (aparlu). 

Bu bem sei que estas minhas obser-
•acGea aiO serlo tomadas em coo-
lideraçio pelos nobrea depu lados ; eu 
ja 11bla até prniameole que o meu re-
tr..,imeoto Dlo seria tomado em coosi-
deraçlo. 

llu, pouco impor11 ; compro com o 
.eu denr. 

Eu deee~an Yotar pelo recoobeci-
menh.l do tllllatre caoJidato pelo t . • 
dialricto, mu queria, Sr. presidente, 
..,._., coaa a minha coosciencla trao-
qailla. 

IL por illo olereço ease requerimento. 
O. nobres deputados não me podem 

aUrlboir oatro qualq11er iot11ito menos 
ju&o. 

PeDIO qae na baacada liberal alo ba-
•ert q11em &eoba maior Yeneraçio e 
...,alto do que eu pel01 taleolOI C:o 

Dr. Amaral, com qnem entretenho es-
treitas relações de ami~ale 

Mas,a questão alo é esta ; a qaesllo ê 
de Yotar-se conscienciosamente sobre 
uma materia que pode olferecer duvi-
das. 

Apresento, pois, Sr. presidente, 
meu requerimento, pedindo adiamento 
da diacouào do parecer por t6 horas, e 
a assemblea procederá como ror de jus-
tiça. 

O Sr. Aristides Maia dã um aparte. 
O Sr. Ferreira Alves.- V. Ex c. J><K!e 

a seu bel-prazer levar para o rid1culo 
as minhas obsenações. 

Eu tenho obrigação de falar para a 
província e estou campri:~do com o meu 
deTer. 

O Sr. Toleodal : - Está em seu 
pleno direito. 

O er. Ferreira Ah.•ee : -
Eo,io ã mesa o meu requerimento. 

O Sr. Gomes Candido : - O proce-
dimento da bancada liberal ru hoje 
contraste com o procedimento q11e teYe 
comigo, deixando· me de molho n dias. 

K' apoiado e posto em discussão 
o seguinte 

/Uq'"rinento 
Requeiro q11e seja adiado por !4 

bnras o parecer em diacuss'to. 
Sála das ses..oões, ~ de Julho de 

t888.-Dr. Carlos Ferreira Al,es. 
Encerrada a J iscussio, é rejei tado o 

requerimento. 
Cootiooa a discussão do parecer. 
O 8r. Ca~niDo Prat.ee : -

Sr. presidente, mais do que os hon-
rados conserYadorea que têm falado e 
impugnado o parecer, eu serei generoso 
e Dio proeurar~i , Sr. presidente, como 
ae coetuma dizer, augmeotar a aiDicçio 
ao aiDicto. 

Nlo quererei com um discurso lon$0 
discutir um facto que, quanto mats 
discolidll ror. tanto mail abaterá o can-
didato derrotado no brilhante (~leito 
que teYe lugar no me& de Jlllbo 
(apoiodol da bancada libfflal), 
. E, Sr. P"'lSidente, como Dlo foi ainda 
Impugnado o parecer; como ainda 
nenhum doa nobres deputados de-
monstrou a illegallidade delle, e11 li-
mitar-me-bel a oppor &OI arsumentos 
doa nobres depabdoa e ainda a outros, 
que por •entura a IIDiflinaçiO terLil de 
SS. Elxcs. podesse inentar, eua 
maioria esmapdora, eae triuaapbo • 
pleodido, alcançado pelo parLiclo liberal 
Delta ultima eleição (o,oil:ado•; m•ilo 
btm elo ball~ liNrGl) • 

Termiuaodo, Sr. presídente, estu li· 
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1leiras o simples coosiderações, coose-
qaeota com ellas e conveocido de que 
a mataria acba-se convenientemeote 
41Kutida •.• 

Um. Sr. deputado : - V. Exc. ja é 
seetari•• da rolha f 

O Sr. C. Prales... reque1ro que 
V. E:~c. consulte a casa si coosenle no 
e net>rramento da d:scussão (muito bl'm). 

E' approvado o requerimeoto de eo-
cerramento. 

O II!Jr. Raullro Mortln• 
(pela t r dem) :- !'r. presideote, quando 
pedi a palavra sobre o parecer, logc 
t~ne rol anounciado em discussão. eiJ· 
Iendi que rui immediatamente in-
.-rip&o. 

O Sr. Drumond : - Eu tami.Jem fu i 
arrolbado. 

O Sr. R. ll artio~ : - Taoto mais, 
Srs., quando eu nio havia ainda elt· 
j)lieado meu modo de ver a respeito da 
fiOOStão, 

Mas. vendo e.sta assemblea e:tceder 
.Ale suas attribuições (apoiados 11 ndo 
apoiados), não posso dei:tar de le· 
untar-me para protestar solemne-
men te contra esta violação da lei 
(apoiados e n6o apoiados). 

Vria V. Exc .. !'r. presidente, o que 
dizem os arts. 23 e 2~ do nosso regi· 
menta, que eu entendo que não dc-
'femos pisar aos pés, ra~.gal -o mesmo, 
~mbora trate-se de um caodidato que 
muito nos merece (lê). 

O Sr. lgoacio Morta:- -' disposição 
do regimeoto é ~ui to clara. 

O Sr. R. Martms:-Ora, vê V. E1c .• 
Sr. presidente, que. tendo-se pedido a 
palavra sobre o parecer. trndc-so-o 
4:0mbatido, · elle oão pode ser votado 
lloje. 

O Sr. Presidente : - t:u advirto ao 
oobre deputado que esta questão 
ficou decidida por voto da assemblea ; 
V. lhe· esta ralando contra o vencirlo. 

O Sr. R. Martins : - Sr pro~iden tP, 
aite oeeessidade de fazer este pr11testo, 
porque, como V. Ex c. vij, ja •e usou 
tda rolha, de sorte que eu não pude 
-manifestar o meu modo de pensar 
10bre a materia. 

A prenlecer o procedimento da il· 
lnstre comruissào,Sr. presic;eote, então, 
ll'!e"Y ia estar com as.qento ne~Ll casa o 
$ . Dr. José Enphrosioo (apar·ln), 
JIO"''Oe a respeito da elei~ào de 'l8 de 
idezembro os jornaes publicaram a soa 
"''ie&oria com ama maioria immensa 
:sobre o ootro candidato (apoit.àos). 

Asaim. voto contra o parecer da com-
• iado(mMilo berll). 

O 8r. Pre• lde otea-Em defe-
rencia ao nobre deputado, vou explicar 
o modo porqne foram ioscriptos os di-
versos SI'!'. que pediram a palana 
sobre esta que.• tão. 

Logo que a nnonciei a discussão do 
parecer, diversos Srs. deputAdos pe-
diram a pala na e roram inscriptos na 
stgo i nte orllcHh : contra. r erreira A !Yes. 
Soares Peiltotn, Ramiro Martins ; a 
favor, Martins de Aodrarle, que desistin 
da palavra, Antonio ~artios, C:aroillo 
Pratos o Druwond. 

O 8r. Dorroeo .Junior (J>e/a 
ordem) : - Pe•li a palavra pela ordem. 
Sr. presidente, para explicar o meu 
voto na presente questão . 

Como disse, sustentando o requeri· 
mento que durante a discussão do pa-
recer fui aprel'entadn pelo meu coiiPga. 
o Sr. O r. Ferreira Alves, a bancada con-
servadora precisava de tempo para es· 
tudar a ruateria do parecer (trpoia®., 
tltSI•r bcu~.<:uclu ). 

~:sse tempo n~o nos foi concedido; 
portanto, votarmos contra o parecer da 
commissào, sem urua explicação. 11eria 
dar arrhas de um enersumenismo poli-
tico em pura ionulihdade; mas, vo-
tarmos contra o parecer, nós outros, 
que julgamos que era necessa.rio o 
tempo que jledimos para estudarmos 
e que nos foi cegado, é 8ltplicar o 
nosso voto contra uma questão que oào 
nos foi possível euminar e a respeito 
da qual somos forçados a nos mani-
festar vencidos pela maioria oumerica 
(apoiados). 

E' este meu intuito, Sr. presidente. 
tanto mais quanto na pre~nte queslàv 
oós vamos votar a respe1to de uma. 
eleição, em relaçà" à qual ja estabele-
cemlls de alguma sorte um precedente 
nesta casa; oós outros entendíamos que 
o deputallo era o Dr. Jo~é Euphros10o 
e, entretanto, a casa resolveu do nrollo 
contrario. 

Contiooaodo nús a votar do mesmo 
m!klo, depois de uma nova eleição. pa-
receria que esse nosso procedimento era 
determinado por nm juizo preconce-
bido; entretanto, não é assim; somos le-
n dos unicamente pelo facto de nào nos 
ter sido concedido o tempo pedido para 
estudarmos o parecer. 

O Sr. Campolina:- Eu vntaria sempre 
contra, parque n:io quero sanccionar 
com o meu ,-oto o que se rez aqui no 
dia 3. 

O Sr. JJ. Junior: - Ta o lo mais, Sr. 
presidente, que as actas transitaram 
apenas pelo e:tpediente, foram á rom· 
missão e oenbum conhecimento ti· 
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nmos dellas, de fOI'Ie que rodea.qjmos 
explicar i rrov1ocia u nosso ' oto em 
'fista lias actu. 

Jllosd1:1 lj UCI DãO fo1i•DOS dado esse 
aewpu, nlo podemos vul.ar f eio parecer 
(m .. il·, bem). 

E' aptlrovatlo o parrcer da com•oissão 
e 11 Sr. pre~identll prooclama olepul.ado 
pelo -1 . • d 11tricto u Sr. Dr. F1·ancisco 
de Paula Amaral . 

O •r- Porftrlo M.ac hndo 
(J;ela orcüm ): --Sr. presidenle,achaodo-se 
na ante-sala o !'r. Dr. Jo'mnci~~eo de 
J'aula Amar .. I, cujus poderes acabão de 
.~er reconhecidos. pec(O ;, V. Exc. que 
nowee uma co1mms~an para reo:ebel-o, 
allm ole prestar juramento. 

O Sr. Presidente uomea us Sr'g. Sala-
thiel, S. de Resende e C. Cerq1.1eira. 

O Sr. Ur. Francisco de Paul:\ Ama-
ral , acompaullado pela commiss:'to, é 
l'eccbido no re<".i nto, presta jur:11neuto e 
toma aSS4lnto. 

t.• PAIIrt: oi,\ OROEll OU OI,\ 

Empru a. b.u~tearia do$ pvço1 de 
Caldas 

E' app1·ov.tdo em t .• disco&<ão o pro. 
jecto n. 3üt , qne autorisa o go,·erno a 
prorogar por mais tlS aonos u prazo do 
privilegio e:~tipolado no contrato desta 
c!mpreu. 

J'agametúo a Al4gu.tlo Pa.ni.•Jle4o 
Entra en11tiscussão o projecto o. 306, 

•toe autorill3 o pagamento nu ex-official 
da secretaria da a.ssemblea, Augusto 
Vanl.aleão,do ordenado relativo ao tempo 
em que esteve suspenso. 

A discnssào fica adiada pela hora e 
com a palavra o Sr. Ferreira Alves. 

O Sr. Oromond requer a inversão da 
urdem do dia de amanhã para ~ dis-
r,.otirem o>S projectos n. 230 e outros. 

0 8r. F e rre ira Alve • (pel4 
orc:Hm):- Sr. pre:>i!lente, assim como 
eu, V. Exc. deve comprehender a ne-
cessidade que temos de adiantar os nos-
~ trabalhos e tratar de materias 
importantes para a admioil!tra~o. fim 
pnnt:illôl.l que nos trouxe aqui. 

Acompanhando o illustre relator da 
COIT 'liÍSsàO de wenda, que ar.aba de 
req .. erer a inversão da m'dem do dia, 
eu cone<11 .lo que di\·t.rsos l'rojectos 
seji.. discuLidos, mas não preterindo 
do forma. alguma os projectos de orça-
meo&o e f01•ça pulllica e ainda u de or-
OVlt mento mnnicipal. 

Todas estas leis, as princi1•aes e de 
i01portancia, ainda pendem de delibe-
raçlo da casa e eu não comprebendo 
··omo o nobre dt~pu tado, preterindo-as, 

• 

vem propor Inversão da ordem do dia 
para se discuti r u feliz projec&o n. 350! 

Ot!Ciaro, pois, IJUC voto contra a ia-
versão da ordem do dia de amanh.l, por 
estar in1licado pa1·a a discussão o pro-
jacto n. 3M. 1:0m 1 r.1teriçã.o de mate-
rias de SIIID tll t import;mcia p:tra a pro-
viuc'a. 

O Sr. l)rumon.I : -Jo~u mantenho " 
meu rl!q u erim~ntu; .·:tda um tome " 
respons.1bilidadc oll! s••u ac<o. 

Posto a \'O tos, 1l.io ,; :.pJJrovado o re-
querimttnto. 

! . • PAliTE DA Ono•:11 DO OI ,\ 

Orçamelllo p ··ooincial 

Contínua a t .• di~cussào •lo projectn• 
n. 3'!.3, quo orça a receita o fixa a des-
peza da provind:l JUra o e:tnrciciu df!. 
t 889. 

O 8 •·· Da·u•nnsut:- Sr. Jll'e.~i
de.ltc, puu"u dl ro.:1 :. respeito '' " proje-
cto ora em di!cussãt•. 

Por parte da Ollpo:~ição, j :L se Rzeri() 
ou vi r dous oradores e por parte dcst:. 
bancada lambem ja re:;pontlerãn doas 
dos meus lll ustres companheiros dti 
commi11sào. 

:-i não ft)ra. Sr. presidente, o moiw 
que m•1rcce·nos o illustre colleg..L da 
banc.at.la opposta, que houtcm occu-
pou-se da ma teria, que ao:tual mente 
prende·nos a atteuçlo, certamenttl. Sr. 
presidente, que eu não ,·iria roub;,r à 
attençio da casa alguns momentos. 

Antes esr01·çar-me-hia para que vo-
tassemos o projecto de orçamento' e1n 
t . • discussão, prGjncto por cuja passa-
gem parece IJUe ha ::nciedade geral. 
quer da p 1rte t.lo~ amigo-s dr, gllveroo, 
quer da dos opposiciouistas, rtne igual-
mente acompanh;<o com interesse os Be-
gocios da província. 

Sr. presidente, propr.ameute sobre :t 
materia orçamcwaria. fez-se ouvir o 
nobre repre$entante do to. • districto, ., 
Sr. Or. Tolendal, cujo brilhante dis-
curso, à parte a admira~:ãu que eausoa , 
roi vantajosamente re;poodido pelo 
meu illostre companhe~ro do bancada, 
o Sr. Dr. Fraoci:ICO Sá, Laleo&o sciotil-
lante e formoso, '"lja.q irralliações todos 
nós temos tido occasião de applaudir 
nesta casa. (.Apoiacloa). 

O Sr. Francisco Sâ:-Agradecido. 
bso é muil.a bondade de V. Ele. 
O Sr. Drumond:- Este meo collep, 

Sr. presidente, disco tio com tanl.a pro-
ficiencia a materia orçamenl.aria, qu. 
da minha parte, ad1luzir outras couide- . 
rações,alem das qoe por S. Exc o forio.-
relativamente às diversas wrbas da re-
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ceita publica, ~eria, alem do temeri-
dade, desligurar o brilhantismo com 
que S. Exc. o fez. 

O Sr. Francis~o Sâ:-1\ingucm mais 
competente do quu V. Ex c. Eu o rcco-
nlleç'J. 

O Sr. Orumomd: -Ao St'. Tuleudal 
.;eguio-se u meu amigu e coll~ga, digno 
,-cpreseot~ullc •lo ti . • distncto, que 
hontem di~cutiu com toda proficicucia 
I! cl'iteriu u pr<~Jecto ole orç;unentu pru-
\'ÍIIchl. 

,\ ..:de v~.~..~ t•:r a ho~ora &I e responder. 
U Sr. franrisco Sà:-..\lt.•iado. 
o ~r. Vi•Jlli:-Agradeço a I.Joudade 

du:; nobre!! tlelmla•lo:;. 
o Sr. lJrumoml:- S. Eltt~ .• querendo 

.rutaliar, procunm demon~trar à casa 
•JIIC O projCCtO, ojUC IIÚS Olferecemos à 
.administr-.1çào para o jogo regular de 
suas funcçues, não .! mai~ do que um 
presente de gregO!. 

Admira, Sr. presidente, que este 
j uizo injusto partisse do hooraao re-
vreseutante do H. • districto, porque, si 
ti 11resente de gregos, cu q u.izera oiTere-
eel-o a qualquer administração amiga. 

Acaso, pode-se considerar 1>resente de 
gregos um projecto tle orçamento em 
quo acbào-se consu tado:< devida-
mente os diversos ramns do stJrviço pu-
blico t 

Acaso, Sr. presilltnlll, poder-se-ha 
~n:~iderar presente de gregos este pro-
jecto, em que a commissão não atten-
tou contra um sü dos serviços orgaui-
sados 1 

Acaso, :-r. preside•llc, podcr-se-ha 
~CiliSiderar vreseute tiO gregos O proje-
CtO, em que se faculta com largueza ao 
governo a abertura de cretlitos supple-
meotares, faculdade que poucas admi-
nistraçues amigas têm oouseguido 7 

Acaso, Sr. presidente, ~;erá presente 
.Jc gregos um projecto, em que ~e auto· 
.risa o governo a fazer operaçc)es de cre-
dito para o serviço extraon.linario da 
,Proviucia 7 

Sr. presidente, si o nobre deputado, 
cuja competencia na materia sou o 
primeiro a reconhecer, qnizer confron-
tar o pro!Sente projecto de orçamento 
-com os que nos confeccionamos nesta 
.casa quando fom.os governo, S. Exc. ha 
.t.le confessar que, si a este orojecto se 
vooe dar a denominacão de -presente 
.de gregos -, aos outros,. qu~ nós aq~i 
\'otamos, outra denommaçao ma1s 
accenltlelda de"e estar reservada. 

O Sr. ViotLi dá um aparte. 
O Sr. Drumout.l:-0 nobre deputado, 

-14ue me honra com seu aparto, quant.lo 
bontem occnpoa a tribuna, declarou. 
•tne desejaria ·votar o presente projeeto 

dP ot·çamnnto com seu espírito esclare-
.;idot c devidamente il lustrallo, allm do 
poder pronnnçiar-sc com a devida res· 
ponsabilidaliP. 

R' muitnluuva\·el u prc)~Cdimento d•· 
S. Ext:. •· n·•o :it!rlli en ' luem n con-
tlcmnl• . 

Ma..;, ::ir. tlnl~idcntu, ,;i " t!:ipiritu d:~ 
casa u:'u1 SI! acha dcvit.lau\entu esclare-
cido, a culpa nàn I· nossa; a culpa é da. 
udmiui.stt•;u;.:'to, ,, •ptt'ln prusta sincet•n 
apoio n mo1t distinctu collcga. 

A t:ulpa, Sr. presidente, é das rtlpar-
Uçüe< a u ~iharcs, quo nfto rumetterào au 
presitJ ,,nll\, , ~m ttlmpo,os seus relatorios, 
afim tlu tlue S. Exc.,por sua ve:~., os re-
mettosseà conunissào de fazenda e i1 casa. 

J::stos d:ulus são indispeosa \'Cis, quet· 
para a confecção do um orçamento ena 
termos, quer para a orientação da casa. 

.\cho, 110rtanto, Sr. presidente, qut• 
a censura do 1111bre devutatlo torna-st• 
extensiva · administração da provincho 
e às reparti.;ues auxtliares. 

O Sr. Viotti dà. um atlarte. 
O Sr. DJUmond:-Perdoe-me o nobre 

deputado. . 
O ho rado deputadil perguntou st a 

commissãe havia tomado por base para 
formular o proj· elo a media do ultimo 
quinquennio ou si o havia formulado. 
tornJ ndo a do ultimu trienoio. 

E, mais,se havíamos nos apoiado nos 
resultados pruduzidos pelo exercício 11-
nanceiro mais proximamente encer-
rado. 

O nobre collega sabe que, adoplar-se 
como medtla certa e invariavel em ma-
teria financeira a media.sem prescrutar 
devidameate a capacidade das diversas 
fontes da receita publí.:a, não é marchar 
com crilerio o nem tampouco levantar 
um calculo que seja aceitavel. 

O Sr. Viclli: -o nobre deputado co-
nhece meu modo de pensar sobre esse 
ponto. 

O·Sr. Drumond:-A respeito de certas 
rubricas, Sr. presidente, a commis$ão 
não deixou da apoiar-se na media of-
ferecida pelos tres ultimas exercício~ 
liquidados; mas, a respeito de outras, 
ella approx.imoo-se do!J ultimos exerci-
cios conhecidos. 

Sabe a casa qae certos impostos apre-
!leotão-se com um movimento incerto: 
ora ascendem, ora decrescem. 

Si assim é, para o calculo a base se· 
gora é a media. 

Ootros, seguindo a evolução das con-
dições economicas da pro,·iocia, teo-
dt:m sempre a crescer. 

Para oaçal-os,acompaohamoso resul-
tado d.o uUimo exercício. 

Outros, sujei&os à influencia e pre· 



pooderaocia do elemento escrno, eli· 
mioarlo-se completameol8 oo retra-
birlo-se na parta em que esta fonte 
lhes auxtlina o desenvolvimento, como 
o imposto sobre heranças e legados. 

De forma. Sr. presidente, que não 
nos ci .. gimos restrictamente á media 
olferecida pelo ultimo quinqueonio fi. 
oanceiro. nem tampouco á olrereeida 
pelo trienoio; algumas vezes, a adopta· 
m us como base de caJcuio, outras 
vezes nos cingimos aos dados olrereci· 
dos pelos ullimos exercícios liqu.tdado~. 
coo hecidos. 

O Sr. Coelho de Moura:- l>;o A qoe 
ti'í rregular. 

O Sr. Orumood: - Não é itregular; 
V. Exc. ba de se convencer. 

O Sr. Coelho de lloura:-A provín-
cia é que ba de se convencer de que 
nós não tiob.lmos base nenhuma para 
fazermos um orçamento como este. 

O Sr. Drumond: -V. Ex c. ba de ver 
quo,mesmo havendo essa razão, a que 
V. Ex c. a Ilude, razão que devia tambl.'m 
ter lnfiuldo no espírito da directoria de 
fazenda, ainda assim, a commissão cou-
servou-se aquem do calculo levantado 
por ma repartição. 

A commissào não podia se esquecer 
das consideratões economicas actnal!ll 
da província. 

Resta que os nobres deputados, que 
impugniio, que não aceitão o projecto 
de orçamento, demon~trem que a com-
mis.~ foi temeraria em seus calculas. 

Perguntou o coll11ga aonde a com-
missão foi buscar bases para levantar 
o orcamento no plano em que o fez. 

Confesso com toda sinceridade ao 
collega que. aleru destas t.abellas defi-
cientes que forào fornecidas á commis-
-ão, nós nio podemos encontrar outros 
elementos. 

Para devidamente fi xarmos a despeza 
publíc• , era oecessario que houvesse 
previa distribuição dos relatorios e não 
boove . 

Nio l8ndo havtdo,oada C('obeceodo do 
qne ne pelas repartições, faltando ~ 
commiS!àO taes esclarecimetos; eo per-
gunto ao collega: qual deveria ser o 
norte a adoptar oeste trabalho ·lllo inte-
ressante r 

O Sr. VioUt:-A prudeocia. 
O Sr. Drumood:-o norte foi ver as 

cifras fixadas no orçamento vigente 
para o serviço orgaoisado e creailo e 
iJotal-aa Cl)oveoienlllmente. 

Si, acuo, oOs erramos em nosso pro-
Ctldimento, ainda uma vez eu dig11 ao 
nobre deputado,de suas pala n as ad vem, 
ni\o uma censura à eommissio ele fa-

zenda, mas, sim, A administração 11 
aos seus auxiliares. 

Confeccionamos, pois, o orçamento. 
Sr. presideote,qoer na parte da receita, 
quer na da despeza, l8odo em aueoção 
as tabellas que officiosameote for~o re-
meuidas ~ commissào e tendo em at-
tençJo a dotação estabelecida em orça . 
meotos anteriores para os seniçog pu-
blicas organisados oa província. 

Fundamentamos ainda o nosso tr~ 
balho nas circumstancias da província. 

Disse-aos o nobre deputado que er:~ 
para admirar e até que JUigan lmpo·-
sivel que a com missão pudesse dem.>n,-
trar cabalmente o accrescimt> dos 
'11'111 contos que S. Exc. via entre " 
c:~lco lo da receita por nós levantada e ,, 
do urçameoto 'figeote. 

Si nós,Sr.presJdeote, nosativessemosa 
crrtas regras directoras para muitos oa 
confecção d·• orçamento, é certo que as 
cifras que o nobre deputado enxergou 
por <lemais eleudas,r..onfrontadoo actual 
projecto de orçamento com a lei do or · 
çamenlo vigente, serião, em resultado 
llnal, não de '100 contos, porem, muito 
mais elevadas; por isso que, Sr. pres• -
dente,a me•! ia, a respeito da receita pu -
blica arrecadada no triennio de t 88\ a 
t 885.de 1885 a t 886 e de t 886 a U187. 
é, oào de 3690 conto~. como nOs levao-
t:lm!ls, mas,sim.de 3,84;,:94&548. 

Logo, Sr. presidente, pelo.:~ proprto< 
dado~ officiaes que nos rorào remellidos 
pela repartição competenLe,que coohecd 
a força da arrecadação oa província, que 
os levantou em vi~ta do eu me e estudo 
por _que passã~ oa mesma repartição,<e 
Justtftca perfeitamente o calculo da r<!-
cei ta publica, que é orçada pela r.om-
missào d& fazenda. 

Si, pois, o nobre deput.tdo entende 
que errada andou a commissão de fa-
zenda, que errada andou a directoria 
de fazenda, eu rrergooto ~ S. lh e.: 
a verdade estarà comsi~o f 

Acaso S. Ex c. destrnto os elementos. 
a base em que apoiou-se a commissào 
para formular o seu trabalho r 

Absolutamente S. Exc. nada adiao-
toa a tal respeito,aJem da autoridade de 
soa palavra; S. E1c. não demoMtroo o 
seu asaerto com o auxmo de qualquer 
algarismo,que pudesse, mais ou menos. 
invalidar o trabalho da commissào. 

A commissào, pois, Sr. presidente, 
nâo lenotou um orçamento lisoogeiro. 
como preteodeu fazer crer o nobre de-
putado; e nem podia fazel-o, porque. 
si acaso levaotassemos um orcameoto 
lísoogtiro, oaturalmdote para este facto 
deveria concorrer um motno qual que•·. 

Eu pergunto ao collega: qual o mo-
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&ifo que DOI podería iodu&ir a elnar, 
.alem da cirra t\&lcolatel poeeitelmente, 
a receita publica da pro~ioeia f 
_ O Sr. Vioní:-Eu diJ&e que a com-
aiaalo •ia boriJootes muito lisoogei-..._ 

O Sr. Orumood:-Nós, apeoas, des· 
eor&loamoso boriaooteqoe oosofrereeerão 
• dados lloaoeeiros apreaeo&ados a 
eommístlào; alo themos em •isto eu-
aerar a receita publica. 

Si me fOra permi&lido rnelar aqui o 
,ue se passa par~ícularfl'lente, eo diri~ro 
..:~ meu illustre colle~a qoe membros 
autonsados da. sua propna. ba••e&da ja 
wierào se eoteoder comigo sobre a ne-
ceeeldade de se augmeotar ataum:. cousa 
• neelta da proTincia. 

Ja •ê o nobre deputado qoe ll mesmo 
llio é ooaoime o modo lle nr a re-
_,aiLO do calculo da receita. 

Ora, onde eslá a verdade f 
Com o nobre deputado, que apenas 

falou . como disse, por a. mor da discos-
ao, sem qoe tive&'\8 elemeni.OS para 
COAilrmar o seu raciocioio ..• 

O Sr. Viotti :-Como a propria com-
•lssão coofessa que não tioba. 

O Sr. Oromood ... oo com a com-
•issào, que,bern ou mal. andou com os 
dados olliciaes, q_oe lhe forào miais-
Irados pela repartição competente f 

Estrao.buo o oollre deputado que, es-
&audo orçado oo orçameato •igente o 
&aposto de 3X sobre geoeros de expor· 
&açlo em HO:OOOeWoO, a commissào 
_.ensse-o oo presente projecto a 
U0:00008000. 

Vou exphcar ao nobre deputado Ol> 
elemeotos que ten a commissào para 
assiCl proceder. 

Na pauta do imposto de 3X, em Yir-
&llde de dehberaçlo desta casa, tomada 
o anuo passado, como se vé do orça-
JUDIO •igeote. rorão iocluidos certos 
aeoeros. que oella não llgoravão até 
••a. epoca e sim em outril. pauta. 

Tambem foi modificada a pauta re-
lativa a cobrança deste imp"sto e, entre 
Cll geoeros que a. commissào sujeita â 
pau&a de ax. estão os queijos fabrica-aos na provi.ocia, qu.e até eollo esta-
•ão sujeitos á pa.uta de 6Y. , por um 
erro, e só ahí eu gara.ni.O que a eleva-
~ da receita asceoderá a cerca de lll 
a 60:0001000. como se verifica do ul-
límo exercício arrecadado. 

O 3r. Coelho de ~oora:-Mas, esse 
i•posto sotore os queiJOS u um horror. 

O Sr. Francisco Sà:- 1::" o mesmo que 
esiatia a.otes. 

O Sr. Coelho de Moura :-Por e.xi1tir 
aatea é que boje é um horror. 

O Sr. Drumond:-Eslà, pois, expli· 

cado o moti~o que lnoa·DOI a calcolar 
na cifra de t80:0001000 o Imposto de 
de 3X sobre geoeroe de esporl&Çio. 

O nobre depo&ado eneootrou oo pro-
jecto aecrescimos utraordioariOel; mas, 
s. Ete. ralou em termoe geraee, nlo 
pree.iaou q oaes aR rubricas em que en-
controu exagero para poder ter res~ 
posta da comm•~· 

Eu, pois, esperarei que o nobre de-
putado, qua.udo se tra~r dCL !.• dia• 
cusslo, teoha i tribuna e.~ .n beleeer 
uma aoCLiyse mCLis detalhad.a, oâo IÓ a 
retpeito do art. t . •, como de qoaesquer 
outros doprojecto,pois garanto a casa e 
ja o disse á primeira ~ea que falei: 
DÓS queremos dar a admioistraçlo, OIO 
um orçamento de amigo, mu um or-
çamento gonrnamental. 

Não temos neees.-idade alguma de 
creat peas, nem dilllcoldades, ao li~re 
jogo dCLS fuocçOes da admiuiatraçlo; 
queremos acertar e Dão dispe.nsa-
mos o concurso de qualo~uer dO$ 
nossos collegas; todos são miaeiroa, 
wmo nOs. e como nós dnem ter o 
mPSmo objer.livo, que é crear ele.mea-
I.Os de progresao e deseuolvimentu 
para a pro•iocia. (apoiados). 

Um Sr. deputado:-Com o coocuno 
de todos os partidos. 

O Sr. Orumood :-Absolutameote nlo 
fazemos queallo polilica do projecto de 
orçamen&.o e para elle aeeitamoe o coa-
corao de todos os membros deeta u-
sem.blea., porque todos 8011l01 mine.iros 
e CLcima do amor pro~rio dnem01 col-
locar es&a ~o•iocia g•gaote (up.,ÚidOa; 
muil4bem). 

O Sr. Senriaoo de Reseod.,:- V . l&c. 
não acha meio de sop~rimlr o impclllO 
predial ereado para a amnli~ r 

O Sr. FraDclSCO Sá :-Ft.• creado sem 
applicação especial. 

O Sr. Senriano de Resende:-Nào, 
senbor; com applícaçlo para a immi-
graçl•l. 

O Sr. Orumood:-Com este apa.rte,o 
oobre deputado chama a mioba atteo-
ção para o impor&ante senlço de immi-
gração da província. 

Sr. presidente, quando a commiaü.o 
organiaoo e apresentou li sea projeeto 
de orçameoi.O, deixando de habilitar o 
go•eroo a uSCLr de operações de erecü&.o 
para occorrer ao seniço dCL immigra-
ção, o rez calcula.dameote, no empenho 
de que os n~ illustradoe eolleps 
de amba.s u bancadas pro•ocaaaem a 
discussão sobre o assumpto. 

lnfelil:meote, porem, até hoje 01 
amigos do go•erno ..• 

O Sr. Se•eriano de llesende :-.l 
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mem oolas e rtSpoodão depois, m~~ 
aio inierrompão por essa rorma o ora-
dor. 

O Sr. Ferrei r~ Alves : - Mas, Sr. 
presidente, por mais que nos mereça a 
llObre commissão de poderes, deve lle 
certo concordar comoosco que, sem a 
~preseotaç~o das actas relatins a ud~ 
um dos colle~ios el.eitoraes, não se 
pode volar esse parecer com pleno co-
obecimeoto de causa. 

O Sr. S. Barroso Junior : -Apoiado. 
O Sr. Ferreira Alns :- A bancada 

cooservadora precisa votar cooscieocio-
um&ote (<Jpartu). 

Um Sr. lleputado : - Ainda hootem , 
V. Ex c. e seus amigos ou virão ler 
llCW aqui a respe.ito dessa eleição. 

O Sr. Ferreira Alves : -Eu oão li 
ac:ta oeobuma. 

Apenas, por occasião do expediente, 
o Sr. t. • secretario leu a som ma de ai-
gamas actas que rorão remetlldas á 
c;ommissào de poderes, raltaodo muilas 
outras de dinrsos collegios eleitoraes 
do dístricto. 

Ora, nessas coodições,creio que a as-
NIIlblea oão levará a mal apresentar eu 
um requerimento, pedindo adiamento 
da di~cussto por U boras. 

Então, teremos tl'mpo de examinar as 
actas e ver si a eleição correu regular-
atente ou si houve alguma rrauae, o 
que alo 6 caso para provocar admira-
ciO. 

O parecer apresentado pela íllustre 
commiasão não está elaborado e Ormado 
em priocipios legaes de tal natureza, 
que oào no.~ seJa lici to apreseot~r as 
nossas duvidas (apar tes) . 

Trala-se, Sr. presidente, de um can-
didato. que eu reconheço legilim~meote 
eleito, mas, como legislador, oào posso 
dispensar o exame d~s ~c tas (apar tu). 

Eu bem sei qoe estas miobas obser-
·~ oão serão &om~das em coo-
eideraçào pelos nobres depu lados; eu 
ja sabi~ ~tê previamente que o meu re-
t~uerimeoto o1o seri.a tomado em coosi-
deraçio. 

Mas, pouco importa : cumpro com o 
mea dever. 

Eu desejna volar pelo recoobeci-
ateoto do iii.Jstre uoJidato pelo t . • 
diatricto, mas queria, Sr. presidente, 
'falar com a minha conscieocia trao-
quilla. 

& por 11110 olfereço ease requerimento. 
Os nobres deputados oão me podem 

attribuir outro qualquer intuito menos 
jnato. 

PeDIO que ~ bancada liberal não ba-
,.erà quem lenba maior Yeoeraçào e 
respeito do que eu pelos talentos do 

Or. Amaral, com quem eotreleobo es-
treitas relações de amisade 

Mas,a questão o1o é esta ; a quesllo 6 
de votar-se coosciencioumeote sobre 
uma mataria que pode offerecer duvi-
das. 

Apresento, pois, Sr. presidente, 
men requerimento, pedindo adiamento 
da discuasão do parecer por U boraa, e 
a assemblea procederá como ror de jus-
tiça. 

O Sr. AriJtides Maia dá um aparte. 
O Sr. Ferreira Alves: - V. Exc. ~e 

a seu bel-prazer levar para o rid!CIIIO 
as miobu observações. 

Eu lenbo obrigação de ralar para a 
proviocia e estou eampriado com o meu 
dever. 

O Sr. Toleodal : - Está em seu 
pleno direito. 

O •r. Ferreira ~lvea : -
Eo•io à mesa o meu requerimento. 

O Sr. Gomc:i Candido : - O proce-
dimento da bancada liberal raz boje 
contraste com o procedimento que leve 
comigo, deixando-me de molho n dias. 

&' apoiado e pnsto em discussão 
o seguinte 

R~<l.~eri~to 

Requeiro que seja adiado por U 
boras o parecer em discussio. 

Sàla das ses!1les, ~O de Julbo de 
t888.-0r. Carlos Ferreira AIYes. 

Encerrada a Jiscussio. é rejeitado o 
requerimeoto. 

Continua a discussão do parecer. 
O 8r. Carnlllo Prate• : -

Sr. presidente, mais do que os boo-
rados conservadores que têm ralado e 
impugnado o parecer, eu serei generoso 
e nlo procurarei, Sr. presidente, como 
88 costuma dizer, augmeotar a amicçlo 
ao amicto. 

Nio quererei com um discurso loo'o 
discutir um facto que, quanto ma~s 
discutidu fOr, tanto mail abaterá o can-
didato derrotaJo oo brilbaole pleito 
que teve lugar ao mez de julbo 
(apoiador d4 bJJncad4 libercal), 

E, Sr. presidente, como nlo roi ainda 
impugnado o parecer; como ainda 
oenbum dos nobres deputados d~ 
moostrou a illegallidade delle, eu li-
mitar-me-bel a oppor aoe argumeo&os 
dos nobres deputados e ainda a outros. 
que por 'f&ntura & ioagioaçio fertll de 
SS. EExcs. pod~ inventar, eua 
maioria esmagadora, esse LriUJDpbo •· 
plendido, alcançado pelo partido Hlwal 
nesta ullima eleiçlo (apoiado•; m..UO 
111m d4 baMad4 liblr-al). 

Terminando, Sr. presidente, eetas li· 
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primeira discussão não era occasi:lo 
mais opportnna. 

O Sr. Drumond.. . aquolles que 
acnmpanhàl) com ..ietlicaçào :t admi-
nistração do Sr. Baràll c1e Camargo~. 
não qorzeràll addozir uma só c1osule-
ração a respei to do1te importante ramo 
de scrTiço publico. 

O Sr. Ferreira ,\ll'es : -Por mais de 
uma vez, ioterpelo•l a bauc:llla liberal. 

O Sr. Ornmond : - N:io tendo sido a 
cornmissào iuterpclada pelos nobres de-
putados a resper to deste assurnpto, 
a lia~rrnportrnte,eu mo reservo para ex-
pender o meu modn ele ver na occasiàn 
em fJDe fl)r positivamente interpelado. 

O Sr. Severiaorr de Resende: -Eu 
chamll a allooção de V. Ex c. para o 
imposto prctlial. que é pc.~ado, prioci-
palm•!nte n1s circnmstancias eLU que 
no~ achaml)s. 

O Sr. OrumooJ:- 'omb~ti r·om toda 
a eoerg: ~ a creação do i rnpo~ttr pretlial 
na occas ão em '!UI' iO tratou rle t:r<!:tl-o 
e, final~oente, \'Otei t:Ontra. 

A hancada liberal, então em minoria 
nostd casa, rez declaração osr.ripta do 
seu voto contra 11s te •rnposto. 

N:io ob~tante, esle imposto roi creado 
e actualmente exerce grande inQueocia 
na organisaçào do nosso orçamt!nto, 
visto qne está corno snccedanoo de ct~r
tos irnpo~tos que desapparecerào com 
a ~xtincção d•1 elemento servil cru nosso 
parz. 

Os nobres deputal!o.~ . pergunto eu. 
•1uerern suppriruir este imposto I pre· 
tendem desorganisar a estructu ra 
do orçarneulo r pr·etemlorn sacrificar o 
serviço publico 1 

Si não pretendem, força ú que conti-
nue o imposto predial. 

A sua elimi nação actualrnenlll da re-
ceita da proviucia vem trazer graves 
clifficuldades para o serviço publico. 

Este imposto rol lncooveoícote, mas 
hoje é de manifesta necessidade a sua 
permaneocia. 

O Sr. Ferreira AI ves da um aparte. 
O Sr. Orumond:-Ja disse, Sr. presi-

dente, que nó~ não alirn6ntaruos a pro-
tcnção de ter olrerecido à consideração 
fia casa um projecto estreme do defeitos. 

~ós desc;jarnos e aceitamos mesmo 
o concurso de todos os nobres depu-
tados e estamos certos de que S. S. 
E~cs. hã • de collaborar comoosco, afim 
de que selão atteodid.as e satisfeitas as 
necessidades da provincia (apo iados; 
mu ilo .'lem). 

O Sr. Ferreira Aheli :-A linguagem 
de V. Exc. rinela o seo patriotismo. 

O Sr. Drumond: - Sr. preaidente, 
disse o nobre deputado, a qnem tenho 

a honra du respoo:ler, que certas des-
pezas consignadas uo orçamento não se 
j usti flr.ão. 

Na ocasíno em qoe ofTereci o pro-
jecto. fiz sentir :: esta assemblea qoe a 
cummi..sào nà·' fPT. mai~ do que atten· 
der ao :~ervr\·o organ i~ado, dotando 
as verba' com as 1111antias nccc;;sarias. 

Não sei qnr.r.s c·~s~~ ~npcrnuirlatles de 
despezas, tiO que rala O nobre dO)JUtallo. 

Um Sr. deput:ulo: - Quer V. Exc. 
despeza mais superllna do '!Oil a qoe 
nós fazemos com a rtJ13rliçào das obras 
publi.~s l 

O Sr. francisco Sá: -:-Jào apoiado. 
O Sr. Orumond :-A commissãn, Sr. 

presídeuto, poderia r.ortar certas des-
pezas; mas, dchaftle procuraria os ser· 
viços sobre quo descarregasse o golpe. 

llesitei, Sr. presidt~nte, em laLçar 
mão flessn rscurso econorníco. pnrque 
c·c•• L:l ttr•'lll•! Pll•• <ria lev:llllar cnutra 
miro as rcd~luaçüll:l dos nubrcl<! de-
putados de arnt>.1s as hancact:~s. 

Si eu propozesse, por exemplo, a 
suppre~sf1o do qualquer J u:< externa-
tos on ll5Colas uormaes, a gri taria nesta 
ca~a sem\ i m mensa e nós seríamos 
su!Toca•los pelo clamor dos interesses 
em luta. 

A respeito d.a cifra em c1 ue nu> cal-
culamos o imposto tio café, cifra esta 
que o nob1'B dopatatlo achou exage• ada, 
devo dize•· 11 casa qne fi ~:.·uuns ainda 
aquern da medi:~ ofTercclda pelos tres 
ullimos cx.erercíos, nos qua~s dous de 
esca.~~ez c nm de ahnndancia. 

1\ctírn-rll•l aos exercícios tiA t RA \ a 
l88:.i, de l!iS:i a l881l o tle 1fl8G a ·1887. 

Nu Jll'i•neiro •leo;se~ n:.ercicio~ o café 
produ110 t, :IIJO. (i~ 13GGü rs; 

Nn sognodo exercício produzio 
1.406 :46:1,5\'10 e tantos : 

No terceiro produzio t , 387 : 01í~tS 100 rs; 
Sendo a mu;lia de 1 ,:l!l':!:26R38t 3 rs. 
Creio, Sr. prosideute, ter tomado na 

devida consitlcração os argu rnentos 
que aqui rorão produzidos pelo hon-
rado deputado, a quem respondo. 

Um Sr. doputado:- Perfei tamente. 
O Sr. Drumond:- Quanto ás objec-

çOes levantnda~ pelo illustre deputado 
pelo 1r . • Jl~trícto, como ja di:;se, f()-
rarn ellas brilhantemente respondidas 
pelo talentoso deputado, o jo, en repre-
sentante do 20. • districto. meo digno 
companheiro de cornrnissão, urna das 
mais fagnoiras esperanças, essa es--
trella d:i maior grandeza do partido 
liberal mineiro (apoiados) . 

O Sr. Francisco Sá:-E' moita boo· 
dade de V. Exc. 

O Sr. Drumond:- Conresso, Sr. pre- . 
sidente, qne. apezar de ter longa pratica. 
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de~tas questOes orçamentarias, apezar 
de ter fet to mu:tas vezes parte da com-
missão de orçamento, nào argumenta-
ria do modo profissional porque o fez 
o nobt'>l devotado, a quem me rPfiro, 
nem dcren.leria com tanta clevaçi10 o 
tr~balho da commissf10. 

O Sr. Francisco Sà:- V. Ex~:. o tem 
feito de mmlo m~•~ Cllrnplcto. 

O Sr. Dru moutl :- PareciJ, Sr. pre 
sidcnt ~'. qui' ha ancir.dade geral da rasa 
11ara 1vtar v pt'lljecttl do orçamento em 
1. • discussão. a II m de quo (\·- nn,~os 
traball!os so •dia1110m e pos~Jmos I'Ol-
~er as v i~tas par.\ outr.,; a-;.,umptos 
tle i ntere~se publico, q uc dcrua 1dào os 
nossos cuidados. 

:"'as pompas de orna cloqucncia 
arrebala•Jo::~, pomlo ma•s uma vpz 
em evicloncia os dotes peregrinos do 
~1'0 alentado talento. o mco syrnpa thíco 
e illustrado amiRO, o illnme Sr. Dr. 
~á. di~cu tio e demonstrou com toda 
lucidez, a uiio poder $P.r combalido 
r,om vantagem, qne a federação das 
proviocias não é impossível, nem an-
tinomira com a monarchin, as quacs. 
tio mão~ darias, como amigas, podem 
"oocorrcr !)ara que não se •lomn c por 
mais tempo o Lrinrntllln fias itlons fle-
mocratit:n~. qufl ~i!(uifirào maior ex.-
pansão para a~ aspiraçites populares, 
vlctoria tia autooom•a fias provincias, 
levantnmf•nto do elemento local, ver-
flatleira rraniJneza muntctpal. 

.\ssim, desfr!ta~ as malhas que ntro-
phiào-lhe os movimentos, li symbnlo 
:;agrado •las no~~as ideas. tlesCrahl:ulo 
a;1s ventos da rodoraçiio, terá nbrrto 
•!rn seo caminhar h llriso ttl t!.~ novn~. 
lirmaodo para sempre oo nnil:\tlo lm-
perio de S. Cnr~ o ~lorioso Lrtumpbo 
da democracia amertcana. 

Faço minhas as lindas palanas com 
que o Sr. Dr. Sá eorreotou esta ma teria 
e tenho arRulho emdizel-o (•nuilobe>:,). 

O Sr. Francisco Sá:- \' . Esc me 
confunde. 

O Sr. Orumond:-Dilo isto, requeiro 
o encerramento tia discussào(mttitobe~t~ ; 
muico bem. O o•·ado1· recebe para-
/,ens d O$ seos collegas). 

E' approvado o requerimento de eu-
cerramento. 

Procedendo-se á votação do projecto, 
é o mesmo approvado. 

O Sr. Martins de Aodra1le, obtendo 
urgeocia, apreseola para 2. • discus-
são o projecto o. 35t. 

Para a ordem dos Ira bal h os. 
O Sr. Barbosa da Silva requer in-

versão da ordem do dia de amanhã 
para se disculirem os projectos os. 145, 

'I'~ '1" 1 • • - . • •J e 1!10 c os ad Jitil·os do 
lle u. !1. 

Posto a vottl~. ll appro"adu este re-
queri lll611 to. 

Eut1 a c•m L · tl iscu•~ão o projecLo 
o. I :i~. 1\UC rl~1·a :'1 catogona tlC •:itlade 
a 'illa !lu Brt'Jv .\ ~ ·grc. 

O l!iinlJi n o U au•a•n tto Ju-
nio a·:- -Sr. presiti•111IO, IJrH~t<n . antes 
de cout••o;.• r .1 discutir a Gt l ll~titll •:inua 
lidalln u c1 utilhladu ck~hJ t•r •• j.·rio, sa-
li~r ele quaulu Lcntpu 1li"l"'nlin para 
ralar nesta Jla rto ela or•h•tn 1l11 di:\. 

O Sr. l'rcsitlcntc. - l'••m ainda t 8 
mmutos. 

0 Sr. fi. Junior:- Ueda nl, emhnra 
não rosse prect~n faz••l-n. •ptr, pel.l ind() 
a palavra sobre e~ IB l'~'~~it••· to, o meo 
intuito ó nli~ tru ir ((}h !). 

O Sr. Jnru mcnha : - ,\ tptí antla-se 
por linha :< r(l(' l:l~ c n.i•l por ··nn-a~. 

O Sr. 11. Jn ninr:- Sr pr··~i• l e nte, é 
uma posição cxr.upciun:d t.oh·t•z, was 
en •lcix.o de parte ao; .tt llln~;!s. os 
rodciltS. ;c; l'nn·as, pa•·:, tt' raminho 
rcl:to e llt•clarnr tle:;•\o lugo () nrn que 
me tr:tz t. tnhnna. 

\' . Rxr.. sahe qnr•, tl'n1l11 a~o:cnto 
nesta casa nu lncunio p:t,;:<at lll, a mi-
nha posiçiio roi '"IIIP~'" t·-;t:-.: nuoca 
tomr.i tempo à a~sr111hh':l para sus-
lrntar 11111 pr(ljrcto 1111 r<:.tti:<tica ; ao 
cnntrariu. ti1•c por \'t•t.c•s ,1,• ut ~o lc> lal -a 
c.no ;; minha p:•lal'la, t)h·•z pouco 
agrada I'Ol (111io apoiados}. f.tl ando con-
tra os projectn~ tle l·~ talisti••: t . 

O Sr. Soares l'tlixu to:- Cum ,, qu6 
tem prestado rc.1.l ~rrvi~·,, :'1 provín-
cia. 

O Sr. U. Junior:- E~tou ce• lo, Sr. 
presit lcnte. do que \'. Ex r.. e a cas& 
lllO (arftO a jll :< llÇ:l tl11 :ICI'ctl it:tl' 'JUO, as-
sim procetlenllu, en não o rJl:{l como 
ccbo de sPntimentns UH'IIOS coofes-
l'a '·~is, sinào somcntu t'utU o fim de 
evi tar que, em uonuJ •I~ interesses fe-
meotidos. q ur, em nome tl;b a;.pira~s 
de loc:ll id;ul e~. qno em onmc do in-
teressas iutlivhluacs, ja cu1 relação 
às •JUestees rcrerentes ao ft'tro, ja em 
relação aoutrasquacsquer 't <~estêtos qu~ 
lijlàO. pela divisllo PS taLis lica, os índi-
vtduos a certns e delermioatlo~ centro!f 
de distribuição de justiça. se tradu-
zào em lei nesta assemhloa. extrava-
Rantes senlimeotos pessoaos, verda-
deiros caprichos politicos. 

Sobre estatistica, minha pala v r a. sa 
fez ouvir sempre contra. 
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O Sr. Aristides Maia:-Para obstruir 
~e~~~pre. 

O Sr. B. Jnnior:-Eu ja tive a fran-
queza de dizer que sempre para obstruir 
6 que lenho tomado a palura em 
mataria desta oataroza; e o meo pro· 
eedimeoto explica-se por uma razão, 
qae me parece ser aceita por toda 
cala. 

Primeiramente, creio que, em geral, 
eeta.s medidas não s~o determinadas 
por essas necessidades invocadas 
(apoiados), oão : na generalidade dos 
casos, o são por motivos de ordem 
muito dilrer~nte e por ve~,es iojusti-
lcuel. 

Alem disso, e tal vez por isso mesmo, 
quando, por acaso, taes medidas ebe-po a vencer as discussões e a ser vo-
iadas, qual é a coa'l6q uencia J 

V. Exc., que é antigo representante 
da província, apezar de moço, o que 
revela llem claramente quanto merito 
taanifest.1u perante o eleitorado desde 
o princ:pio de sua vida, V. Exc., 
IJne teru pratica dos trabalhos desta 
usa, sabe que, em geral, a coase· 
quer.cia da votação de uma medida 
ele eJlatistica é o disgregameoto, nAo só 
de uma e de outra bancada, em re· 
I~ á unidade de vistas sobre as me-
didas de interesse geral d& província, 
mu. lambem, o disgregamento dos pro-
prios companheiros de uma mesma bao-
ada, moitas vezes. 

O Sr. França Viaooa:- O melhrr é 
entrarmos em accordo. · 

O Sr. B. Juoior:- Eu tomo em con· 
aideraçio o aparte do nobre deputado. 

S. Exc. diz que façamos um accordtJ. 
E' justamente o que eu entendo 

que se deve fazer em materla desta 
ordem. 

O choque de interesses em materia 
ele estat1stica é lào frequente, lào re-
pelido, molesta tanto aos collegas nt~sla 
casa, que, antes de iniciar discussões 
&aes, devemos entrar num moctus "i-
~i. num accordo, como disse o nobre 
deputado. 

Jostame.nte por esta razão é que, 
•eodo enl.r&r em discowo uma me· 
dida tlesta oau:reza, eu tomei a pa-
lavra para obstrnir, ao intuito de fa-
zer sobresabir que a aseemblea não deve 
votar estas medidas, siolo depois de 
auordo. 

Semelhantes medidas, Sr. presidente, 
slo de tal maneira irritantes, CJOe só po-
.tem transitar nesta casa em virtude de 
auordo, e • ste olo se estabelece sem 
concessões motuas. 

Ora, para que se possa estabelecer 
.am accordo razonel, é oeeessario que 

as partes que oelle têm de entrar es-
tejam em posição de igualdade; mas, 
esta posição de igua!tlatle alo se pode 
dar desde que ama deltas esteja em 
condições mais favoraveis . 

Supponba-se. Sr. presidente (e oeste 
ponto eu ulo faço mais do que dizer 
aquillo que nós todos sentimos oeste 
recinto) ..• 

O Sr. Camillo Prates dá um aparte. 
O Sr. B. Juoior:-Suppooba-se que 

o oobre deputado, que me honra com 
seus apartes, tenha uma medida de 
estatística, que veuha prejudicar os 
meu:1 interesses políticos ou de qual· 
quer ordem,e digo- polílicos- ,porque, 
em ~eral. esta é a primeira felçlo das 
med1das de esta tis• ica. 

Suppooba-se, Sr. presidente, que 
S. Exc .• antes do accordo, tenha CX'D· 
seguido fazer transitar a sua medida 
em i .• discu~ão; eu, com certeza, fico 
em uma posição de i oferioridade á S. 
Exc. ; portanto, o accordo, oeste caso, 
olo pode barmooisar os meus ioterASaes 
e os interesses do oobre <lepatado. 

O Sr. camillo Prates:-V. Exo. pre-
tenJe publicar o seu discurso f 

O Sr. B. Juoior:-Nessas condições, 
Sr. presidente, V. Exc. vtl quanto é 
perfeitamente justificavel a mioba pre-
sença na tribuna nestA momento. 

E, antes de todo, cumpre-me dtcl•-
rar que estas consideracões revelam 
quanto eu re~peito, quanto. acho con-
veoieute a solidariPdade que deve el is-
tir nas di versas bancadas que repr(,-
geotaro os difTerentes partidos nesta 
assemblea 

O Sr. C~mill? Prate~ dá um ~parte. 
O Sr. B. JruHor:-E, Sr. pres1deote, 

debaixo deste ponto de l ista, em com-
primento de um dever de solidariedade. 
que eu apresentO estas consideraç~. 
porque V Exc. sabe que entre o cor· 
tejo eoorm.e de medidas de estatística, 
apresentadas este anuo, nào ba, talvez. 
ama que prejudique os interesses de 
meu districto, de modo a me obrigar 
a fazer uma oppos1çio tenaz. 

O Sr. Orumood dá um aparte. 
O Sr. 8. Jooior:-0 nobre deputado. 

Sr. presitiente, que acaba de bourar-me 
com seu aparte, allega que o projecto, 
sobre o qual estou falando, olo é de 
ordem a prejudicar iuter8888S, quer 
politicos, quer de outra of(lem, porque 
trata-se simplesmente de uma elevação 
de vílla á categoria de cidade . 

Aaradeço, Sr. pn19ideote, ao illustre 
collega, representante do 3. • dlstricto. 
o eo!lejo que me olfereee de addozir 
mais uma das raz6es que eu tenho d 
que me ia escapando á memoria para. 
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imprllir que st'ja 'otado um projeclo 
"e estalislica apresentado como in-
Docente. 

A passagem de laes projectos importa 
a passagem de outros semelhantes. 

O Sr. Camillo Pralcs dá um aparte. 
O Sr. B. Jnoior:-~las. Sr. presi-

dente. um projecto de estatística, iono-
c:eote. como possa ser estP, 1 ru cujo 
.eu mil :1 inda oào eoll ei, é. em todo o 
ca!>O, um pro,ecto di! estatística; por 
llaoto. p:il'satlo em t . • discussão, ~erve, 
-.:omo ~e d1z t'm linguagem ons::a. de 
.barca para nolla transi tarei!' todos os 
Dotros. 

Ora, Sr presidente. eu. que sei qne 
'ba muitos projectos de maleria seme-
.lbante e que, pela paS!'a11em deste, 
-4icam. em vir tude do rcg•mcnto, s~lvo& 
da 1 .• ôiscus~ão. não po:;so d lxar de, 
em nome da solidaritJade que teobo 
wm I•S meus collegas de bancada, im-
pui(Dílr a passagem deste, do que pre-
tendo me orcupar. 

O Sr. ~ebon:- Estn é muito jn~to. 
Um Sr. depnt~do:-V. Exc. parece 

que esta pn•\'enido com os repre~en
Janles do !li. • di$tnclu. 

O ~r. 11. Junior:-Si eu e.~tivesse 
prevenido com o~ represeut• ntcs do 
t 6.• •h-tricltl, 1le\~fla estar lambem. 
ao menu-; vor affioio.lade, pre,·eoido com 
V. ~;x .;. (•·,so). 
Ma~ . PU u~ u estou prevenido éom os 

repre·eutantl'S do IH.• districlo, nem 
laropuuco c0111 V. Ex.: 

0 !jU>l e~U· il fa7.CllÚO O defender OS 
j>ropno:< interesse;~ de \'. F.xc.. impe-
dinoo a paso;~~em de uma medida de 
eslati:Stit·a. 

Eu e~tou prestando um obsequio à 
V. Ex.:., pOPIUe sei perfeitamente que 
ha nesta casa um projecto de e~ta
tistic:~. l'(ne ferfl de frente o~ in teresses 
de \' . Ex~.. o·nntr:~ o qual V. Ex c. 
oppc)tl luda :1 surte tl~ res• ~Lt·nc• a . 

Assim. não fa~o mais do IJUP. ··nl-
locar·mP como ;.:uahla :n·anç:ul:< 1':" ;, 
impel.l•r a pa~~:•r:••m ol•~su IIIClJ•·• t" 

u Sr. llnrbns:. tiJ Si I\'~ : -O· 11 11' 11 ~ 
project·•:< ele e<-tati:l li•a nunca va;~:1111 . 

O Sr. tl. Junior· -Eu estou, Sr. pre-
.sident .. . não se1 por •toe l'olic idade. a 
.defender o.; inlerc ··e, da bancada con-
servadora e ato!~ oJa loancada liheral. 

O Sr. l'rns•deull•: - Prev•no ao no-
bre deputado •1111! a hora estã dada. 

O Sr. Camillo l'rate-:-E•s o·nmprida 
;a missãn do V. Ex.·. 

O Sr. ll. Juoior -Sr. l}rn.•idcnte, eu 
llàO entre• aintl.. u A apre.:iaçào tia 
lnat.eria e apena:> l". nh•l ju~lificarlo a 
m inha preseru;a u. tri!·nna. 

Assim, reservo· me para, am occasião 
opportnoa ,occnpar-me della e mostrar 
en:ào a vantagem ou desvantagem do 
presen te projecto, quanto á sua consti-
tucionalidade ou ioconstiluciooalidade. 

O Sr. Nels1•n:-Espero que V. Exc. 
se convença de que c projecto é \'ao-
lajoso e de toda ~ justiça. 

A discussão lica adiada pela hora. 
Ap,·escnlaçao de pt·ojectos 

O @Ir. Porflrlo Mac hado: 
-Sr. presidente, pedi a pala \'ra par:1 
oiTerecer à consideração desta illustrada 
assernblea um projecto, que traduz um~ 
necessidade urgentíssima para os ba-
bilaol~s da importante e n, resceole 
cidade de Uberaba; necessidade estl 
que toruar-se-ha mad1a vt~l desde quu 
~eja alli inaugurado o trafego da e~
lrada ~logyana, o que, lenho bem ruo-
dadas c~peraoças. será em muito bre,·e 
tempo. 

Para justificai-o plenamente. bast:t 
que eu f:•ça uma simples considcraç~ .. : 
IJ'ata-se de nbt.er uma quantia para a~ 
de~appropriações que forem oet·cssari .. :; 
para aherlu•a. de uma rua naquell:1 
c1dade, que commu nlque o mercado 
com a rua Vigario Silva, atra\·cssaodo 
a rua da Imperatriz. 

Essa. rua é de urgente nnccssitlade. 
porque põe etn corumunicacão •I 
centro commercial da. cidade t;Om l) 
ponto em que tem de ser construída :1 
estação da linha mogyana. 

O Sr. Augusto Cesar:-E' um prn-
jecto mn1to justo e oecessario. 

O Sr. l'orfirio Machado:-·:. Exc. e 
a c a.~ a. por esta simples consideraçii.ú. 
poderão :.~aliar da utilidade ::e~ la 
mediua. 

Pede-se para isto a insignilicaut<l 
quantia de ':!:000,'1000 da ,-erba-obr.•• 
publicas-ou de •tu:iltlner nutra 'I"'' 
orrcr~ça ma: gem para isso 1:1• 111\ ' :1 · 
meu tu. 

ll Sr .\ugu~ t (l Cc~ar:-~ln 11u lw111. 
n Sr. l'c1rliri1t )lachado:- Com e~l .•• 

t't•IISidcr:l(i•l!>. P.>pcro •1nc a a "~~mhl ~.~ 
uàu negarà ,eu \OIO a l:io urhcnl<: 
medida . 

. \ pro\'eiiCI u ~o o : .: .•>i:io Jlara o ll'~re~o>r 
mai• ai!;UIIS prnJI!Cit.- ~hre quota• i'·: . 
,,mito 'li''•l). • 

São lulo~ ,. " "J ,, unprin1ir "" -c-
!(Uiolcs p1 Ojfi' IO:' : 

:>. :llj7 

.\ 3~'t!1 U htftõ t l ··~t .. l;l\1\;1 I''"' lllt'WI tlt• ~l111 ;1• 
titw":t••, th•rrN:\ : 

:\ r&. l .• Fw:t •• ~" ''• ' til•• •I:• pru\ ltwi:t ·' " • 
\ h ri..cu l•l li ,J. ... \"'''''' I ''*'IJ \ ••t'l•a-ul•l'3' I'·•· 
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blicu- ou sol•~ de quaMquar nutras verba' 
a qu1n1la de t :OOOjOOO, cum as de~atltJrnprill
çoM nec:essarias parll a :.hertura de um3 rua, 
tiUC ll•ttth~ em eommunit·aç.'io a rua do ltler-
r..1tln com a do Vigario Silva, ~lrm vessando A 
ru:. tb lmper."riz, na t iolade do Uht•rnh:t. 

Ar L I . • Ruvog:io- se a~ tll~ll11$io;uc.s o'tn 
o:ontrario. 

Sala das sessões, !O do Julho d~ l~.-11or
llrltt Maehado.-Augn; tu 1:~6~r. 

A ll."'-<elllbiM lt•gi~laúv3 provitaci:11 tlc Mtu:&j 
GoJrae. decrctl : 

ArL unico. t'tca •• governo da provinria 
autnrisado n rlespenudnr pCI:l Vdrha- obras 
touhlícas-a t1 uantía de lll:OOO.SOOO p:1ra con-
Slruco;dode um tomplo M rrognezia do Lençoes 
do lllo Pardo; 3:000.5000 varn os concerto$ 
•la mntrl& da cidade d11 S. Francisco o 
t :O)O,)I)OO para reparos ti a Igreja de N. S. 
dn llosarlo da rreguozia olo Brejo do Amparo; 
rf'VOIC~d:~J< ·~ di~pMiçM< nm cnnlrArin. 

Sala da.• se.aslte.<, ! O ti•• Julho do 1888.-
l .oudolphn Cocuno.-~v~riano du llcst'ndl'. 
- f . S:I.-Canoillo J>ra &M.-I'nrllrio ~bt·h~•lo. 

S. :18, 
A :t.JI<llllhle.\ l cjr;staliv~ proviuclnl ~c lfinas 

tõnraes decreta : 
Art. unico. I) arraial o rrog11 07.l~ do Morces 

elo Ar~uah:t. muuici11Ítt da Oiam31hta, de-
uominar-,;o-1 a Nn$S3 Senhora d•.s Merc~3 do 
lt&lljl'Uá; revogadas as diSIIOSiçóts em con-
,~~flo, 

Mia das sessões, !O do J ulhn de 1888.-r. 
C. M. Murta.-0. R. Violli.-1\amiro M.ar-
lins.-J. Bento Nogueira..-Padre Teixeira. -
t :unego rimenu.-Porllrio lolachadn. 

N. ~ 

A asscrnblea legistiva jlr~vlucial de Miu.c; 
r.Maes docrola: 

ArL unlco. Fica ( re;,da ~ rrel{uczin lle 
Nosu Senhora de Santa AnuA do Oc..trlo no 
nmuicipio do Juiz de FMa, observando-se 
como limites a seguinte rorrua : começar-i a 
uou rregue&ia da fazenda tia Gamelleira' 
mugem do Parahybuna (e:ll1tâo da s,..raria), 
cnmpreheadeodo as fazendas de Pedro L<lpes de 
Pontes, desta ate .i faz11nda d\ harooeu de 
S. Joi o Nepomueeno e d'ahl á fazenda do Dr. 
Antero José l.age Barbos.1, de Santa Sophia, 
tio barão de Monte Ma riu, de O. Francisca 
l'lobrega do Ayrosa, a do~ herdeiros do fi nado 
Albin.o de Cerqueira Leite, a do coronel 
Eduardo Carne~ro de lllondonÇA e d'ahi ato! ã 
ruenda de Paulo da Rocha , dividindo est~ 
rom a dos herdeiros de Alhino Ccrquoira Lei le, 
~<egulnttn até P:\U Grande,de baixo, dividindo 
rom o l'ilu GrRnde, de cima, até à$ mugeM 
do ~:lgado e por este :Lbaixo até sua ror no 
Parabybuna ; revogadas as disposições tm 
contrario 

Sala d:l!' "'ss~ !O de Julho Ih> 1888.-losê 
Horta.-F. Vianna.- Bl:u Fortes. - So~a 
Raii'IIII0.- 1. 111. 8!'1\ndào.-M. de Andrade. -
l'errelra Ahes.-F. Tolentlai.-Jo~ino Araujo. 

1'1. 391 
A assemblea leg;slaú•a provinciAl de Minas 

r.eraes decreta : 
ArL 1.• Fium sapprimidu as rreguezias 

de Pei~olos e ~sses, do munieipio de S. 
Sol":\sllao do l'aratso: re• uK:t•hs u leb n•. 

30\! e t905 de 13 de Setemhro art. 3.• 1f L• 
E;ses dl~trlctos continuarão a pertencer -

munlcipio de S. Sebas tião dn Pualso. 
Ar L i . • Revogam-se di~pCI.'llc;ól!i eut c:o.-

trario. 
S:\la tl:u sessões, tO de Ju lho d,e 1888.-

l tl.lilnu d ~ Araujo.-Nnarru.-Aivaro tt-
ch:\tlu.-)l"rlins de Andrado.-Leonol Fil~ 

N 39! 

A :\s;emlolc.~ loj;islaliva provincial de Mlrua 
Gcraes decreta : 

Art. 1.• Fica transferida. do município de 
Cabo Verde para o de i'"•~os, a rroguezia ,_ 
Santa 1\iu do Rio Claru. 

Arl, ! .• Pica. lguallucut•, lraudl'rida ~~~ 
muníci(liu tlc Piumlty para u de Passos a 
lreguezm do! S. Jo:iol Dallli.la do Glori:o.. 

Afl. J.• 1\e•·ogam-se as 1ll~posiçOes CIDCOll-
lrMIO, 

Sala das sos.~ões. ~O do Julho do 1688.-
Jo~inu Araujo.- Sílva ~·u rtos.-SIIares Pei.-
xoto.-l'orllrio Machado.-J. Outra. 

O 8r. Claudlonor:-Sr. pre-
sidente, vou offerecer á cousid~rôlç.il) da 
r~·:• um t•n•j'l•' l·•· tr,.n• fer ' n• l·• ~ ~~t l lll:tS. 
r~zctt!ldS •t:< frcglll'Zid •I e N. Seu hora ll«t 
Purtu de Guanhães, mooicipio ria Con-
ceição do Serro, para a da cidade de s_ 
Miguel de Guaobães. 

O projetw esiá acompanba.lo de r.-
presentaçõ~s dos pelícionarios, pelas 
quael' verá V. Exc. que elles ali .. 
razOes muito procedente!; alem de de-
monstrarem qoe tOtlas as suas relaç6e5 
de família e commuoicações são pa~ 
S. Miguel de Gnanhàes, dào como raziot 
ponderosa a differeoça de di&taociu .. 
para menos. que ha de suas razoadas 
para essa frPguezia. 

O Sr. F1rmiauo:-lsso pouco im-
porta; devemos wnsullar o bem geral • 
commum. 

Eu oppooho-me a esse projecto. 
O Sr. Clandiooor:- s Srs. Cassi-

miro Umbelino de Araujo, Joaqni• 
José Correa Lima e Pedro Luiz d& 
Rocha Pimenta, proprit>ta rio~ da fa-
zenda da Conquista, estão distantes da 
cidade da Conceição do Serro tt leguas 
de pessimos camiobos, quasi lotraa-
sitav'lis no tempo das chavas, ao pa510 
que dislào de S. Miguel apenas :a 
legou. 

A outra fazenda , denominada-Fa-
zenda dos Pi'llos - , esli dis&ute 
d'aqnella cidaoe t! l•guas e de s .. 
Mil{uel legua e ml!ia, sendo que u suae 
diYIS&S etlàO distantes desta freguezia 
uma ll'gul\, 

Sr. presidente, como men11 collep5 
de uma e outra bancada, soa contrario~ 
a m.edidaa de estatística; peoao mes .. 
q11e, na maioria dos casos, ellu Dilt 
cooaoltlo os verdadeir~ interesses daS 
localidades; mas, ~eima desse msà 
modo de Pfosar, colloco a jll!tiça q• 
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.assiste ao pedido desses dis tiuctos ri-
dadào~. 

E mesmo tem sido norma 1\cgni..la 
oesta casa auent!er ao~ pedidos dos 
proprietanos, que são os melhores 
i nize~ t!e !'ell~ r.ummodns. 

Poreantn, e.~pero qn11 a :~s:;emlJlta 
apjlrovará o sPgutnle projeo.:t<l (/é). 

A prov~iln a uccasiào. Sr. prestllente, 
ra ra enviar a mesa mais llous pro-
jecto~; um, cruau.lo uma escola 1·a•·a o 
:~cxn r••mi nlnn na rrcguezia du Antonio 
l lia~. do>L .. catntal. e um ontro, q••'l 
transr~re tio S. Sljh:1stiãu tlas Correu:•s 
para S. Miguel a fa.zentl, •lo cttl.u.lão 
J oaquam llJrbosa rle Alrntit.la. 

São lidos e \'lO a imprimir M se-
~uiotes rrojectos: 

N. 393 

A a;somlllca 1Qgisl31h•a pr<•,•iuri31 de 
:\1 111~s lior~os dcrrda: 

A ri. uu it'''· ~'ic;• tlosrnrmhrltla da frOI(un-
•ia tio S. Suha:lliiw das Correulcs. munici1oio 
" " Son·o, n incorpnrada :i rrcgu~zia olo S. 
Miguol elo IOu/uthitns. n ra>.euda ~o clol:ulão 
Juaqul11o ll.Hio11sn doJ .o\loneid~ ; rc,·ugadns as 
•l i~Jlosi~•\C:I om cnuarnrio. 

S.lln das sosso\o~. 10 de Julho tln 11!83. 
Claucliuor NuM.<.- Augu>ao VelhHo.-

~unHlô Cnndiú~.- ll. M. da 1\ocha.- f . 
llraz 

:i. 39\ 

. \ a~<cmhlra h•gislaliq pnwinccal olo 
llinas olcn el:t: 

A ri. unico. t'ido lr3osreridas da rregu~
,ia de NIISS~ Srnhora cio Pnrlo dH Guanhae>. 
•l u municl pio da t.:onc:eiç:io. plr:t a rregue-
~ia de S. Miguel do r.u:u11làes. sod~ tlu 
munlei1•lo dt• mesn111 nome. as razcnda., tl:t 
t:'lnqul:ll3 ~ dos l'itHos; 3 1orimeira de pru-
ltriedad•l d" Ca<simlrn Umhf!linn dA Araujo. 
Joaquim José Corroa l.ima e l'edru l.ui1 
ti a Rocha Pimenta ; a segunda d•· prof'ric-
•bdc du Mauno l Ferreira Pinln, f'lnrinnu 
Jlodrlguos da Cunha, JAronymo Fro1nci~co 
tle Carvalho, Sim:ío dos Santos Morac~. Jos•• 
l.ino dn Silva, fn~t110im Severinn da Silva 
" Alfredo Forrnira PicHO; revogad3J! a< d i.i-
r osiçõos em contrario. 

Sala ol:u $0:<>1\rs, !O do Jnlhn de 188!1. 
t:laudinor l'óunes. - S. Darrosu Junior.-

l"i •I:SOn.- J. M. Orand:io.- .-\ugustn \'elln-o. 

N. 39;; 

.\ .a.~~emblca legislahva t>n>Vincial •I~ 
'l lt.as Geraes dt'Crela: 

ArL unieo. t'it:.l o presidente da pr.ovin-
.:la au~•ris.rto a cre.u uma escola para " 
~eto remlnlno nn rreguezi~ do Aulonln 
Oiu, deola capital; revogadas 3s diSilusi\\Oe:l 
em contr"Ario. 

Sala elas $&!1:11\es. !O de Julho d~ t888. 
11. R. Vlonl, - Jurumenha, - tgo4cio 

Mnrta.- Padre Flrmíano. - Ciaudlnor Nune~. 

O •r. A.ugueto Ceear:-Sr. 
preaideote, f Oll sujeitar á íllustrad& 
~DSideração da casa diversos projec:tos, 
~oe coosulllo interesses de diiTereotes 
localldadej da proYiocia. 

O t. • autorisa o governo a despender 
a quantia de 1:5008000 para a ca-
uallsação na cidade do C:!.rwo do 1-'a-
raoahyba ... 

O Sr. CHios Nogueira:- E' urna me-
dida muito justa. 

o Sr A. ce.~ar o o o e I : OOO,~ílOO COIQ 
a con-trucc;àu dt~ um cetnltenv pulJiico 
n:. tllt:>lll:l cidade. 

O ':t. • crca 11111:1 cadeira uoctnrua de 
ios·rnq:àn pru11.on.• p:tra o sexu llta~
culinu. no arraoa.l de c:oJngouh3s de 
Sa lJara. 

O :1. • 1:ma um districto de paz na 
pnvoa•;f11o •le Santn Antonio •la Ctr 
lumna. tu<Joicipio do S. Jnão ll optista. 

O 4.- e ultimo crea um di-tncto de 
flU oo distnctu polic1al de S Francisco 
de Aui~ . termo do Sacramento. 

Jt:ste projecto consulta os toteres~es 
de uma numerosa rwpuldçâO, que conta 
com elementos de progresso (('I•Oiados 
do S1· C:a r{()s Noguearu). 

E' oes~e districto quo esta a fazenda 
do Sr. Uarào de Ponte Alta. a re~peito 
da qual o roeu uubre amll(o, di)! no re-
pre~ent-eote do 15.• districto, apresentoll 
um projccto. 

O Sr. (lúrlirio Machado:-Alias muito 
justo. 

O Sr. Carlos Nogueira: - Muito i o-
i usto . 

O Sr. l'o~rli rio Machaclo : -O lo no 
pas~ado. a assemblea caprichosamente 
r~z •ssa mudança. 

O Sr. Carlos Nogueira : - Procede11 
correctameote. 

O Sr. l'orlirío .\lacbado : - l'or perse-
guição política. 

O Sr. A. Cesar:-~l:ts, o projecto que 
eu apresento em nada contraria o que 
roi oiTerecido pelo digno representante 
do I !S." districto. porque sal v a a pr.rte 
da fazenda do Sr. lhrào de t•omta Alta, 
onde d iz-excl:~ida a parte da razeoda 
da Ponte Alta. pertencente ao Uarão do 
mesmo oome-. 

Ora. si este projecto em na1b pre-
iudtca o anterior, a que me referi, é de 
toda justiça que passe !!em contestação, 
mesmo da parte do meu nobre collega, 
representante do 15. • di$tricto. 

O Sr. Carlos Nogueira : - Sem du-
vitla. 

O Sr. A. C~ar : - O di~trlcto po-
licial lia Ponte Alta eslà creado. ha mais 
de 8 anoos. tem autoridades policiaes, 
eoota uma populaçio superior a \ .000 
almas e está distante 6 leguas, tanto 
1a cidade de Uberaba, como da do Sa-
cramento. 

Vê, pois, a caaa qoe a creaçào do dis· 
Lricto de paz oaquella po'oatão é de 
intnitln necessidade. 
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O Sr. l~nacío Morta : - E' de toda 
jo~tiça 

O Sr. Carlos Nogoeira: - Os projectos 
d 'elle são semp:ll inooceotes. 

I) Sr. A. Cesar: - Ao meoos, os que 
tenho apresentado so tratam de con-
sultar o i cter~sse publico e não têm 
em vista intuitos parlidarios. 

O Sr. Jurumeoha : - V. Ex c. repre-
~Dta perfti tameote os ioteresses do 
i !i • districto. 

O Sr. Porfirio Machado: - Sobre isso, 
não ha duvida; ja o tenho declarado 
mui tas vezes. 

O Sr. l•'errei ra A;ves : -O juizo do 
V. Exc. honra muito n orador. 

O Sr. A. Cesar: -Nada mais di rei, 
Sr. presideule, e envio á mella O!t meu5 
projectos, alim de que sigam os tr;.mites 
regimeotaes (mu il!l bem). 

São lidos e vão a omprimir os se-
guintes projectos. 

N. 396 

A 3S.>omhlna legi>IMiv:o p1·nvlncinl 1lc 
\lioi~S Goracls dccrotn: 

Art. unico. ~·icn c:ro•adn 11111~ rnd~ir:o olu 
inslrncçtw pnhlio·:o rio se~" IIIMCulin• 11:1 
vovonçao oi~ :). AIIIOIII O da Cnlumna, "" 
rrognczin olr :<. S. da l'r•nha dr f'ran(:t; 
rovogadn< ns oli~pn~lçi11l$ orn rnntrnrio. 

Sala das sessius, 'tO dP Julhn oi ~ 1888. 
l';olMl(O l'imenla. - T. da !llult:o.-1. ~turt:o. 

- J. 11. :i••gnrirn . 

:;. 3!17 

A :ISSOIIIhlca lcgis lntlvn lli'•IVi ncla l oiC 
Minas licr:ocs d••o·rct.1: 

.\1'1. unico. t' lc:o •·ro:uln 11111:1 ··~do•irn 
n •)t' ltll'fl:' do ÍIISli'UCI":ln (ll'illa:u·i:i p:lr:l o "\0~0 
ma:wulill•• 1111 ur:iial •I•• Cun;;u11ha~ de 
Sab:'\r.i; rrvn~t3d:l..; :lo( elkllu-.i•:·i~< t•ut cou-
&rariu. 

Sala d:t• S<'S:IIir.s. W oiC Julhn tk I!SSS. 
T. <In )In na. - I. Mu rtn.- Cu11rgu l'imo•n ta. 

.\UJ;IIsln C~::-r.- Avoliu• • t:nrrt•3 . 

A :1ssr•wlolc.' lcgi ,;l:.til·:ofll'll \'iowi~loloMina~ 
(Õcrar·~ oi1.'Crcu : 

Arl~ nuico. 1-'iea n í:"tl\'•'ruu :Hth••·is:ulu :1 
dt>SIII'IIolt•r ttcl:o l'o•rlo.\ - "''"·" llltlolio-os -
.a quantia de 1:000o500<1 1•ara :t ~:au:alisa~ao 
d'ngna fiOl:l\'CI na ci1laolc tln t::tnnu olu l'ara-
llahvba o I:OOO.íOOO Clllll !l o'lllhtruo·o·:ill do 
cemlterio puhlirll do mesoo1n lugnr : · rc''~ 
gadas a.; dispo~içõe:o; t•au t'OHll'tl rttt. s. 11. 

S:tla riM 6cs;õc.;, %ti de J 11111" •I•• I &li!.-
Angu, to Co:;ar. - ~ol~on.- A ' '••lioon l~um•a. 
- Con.·go l'imoota. - T. olr1 )lnt1:1. 

:'<- :1!19 

A asscut~lca lt'gé;lativa lll'u\ iool'i,ol •Ir Mina.• 
c;rr.lc:' •lerr•"U : 

Art. 1.• t'ira cr•:ulol 11111 oll.tl'io•tn olu fl:tZ 
n:a /Jown:u;àll de S3nto .\ntonio dn Culunon:a. 
d~ r•gnczia de lli. S. ola l'onha tlc França, 
th-nnrlol N llli:tlhl ;i r"'ljl'll' tiv:o 1':01113 1'11 !llltlli-

dpal do S. Joâot Bartista o direilo do mar-
car-lho as di vis.\~. 

Art. t . • llevugào-<e a~ disposiçiles em cou-
lrario. 

Saln dns sossolC$, !O do Julh.! do 1888. -
Cnnogo Pimenta. - T. tia Mottn. - Avoliwl 
Cor rM. - Augotsto CP.~3r .- I. !ol urta. - J. 
B. ~ogucira. 

A nssomlllea legisla ti v~ pr"l'incinl de ~linn> 
Gt!raes d~cre1.1 : 

Art. unico. t'io'3 cre:uJr1 um distrlctn d" 
paz 110 di~triclo J'olicial do S. t'r:uociscu 1111 
Assis, do termo "Sncrnmoutn. teudo as ·•·-
guintcs di\-i$3.~ : 

Começa 1111 Rio ,; ,.,.,,,. 1111 rnnlluoncin •IL• 
ribeirão dn Pm1tc Altn 11 t~ ;í Cnllllllcnci:l 1111 
l'iho1r:iu llnomulu$. por P~tu nclmn nt~ ;\ í·~
tr."ln gc ral <hl U~··raloa o por c•sln ~t~ ao j~ 
rr fo•1·it1o rihoi r;loJ l'ontc All11 ~ por csh. nhai~n 
ntol n•• llinCr.,nolr,•,r ln iol::n 1mrto da ra~(·ud:. 
da l'o11t0 Alta. IOCI'tt•uccnto Mo h11ràn olt• 
l'muo Alla. margtHn tlireiL"\; re\'Og:ul:\:oo :., 
o li~l>fUi~r\es em r.ontmrin. 

Sala das ~"";''"'· !O oi•• Julho do 1881!. -
Angn$to Cr~ar. - T. Tnlc1ubl. - Av cli1"' 
Corre11. - Clllh'l:'' l'intrnta . - Nclso11 . -:"~~
t:nri ra . 

O t!Jr. Clko&elm D••un1ond: 
- Sr. presidente, pedi ,. palavra para 
sn bmellor à esclarecida consit.leraçã1> 
da assetnblua um projr.cto, IJII&, feliz-
mente, não é referenleá e~tatist ica, tna-
leria 'lu e ~e1n pre lt ,·aula aqui gr3ntle 
celeuma. 

~eolu projeo:to ('ropooho a con~ig
oação de algumas IJUQLa:; pua a con-
strncç.~o de duas poute~ e ti l\ uma igrPja. 

I) Sr. Jurumenha : - Etn leo es-
pecia I ? 

O Sr. Ferreira Alve~:-,\uto risando) 
an HOtcrno . 

U :;r. Jurutneoha - Prancha eleo · 
lMal 

O Sr. C. Urumood : - \ I. • quota 
con~ignaoa no projecto t! do 2:113,30011 
para a con ~ lrncção de uma ponte sollrc 
" nbeirão ~l acacos . oa frfgu ezia de ltt-
hauma, muoicipio de Selo Lagoas, ua 
estrada real 'IUC vae para o l'orlo do 
Saola Cruz. 

Sr. presidente, a primeira vista, es ta 
cifra , pf iO fa ~to tle não ser ~ rrcdnu
dada ... 

I) Sr. Teixeira da llolla : -Prova que 
o calculo foi fei to ~om escrupulo. 

O !'r. C. Drumood... podP g~rar :t l-
guma dn,·i~'a uo espirilo da assemblea. 

t) facto, porem , ti explica vel. 
O Sr. Americo de Mattos : - Apre-

sentado por V E:< c •. nao pode causar 
suspeila (ap:>iad~Js). 

O Sr. C. Orutnond:-A rar.lo porque 
peço a "erba de ~: 1136000 ti' quo! 
amigos dessa locaJjdade, que serviram-s" 
do meu insignificante orgào para pro-
move•· perante esla assemblea a real i· 
sa~ão de tal ner.essitJade, enviaram-mo 
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~m orçamento o ü em con:;eqnencoa 
-delle que ~o peço a refrrida quantia de 
! :H 36000 para a con~trncção de~ta 
ponte, que é de aha utilidade, porCJ ue 

'I!Ua vae ligar aquella fregurzia a impor· 
tantes municí pio~ . romo srjào Pitangny, 
Pará e outros, como t~ta asscmhlea n!to 
ignora. 

A segunda quantia, Sr. pr~id~nte, 
que eu pPt ll no projcc t o.~· atéao H lor de 
\!: 0006000 de reis rum a collstrnrção 
~e uma outra ponte no arra ial de 
S. Quiteria. municípiO de Sabará. 

Sr. presidente, a coos! ruc~ão desta 
obra é tambPm 1le toda necr~~itlade, ja 
porque vstreita a~ rcla{õcs C<•mmu ciars 
de duas importante~ frrgurzl~ ~ . que 
são C~ pella Nova e S. Qníler ia, ja pelo 
lado d:t r~ cilidade do tran~l t o pnbhco. 

Ja tive a f<•rtuna de rxcrcer o cargo 
de jn o7. mn nlciral r m ~a ba rã e ~ ei 
quantr· é ulr l e necessa ria a medida de 
que cogi ta o projrcto. 

Assim, )'Oi~. Sr. presidrnte, os (lP.· 
di dos que ' f~(O 11 0 pr OjeclO, q II P. S ll h-
meti O a at trnçãn d c~t :. r~~a . r:~o ~il o 
feitos ~rm ronv!'u t nd a a, n n$r guio lol· 
lD('nte, j nl ~: n - os t o ca>o de ~erem nltrn-
didos p<·• P~ ta as~emhlea. 

l'eço ;lilllla, Sr. rrt>idente. 1:0001) 

J>ara as 1 br ~~da ma u iz de S. ~Pba~ tião 
d'Juhauma, municrpío lle SHe Lagoas. 

E' tamllt m um pedldn que ~e Hrma 
em alla cOD\'1 oiencla e iotm N e ll e~sa , 
.frego!'zia. 

O Sr. Americo de )la !los : - Desde 
que a reli gi ~o é do Estado, tem elle a 
obrigação de • aes de~pezas. 

O Sr. C. Drumond : -E tanto isso ó 
verdade, Sr. presidente, que o meu par-
ticular amigo, digno viga rio ll 'aquella 
fregoez ia, o padre Antonio Diniz Costa, 

·em uma carta tJUe fez-me o favor de di · 
rigir, declara que a sua matriz não tem 
recebido do r rariu provi nCib I quantia 
alguma até bojo. 

Assim poi ~. Sr. presidente, esta illns-
trada assemblra, tomao(IO em r. ~' nsicie
rãção o que acabo de dizer. w ·io •1ne 
nào fará a mínima oppo~i tão .,, J1l'O· 

jec:to. 
Um Sr. deputado : -Creio que não. 
O Sr. Presidente:-Previoo ao nobre 

deputado que a !'ora esta a terminar. 
O Sr. C. Dromond : - A materia de 

meu requerimento estil terminada 
lalllbem. 

Acabo, porem, de receber um outro 
projecto, que me foi apresaotado pelo 
nosso collega, o Sr. Dr. Jurumenha, em 
cuja palavra devemos depositar inteira 
f:.On6ança, certos de que em tempo o 

_jnali6ca.rá. 

S. Exc. pede CJUe eu apresente o se-
guint e prr jrcto (lê). 

,São l id~t.s o vão a imprimir os $e-
guwtes pro)ertos : 

:'< . U I 
A assr- no ble~ los:islam·n pro1·iu ria f rlo• 

)1iu:e$ Gr 1 ::•·~ •l•·t' rNi\ : 
.~\ r t. uu h'o. Fit·a t•rc·:ul:. 11 11Hl ~.·un. :trn\ 

~ono o nome dr :-,. St·l•asli ioo do Paraiso, com-
(lll>ln du 11111 111npio do nw•mo n• me o d<i 
muníl'iJuco du S. t:11 rlos tlo• J:oc1o hy , de~mtm
t. rnd o a ~om.n•ra d_c .M us~ ru ~lu loo, srndo u 
trd~· ~nr S. S1•lon•H.1o ; rc l·o~:a ~ ~· as rt is-
Jluso~(lcs • 111 ro111r:o n o. 

!':,J:r dn > "' 'S>Íir>. 20 ú~ Ju lho M 188~. -
Jnnomrn ha. - i'iool/ nclm. - Augnslo Crsar 
- t•urflriu M:ol'lo: d u. - l.indolpho Cat· 
t :t i i U. 

A ll>!ffl,lll1'3 lo-;.:b lati \:1 PIOI' iud:ll 1lc 
lJiuas c : ~j l De:: dt·t·n·t~ : 

A fi: f ,• Fot·a 1o J•l • sitlru rr rln jornvinr la 
nnll•ro>;.tln r. olfSJl< ••d· r t•t·la vnr ba - oLrh 
J'll l·l ir:o:< - 011 '"'' ''~ H•l·r·ns do• out ras •Ju ~e~ 
•tu,.·r ;-::- ~~ ·i. uirl1r!" tJV:.rtri:.Jo:: t.' r• ~ : tl :lcSOft• ' 
n·l~ f'H'It a n~u :-lrurtâo ,1..-· nm,; Jlflllt'• H•hrr• 
" oilwil ilu ~···l'allo•, 11 11 rrr~ ll ··t. ln ole luhan-
lliil. lll tttut ' I P~~· dt• SNro La~;r,:J · . un rstr:ul:t 
rert l ~no· •n r para " l'~rto 1!1• ~a u la Cru t 
:111: ! :OIIII~OOfl rrom A ' ""~ lru r(ilo ole um; 
0 11 11'3 l•l'llh• IIU llff 4Ín l UC S~ll l:\ Qui ter ia 
1111111id p1V l)(' S:IJ,a r:i , n:. rs lrada quo. vai 
Jt:lra t.:it (H'I In ~n\ :1, frt'~ Ut:'zia J•t' f ltnt rn tc au 
me·"'" lllllllio•ít,io Ih• !'abnr:i : t :1 11060011 
••uu1 :1 s c,J,r:•:o: 1.1:\ wntriz df' S. St•l,astiiio ti•• 
l u ha llfll ~. rn•plrti> Jll'rll'ht'o>foiC 80 III IIUICI • 
tolo rlu ~l'lc b~:va~. 

A 11. l!.• llcl•ogào- $e n;; llisposft(HlS e111 
conunrin. 

!ialn dn ~ i~~sór~. ':!0 de Julho> de 1888. -
t:~a~sim t;l r umouol . - T •. d:1 Mr• lln. - Fra 11ç~ 
\ onnna. - Uarbos:\ dn Soh·a. - 1 .. du Godo)'· 
- \ 'nz rlc Ll.rnn. 

O Sr. Ant.ero:-Sr. presidente. 
vou enviar á mesa dous projectoso que 
se acham concebidos oos seguinte.• 
termos (lê). 

Não ó intento meu r~ zer ,·eclame coru 
estes projectos; porque é de iuadiavel 
n~ressidade a sua conversão em lei. 
unico meio de patr.o tearmo~ aos nossos 
commillentes que sabemos cnmr•rir " 
no~so de1·er no posto em que nos col-
loeamos. 

E' , pois. injusta a classificação que o 
nosso coiiP.ga, Or. Juromenha , lleu aos 
projectcs desta ordem, denominando-o~ 
de p>·anchas polificas. 

S. Exc , porem, não indicou qne outro 
meio tínhamos para attender aos justo~ 
reclamos dos districtos que nesta casa 
representamos. 

O Sr. Jnrnmeoba: - Consignar verba~ 
no orçamento. 

O Sr. Antero : -Mas, V. Exc., in-
telligente, como é, comprebeode que oo 
systema dos nossos orçamentos é absn-
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hmmeo&e impossi•el fazerem-se taes 
consignaçõe.<~. !'em alterar o e4utlibrio 
da receita com a despeza. 

S3ibam as adminis traç•ies cumprir o 
seu t.leter e o trabalho que aqni 
fazemos não serã lào improücuo, cowo 
~oe acontecer. 

Parece-me qa.e as razües que toilitào 
em lavor dos pr(Jjectos que ac 1bei de 
ler slo u mais importantes, porquanto 
elle!l rderem-se a medidas t.le verda-
deiro intere~se publico 

Eu, pois, B.-4pero que esta a~semble.a 
adoptarà os mesmos projectos. afim de 
qne elles sej'm convertidns em lei. 

E nem se diga que issoúuma prancha 
polí tica. 

Eu oào conheço outro molde para o 
deputado cumprir o seu dever. 

Quero simplesmente tornar bem clara 
a minha opinião, isto c, que, apresen· 
ta11t10 Ofl projectos, n'lo tiiDhO flOr fim 
dirigir uma c•rcnlar ao meu distric to. 

Para satisfazer os pedidos dos Jis · 
trictos, 08 deputados não této outro 
meio. 

Cumpramos o nosso dever e a presi-
d811cia, a ~~eu turno, que cumpra o seu. 
uoccioeanJo 011 deixando de ..anccionar 
as leis que emanam desta assemblea e 
fueAdo efl"tclivo o pagamento para a 
realitl(lo dest1as obr~ s. 

EeYio, pois, á mesa os meus projectos. 
Slo lid.)l; e vão a imprimir os se-

guintes projectos: 
N. 403 

A u ; omblea legi~l:uh·~ provincial dE 
Minas Goraes decreta : 

Art. unico. Fica o prc~idente da provín-
cia autorisado a despender pela verba-obras 
palitleas - oa pelas sobras 4e quaJqner 
oatnl a qaaMia le G:elOI()Ol com a coostruc-
çi.l .. uma 110111e ao rio Santo Aotooio, 
no lugar onde atravessa a e.u rada qae da 
rr~rue&ia de S. Boqno segue para o Sacra-
meato ; re•ogadas as disposições em con-
trlri•. 

Sala dar smõel, 20 de Julho de 1888. -
Antero. - A. de llattDa. - Padro Teixeira. 
- Avellno Correa. - José llorta. 

N. 40~ 
A assemblea legislall~a provincial de 

Minas Gr.ra~S cleereta : 
An. 1.• Fica o governo autDrlsado a des-

pe~~der pela •erba - obras publicas - ou 
pela'"'-' de qualquer outra u aeguiole5 
llUUitiU : 

I 1.• Pau. auxilio d~ obru da matriz 
do dbtrletD de Saoto Amonlo dos Campos, •v,;:K.Io lte ltapecerica, com a quulla de r. . 

1 t .• Para auxilio das obras do cemite-
r i• .,_ m- l~ar, com a quantia le r,lltpJO. 

An. t .• Re•ogio-se as disposições em 
ro~oo. 

s.la w ••'ies, 10 d~ Jnllao de IlM. -
Aotero. - A. de llattoJ. - Padre Teixeira. 
- Avelfno Correa . - J. Horta . 

Sendo dada a bora. o Sr Presideaw 
designa para ordem do dia seguinte :-

ua· 11 HORAS E 1/ 't Do\ .IIA"H.l 

Expcdinnte, apresentação de pa roceres dtr 
ommi~~~ ·~. 

ATS" AS :1 IIDRAS D,\ TAhDit 

J.• disoussào dos projcct~ n$. u;; (cont.u: 
municipács) c 3\9. 

! .• do do u. :1.'11. 
3.• do de n. 19' (postur~s municipaes) •trl 

188\ . 
t .• dos l~ lilivns Jo dot n. !I (cadel r.u da 

ínstrucção rrimaria). 

Levanta-se a sessão. --·--- .... ...... 
DISCURSOS 111\0 FERIOOS !'\A SESSA.O 

DE 6 DE JULHO D~ f 888 

O 8r. ••arnlro lfllartloaz-
Sr. pru,ctl•luttJ, pedi a p:ti:IVra para 
aprcsc;ular á Colusi.Jeração desta illus-
trada assemblea um projecto sobre es--
tatística territoria.!, cuja necessidade 
deixn para fundamenlar na occasião em 
quo tiver de ser discutida a materia. 

E' o segulnle (lê). 
Apresento lambem alguns oatros,que 

igualmente f11ndamentarei quando (()o 
rem discutidos. 

E' lido e vai a ímprim r o seguinte 
projeclo : 

X. ~80 
A ass~m1Ji e 1 tegi>latíva provincial de ali-

nas Geraes decreta : 
Art . l.• Fica olevada À Cllte~roria ele 

viria, com todos os olli cios do ju~liÇA e soiJ· 
n denominação dP. villa de lt~piraçaba, afro-
;nezia de NomSenhora do Amparo, do ma-
nicipio e coma.rca da Janturia . 

Arl. t .• O novo m11nicipio se comporá 
da freguezia de N·•soa Seilbora do Aml)lro 
e dos dlstrlctos de lfocambo e Japo~. da-
taCildos do município da Janu•ria. 

Art. 3 • Revogão-se as disposições -
contrario. 

Sala das sossi•us, G de julho de t88~.
Ramiro Martln$. - Augusto C.aldeira. -
-Francisco Braz. - Claudionor Nanet ~ 
Dr. 11. d .. llocb.I.-T. Tolenbl.-D. R. Viotlf. 
-Padre Teixeira -lgoacio Murta.-T. 4a 
Mot"' .-Avelino Correa.-Augusto Cesar.-
Nelson,- Dr. Campolina.- Soares PelxotD.-
Jnrumi!Dba.-J B. :"oiogueira. 

O 8r. Antero : - Vou su ... 
meuer á consideração da aseembfea 
um projecto, que coo§ulta verdadeira-
mente 011 interesses de uma povoaçãCJ 
bastante numerosa do município ela. 
Formiga. 

O projeew ve~ sobre as divisu ,._ 
Paiu, importante freguezia daqaelte-
muici pio. 

Ja em t8~3 esta assemblea jelp 
em s11a sabedoria dever elevar a~ 
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dislricto úc paz il cattlROria tle fre-
guczia, u:.::..,; o fez tão dusaslraclameute, 
t:(l;u divi &;.~ lão mâs, que a frcguez!a 
tOI'UOII·SP , I e uupossi I" CI ~uiJ<i~ltlllr.i:l . 

c) Sr. (':;.mpolioa . -\esse caso, \lei" O 
,:upprímil-a. 

O Sr • . \ntcro : -Assim . pni~ . veuho 
o1iere.:er 11111 projocto, que tl.", no,·as tl i-
'Visas a essa freguezia, licanllil c·lla cnrn 
elctneuto~ mais quo n!!cessario~ para a 
sua manuten1:ão. 

E' CArlo , ~r. prosi•lcote. •JUtl na ·I • 
tlivisã.u :~.c tuuu muito I' espiritu polí-
tico, po tlemais Ot•Ci v o á c a usa pu-
blica. 

Deixando. porem, de parte este os-
tlirilo político, que não de1·c ~ctuar em 
materia de tal ordem, entendo que esta 
as~emblea pntlerá satisfazer as justas 
aspiraf.ões daquella localidade. 

Creio aue deste modo se tomará 
uma medida geratm~nto reclamada por 
~Jrantle numero de cidadãos laboriosos, 
quer de am, quer de outro credo po · 
litico, 

O meu :Ilustrado collega,o Sr. padre 
Teixeira, que tem estado naquella rre· 
guezia, conhece os elemenlos de pros-
peridade da sede da mesma. 

E' uma fregue1.ia collocatla na malta 
de Paios. <·nde, a oar de muitos ontt·os 
elemento~ de vida, conta mais um , 
que é o de estar â margem do rio S. 
Francisco na parte navega v e L 

E' uma lreguezia,Sr. presidente,dedi-
cada à la"ou.ra e que conta um numero 
bastante cresc1do de fazendeiros abas-
lados, os quaes todos proclamam "na 
voce a medida que venho submeuer 
á detibe:·açào dt~sta esclarecida as-
semblea. 

P811110, Sr. presidente, que a propria 
bancada conservad-ora não fará oppo-
~ição ao prOjecto, que eu tenho a hDnra 
de olrereeer â consideração da casa, 
IJO"tlle estou certo que acima de quaes-
qoet couldera~õ-es partidarias bão de 
colloear o interesse publico. 

Eis o projecto (lê). 

--·--
UISCUJ\SO PRONUNCI~DO NA SESSÃO 

DI! ft DE JULHO DE 1888 

DI VEliSAS 1\.El>liESE!ITAÇÕES i IIEPERTORIO 
D,\ LEGISl.AÇÃO IUNEIR-' 

O er~o. 'Wlot.U :-Sr. pre3idente, 
toUHl " ptl'"' para fàzer chega•· á 
m• dtfe.!Ws l'éprelle.a.taçõrs, qoe me 
vi~lb ã'i· ml~. de pessoas do meu 
ditiMI! e otltHs. 

A JM'IItlflitt é tfóS habitantes do mu-
nitlplll de Pas!la-Quatro e bem assim 

uma da ca mam munic.ipal de Ponsor 
Alto, recoultec~udu a uecu.~~iohu.hJ J., ~ 
elo1·ar :·, ca1esoria tle vtll a., ~ew fvru, a 
me~wa freg•1ezia de Pas~a Quatro; me-
,\ida esta de nti!i•l;vln rua ~'lnPIIa po-
voação. quo ja é sen·itl;l pela ~~Irada 
rio r~rn' til Í ll(t$ e R i r.J c pr~.~gridé Cull-
sirlera vcl mente. 

Em "'~ta, pois, tlo-alJ:Iixu a~sig
naJu-tlaqu!!llcs habitantes o bem assim. 
da representação rl:1 camara municipal' 
de Pouso-Alto, u 1111:a com pctonlfl para. 
julgar da con,·eniencia ou incnuve-
niencia •la medida: eu entendo que a. 
commis~ào respectiva faril a devida. 
justiça, t1~11tlo parecer ravoravel. 

O Sr. Americo de Mattos:- ,\ rre-
guezia de Passa-Quatro ti muito impor-
tante. 

O Sr. Violli : - Outra ropresentaçlCJ! 
ú do alferes José Joaquim Alves Parna-
hyba e do tenente Antonio de Andrade 
Junqueira, que pedem a traosfereucia 
de suas fa1.endas da freguezia do Cum~ 
da Cachoeira, monicir·io •la Varginha. 
para a de S. Thomé tlas Lettras, d(J 
município de Baependy. 

Estes (azentletros, Sr. presidente. 
t>edem a sua passagem e cu penso que 
elles tlevem ser os unicos juiz.es de suas 
commotlidades. 

Suas r~milias. seus interesses, estãcJ 
ligados á freg11ezia de S. Tbomé du. 
Lellras. 

Eu, Sr. presidente, enviando à mesa 
esta representação. advogando esta pre-
teoç:io, nada mais faço do que respeitar 
aquillo que tem sido adoplado nes&& 
assemhlea, isto é, que os pedicf()ll: 
denm ser acompanhados de-abai~:GI 
assignados-dos respectivos petieio-
narios. 

Sendo assim, Sr. presidente, lambe.., 
entendo que a respectiva rommissio> 
não podera negu o seu apoio a esszo 
transr~rencia. 

Farei lambem, Sr. presidente, chegas 
á mesa o pedido do r.oocelho parocbial 
da cidade de Baependy, solicitando o ... 
quota para aluguel da casa onde fnoc-· 
ciona a segunda aula daquelta cidade: 

Um Sr. deputado ; - Esse pedido deve: 
estender-se a todas. 

O Sr. Violli:-0 nobre deputad.o, tr 
Sr. Americo de Mattos, embora D1tr 
seja o repr6$9ntante daquelle dislrictó~ 
todavia, é Olho dalli , onde resi.de, e ~~ 
deri dizer si é ou não exar.to o qu· 
pas$0 a referir. 

Esta anla, Sr. presidenle, regida pehl' 
professor Reinaldo, é (requentada por 
mais de 70 alumnos e runcdoua ea 
uma caSa iosnffieiente para accommoda.lr 
l1'lo grande numéro de disci pulos. 
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O Sr. A mP.lico de Mattos : - E este 

-moço é UUI do~ melhores professores da 
-provlocia. 

Um Sr. deputado : - Quem é e:te f 
O Sr. Viotti : - E' o Sr. Reinaldo. 
Fez varios preparatorios para o curso 

aperior,mas,por iofelecidade,não tendo 
~ para continuar, appellou para o 
ensino publico e é um dos melhores 
5 rofessores que eu conheço. 

O Sr. Am.erico de Maltos:-Apoiado; 
ti um moço muito distincto. 

O que o nobre deputado está dizendo 
6 perfeitamente exacto. 

O Sr. Viotti : - E, Sr. presidtnte, 
aJem da sua aptidão para o magist.erio, 
eUe reune um criterio e comportamento 
eaemplar. 

O Sr. Americo de Mattos:- Apoiado. 
O Sr. Viotti : - Aeerescendo mais, 

Sr. presidente, que. do pouco lucro que 
lbe adTem da cadeira, elle soccorre sua 
mil vmva, que tem em soa companhia 
mais de um blho orphão. 

Chamo, corsegointemente, a attenção 
da comm.isF;,.o de instrucção public~ 
para esse facto. 

Si ella julgar que o pedido pode-se 
ellender •os demais profOIISOJes, tanto 
melbor, porque todos queium-se da 
latia de ca~a s onde po~sam exercer li-
nemeote os seus denres. 
· Entretanto, si a medida não puder 
tocar a todos, eu entendo que serâ um 
ac:to de justiça para com esse professor 
dar-se-lbe o ma quota qualquer,a titulo 
de atos uel de casa, porque elle o me-
reee pelos motivos que acabei de expor. 

O Sr. Americo de Mattos . - Peço 
licença ao nobre deputado para fuer 
minhas as suas palavras. 

O Sr. Viotti : - Pretendo lambem, 
Sr. presidente, fazer chegar à mesa um 
requerimento, relativo ao cidadao Joa-
quim Cypriano Ribeiro, que solicita a 
electividade do comprom•sso que para 
eom elle contrabi u esta assemblea 
qaa.odo adoptou o parecer da ~. • com-
a iaão de fazenda approvado na sessão 
de t 9 de Jolbo de 1886. 

Sr. presidente, seria desnecessarla 
qualquer obsenação nesse sent.ido, 
porque todos nOs conhecemos a van-
\agem ria organisação e impressão do 
reperton o ou índice alpbabotlco das 
111111 mineiras e seus regulamentos. 

B o cidadão, a que me refiro, ja tem 
dado protas esnberantes da lioa aptidão 
(OJIOicldoa),consolidando não só todaa le-
gillaÇlo da fazenda, geral e provincial, 
no repertorio dos esctores,como t&mbem 
~·di•potiçOes, até então esparsas, do 
JIOfso· reglmtnlo (aJIOiador). 

O Sr. Americo de ~altos : - O Sr. 
Joaquim Cypriano Ribeiro é Incontesta-
velmente uma das primeiras cabeças de 
Minas. 

O Sr. Viotti : - Entendo, pois, Sr. 
presidente, que esta assemblea farâ pur 
em execução aquillo que ja foi por ella 
definitivamente deliberado. 

- E, para 8!1te elfeito, envio â mesa um 
requerimento, assignado pelos membros 
da ~. • com missão de fazenda de 1886, 
autores do parecer a que ja me referi. 

St>gue.se, Sr. pres dente ,um-abai~o 
assignado-do Jo>sé Tboroa;: SimOes. 

Este Sr. Simões é moractor na Ire· 
f!uezia da Virgínia e proprletario da 
f;.zendn dos Remedio.s. 

Vem pedir a transferencia de sua 
fazenda para a fregoezia de Pou.so 
Alto, •isto como aqnella fazenda está 
collocada entre uma outra fazenda. 
que pertence • esta fr~ezia. 

E 11.1edida de toda JUStiça 
Quem, como eu, conhece a primeira 

fazenda transferida e a fazenda do Sr. 
Simoes, cbtga facilmente â ~~~~~io de 
ítue o pedido é por dt mais justo. 

Espero, pois, Sr. presidente, que as 
respectivas commis~Oes. procedenrlo 
com a rr.:ridão que Jbes é ptculíar e to· 
mando na consideração o que ara ho 
de dizer, oào rPflalearão a justiça de-
vida aos petic•onarios ("'ui/o brM: 
muito bem). 

--- -----
!&.• SESSÃO ORDINAIIIA. EM 'ti D~: 

JULUO DE 18118 

PRRSIDr.~CJA DO SJt. SILVRSTIIB FEilRAZ 

SUlUIARIO : - E~PI!Oii!<Tll. - Observa(õe.< 
dos Srs. Silva Fori,'S, Francisco Braz, S. do· 
1\oscutlo o S. Peixoto.- Pareceres de com-
missões.- I.• PARTI DA 0ADSII 011 DIA. -
Conti\S do camara~. - E~tabelecimeuto. 
a~rricolas.- Empresa balnoaria dos Poç.,; 
do Caldns.- Observaç9es o omondns dos 
Srs. Campello e Viotti. - Pos1uras.- OL-
servaçõcs dos Srs. To lenda! e Na varro.-
Cadeiras.- Observac;oes tios Srs. Drumond. 
8. da Silva,' França Via;ma, Francisco S.. 
J. Dul.ra e Braodào. 

Ao meio dia, feita a chamada, 
aebão-se presentes os Srs. Silvestre Fer-
raz, Porftrio !.:aeb&dll, Lrndolpbo Cae-
tano, Candido Cerqueira, Dias Fortes. 
Silva Fortes, Barbosa da Silva, Dutra, 
Francisco Sâ, Moraes Sales, Antero. 
Aristides Mala, Soua Rabello, José 
Tbeodero, Leocel Filho, Martins de An-
drade, França Vianna, A.ntooio Vartins, 
Cam\)CliO, Camillo Pratas, Lafayette. 
Rodrrgues Horta, Drnmond, Alvaro 
Machado, Vu de Lima, Amerieo de 
Mattos, Salathiel, Josioo de Araujo, 
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Frrderico Augusto de Castro Va&-
concellos, commerciante. 

Martinbo Fidrlis Teixeira, al raiate. 
lo~~ Jacintbo da Silu, jurado. 
Cl ndido de ~~~ squrta Cardoso, com-

mer.:ian te. 
Pedro Leite do Conto, jurado. 
Joà(l Machado (jontijo, dentist.a. 
Joaquim Alves de Canalbo, jurado. 
Francisco Ahrs de Carnlbo. lavra-

dor. 
Manoel Fidelis Teixeira, elei tor. 
Manoel Cesario Fernandes, eleitor. 
Joaquim Rodrigues Chaves, nego-

ciante. 
José Martiniano do Couto, elertor. 
Antonio Jollo Ribeiro. 
Clemente Lopes Cansado Nello, elei-

tor. 
Olympio Mode~to da Sil va , nPgo-

··ianta. 
Paulo José Cardoso, eleitor. 
Manoel Pacheco da Cunha. carpin-

teiro. 
Thobias Antunes Vieira, negociante. 
Joaquim Pedro Teixeira, selleiro. 
Quintíliano Antonio do Carmo, car-

çinteiro. 
Roberto Caetano Tei1eira, eleitor. 
José Lucio de Fnia, lavrador. 
Florentino Antonio de Assumpção, 

e~eitor. 

fa ustino Antonio d'Assumpção;com-
mcrciante. 

Miguel Teixeira Bueuo Filho, eleitor. 
Paulo José C. C .• eleitor. 
Severino Josu Coelho, c.ar·pintoiro. 
Tbobias Teixeira Bueno, elei tor. 
~ligu ei Teixeira Buenr .. elei tor. 
Fia vi o Xav:er Lope~ Cansado, ele i. 

tor. 
N iguel Dias. • 
A • com missão de estatística. 

Pare,;e,· 
E' lido e vai a impl'imir o seguinte : 

N. 403 

As rouuui:;sõcs reunida;, ~r iu~truc•:io 
publica e t .• de faze.nda, a qnP f•>i preoPJJ le 
o omclo do ucretario do go\'erno, acomp~
nbado do requerimento, em que o cidadio 
,, maro Carlos No~ueira. prof~ssor \"i l31icio 
da extiuctn rade1 ra de latim e frnucu da 
.:1•1nde de 8~fttl4ndy, jled~ 4 e~t:t :tl!Selll blea 
a grat.a de decretar >lln nposentadoria 
11aquulle lugar. levando-~e em o'OIIta o tempo 
<te •na~:isterio particular ; 

Cnnsiderantlo que o peticiouario acha-so 
ompossabllitado de u~r~er qualquer ou tra 
o·.adeira, por scu.est;.do de ~z ude. romo prova 
O &llestado IAtd iCO; 

Considtraudo qua lgna•;; favores leiO esta 
as.semblea coo··ed1do •·m •·irrmnttanrla• 
,;ou~tenere. ; 

São as corumi.s.wes de pareur que se 
adopte o seguinte pro)octo: 

A l!>SOmblu f~g1sl aliva provincial de 
Minas r.eraes decreta: 

ArL unlco. Fica o presidente da pru· 
vlncia autorls.,do a eon•íeder aposentadoria 
com ordenado da extlocta çadelra de latim e 
francot da cidade de Baependy, nos termos 
da loi n.• !138 do !7 de Outubro do 18711, ao 
cidadão Amnro Cnrlos Nogueira, computado 
para e;so Om o tempo decorrido de t6 de 
Agosto de 1&8\ a 31 de Dezembro de 1886. 
em qne exerceu o magisterio particular; re-
vogadas as disjtosic;õts em contrario. 

S31a du r.ommissõ:os, !I de Julbo d.-
1888 - Carr.re''n. -t.•ouul Filho. -Ctu:~Sion 
Orurnond.-J. Dutr:a. - Josoi Theodoro. 

1.• PARTE DA ORDEM DOOIA. 
CONTA~ DE CAIIIA !lAS 

E' approvado em t." discussão o pr.>-
jecto o. t4:S, que appron as contas de 
diversas camaras muoicipaes. 

Estal>elecimemos c.gricolas 
E' approvado em t . • discussão o pro· 

jecto o. 349,queconcede garantia de ju-
ros ao Or. Antouio Vaz Pinto Coelho d:. 
Cu oba para a ruodaçào de cinco esta-
belecimentos agrícolas na província. 

Emprtza bal,va,·i·J dos Poços de 
Cal.L s 

Entra em 2.• discussão o projecto o. 
351.que autorisa a prorogaçào do praz•> 
estipulado oo contr alo desta em preza. 

O l!Jr. C runpello:- Sr. presi-
dente, tomei a palavra sobre o pro-
jacto • m discussão simplesmente uo 
Intuito de enviar à mesa uma em'loda, 
que é concebida nos seguintes termos(lé). 

V. Exc .• Sr. presidente, como eu e 
todos aqoelles que de perto têm acom-
panhado a direcção que d~ a província 
ás em prezas, ha de por certo reconhe-
cer qoe o prazo concedido para des-
rruct.al-as tem sido inaiguiftcaota e in-
sufficiente (apoiado elo Sr. Sd Fortes). 

Na em preza bal n~~aria dos Poços de 
C:.ldas se ba despendido nolt.ados ca-
pitaes e creio que posso affirmu, sem 
receio de contestação, qo.e, durante os 
cinco annos de sua existencia, os ca-
pitaes alli embarcados não derio para os 
seus donos um ceitil de lucro. 

Ora, Sr. presidente, em provlocia 
como est.a , onde a iniciativa do cida-
dão desrallece ante &s difficoldades qae 
lhe crea o poder provlocial,parece que é 
de toda justiça, é de necessidade Im-
periosa mesmo de nossa parte que, ~ 
proporção qoe a admi l istraçlo, lenda 
por sentimentos ou escropolos de ou-
tra ordem, cercéa o seu desenolvi-
mento, a assemblea, na ru~o inversa 
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1H'OCUre aoimar e estimular esses ea-
)li&au, de modo que a iDicialin possa 
• desenvo"er (muito bem). 

Nesse intuito e nesse pe1111mento é 
tque eu olrereço a emenda que li e que 
me parece estar justificada de modo a 
l,loder a casa votar conscienciosamente 
(muito bem). 

E' apoiada e entra coojnnctamente 
em discussão a seguinte emenda. 

N. t 
Em lugar de-por mais t~ aonll!l-

4iga·se-por mais 20 aonos. 
Sala das sessões, 2t de julho de 

!888.-Campeilo. 

O 8r. "lot.t.l : -Sr. presidente, 
pedi a palavra para mandar á mesa 
ama sutH>meoda ; e, abundando nas 
mesma~ considerações que rorio reitas 
IJe)o nobre deputado pelo ~. • districto, 
ea só ~nbo em vista pór no mesmo pé 
ele igualdade a!l couces1Ges (sitas ás di-
nrsas empreus de aguas mioeraes do 
eol de Minas. 

O Sr. Ferreira Alve~ : -Que preci-
do de prnterçào. 

O Sr. Vioui : - Assim, o aono pa&· 
sado, esta as.<~embll'a , por iD.cialiva mi-
Jiba, prorngou o ,Privilegio das empre-
ua de aguas m1oeraes de Caumbó, 
Conte.t da:. e Lambary, por mais t~ 
.ao nos. 

Nio o 8& em relação á llaa aguas 
de Caldas, porque os coocessiooarios 
Cl'aquella empreza nada ped rào. 

O Sr. Americo de Mattos : - E a 
exemplo de Cuambó é que ella 
.apparecen agora. 

O Sr. Vioui : -Em vista disto, Sr. 
pesidente, sendo aqnellas empreus as 
primeiras que se rormarào ao sul da 
província de Minas com capitaes nacio-
ues, eu entendo que, longe de entor-
pecermos essa Iniciativa, denmos ir ao 
•u encontro, nulliftcando, como di$~8 
o nobre deputado pelo !!. • districto, a 
acção 111uitaa vezes enenadora dos po-
4Jeree proviociats (opoi.ados). 

Como V. Ex c. sabe, toda a depeodeu-
eia perante oa poderes proviociaes de-
JD&nda um movimento tal de papelo-
rio, qne o bomem quasi que se das.. 
.aoima (opcartu). 

E11 teubo tido occasióes de subir e 
dw.er ladeiras, de pedir. só tendo me 
faltado a reelguaçãu evangelica de bn-
ailbar-me (opoi4dot) para poder conee-
pir pro~ de prazo para u obru 
.- cooa&nacçào, que ae fuem em rela-
po a empreaa de Cnambü ; aiO sei 
si ba caveira de burro na &ai queello, 

que tndo se di111eulta, tudo se atrapa-
lba I 

O Sr. Americode lbUosdã um aparte. 
O Sr. Violli : - NiO entro nessa 

apreciação ; o pedido que faço, de ae 
igualaro:lm aa rtgalias boje requerhl.ls 
pela empreza de Caldu, é para 
cotlocuem-te no mesmo pé as fontes 
de aguas n1ioeraes de Cali&IDIJú, 
Cooterdu e Lambary. 

O Sr. Dutra : - E' muito justo. 
O Sr. Viotti : - A questão de prazo 

é dinraa; tomqoauto se dê em relaçlo 
ao mesmo log11r, todavia, eUa tem lido 
~a co rso moro.'IO, como todas, mu, afl-
ui, justiça se rará. 

E:!pero, pois, <JUe esta asaemblea, to-
mando em consideração as minhas re-
llexiles, fará a devida jnsliça, collo-
cando em pé de igualdade os interesses 
das em prezas de aguas mineraes do sul 
d.e Miou. 

Mando ~ mesa a mioba snb-emenda. 
E' apoiada e entra conjunetamente 

em discussio a sPgointe sub-emenda : 
N. ~ 

Igual ra vor concedido ás empre&aa de 
aguas mioeraes de Cuambú, Contendas 
e Lambary, i ato é, igualando todos oa 
prazos a ISO aonos. 

Sala das aessões, j{ de Julho de 
t888. - D. R. Viotti. 
· Encerrada a discll88ào, é approndo 

o projecto com a s11b-emeuda, fte&~~do 
prejudicada a emenda. 

POSTURAS 

L:otra em 3. • discutsào o projeelO r .. 
t90 de ISS., contendo posturas da r.a-
mara da Varginba . 

O ar. Tolendall-8r. preal-
deDte, ee&ari V. Ex c. le.mbndo de ~tue 
a bollrada commi88i0 de pro~taa e 
representaçOee de eaawu maaleipaes, 
quando apresentou á assemblea o pro-
jecto de b. t96, nelle indicou diversos 
anacbronismos resultante• da exlincçlo 
do domin1o anterior á lei de t3 de Maio. 

Entre os additivoa oOerecidoa ao pro-
jacto encontra-58 igualmente (\ de n. 3, 
por quaolO, como declaro11 a bonrada 
commissào, senio elle de fonte t.Q pro-
jecto que formulou e apresentou. 

Venho, pois, em tempo, olrerecer á 
con.aideração da usemblea a seruinte 
emenda (14). 

E' apoiada e entra conjunetameote 
em dlecnasio a eeguinte emeoda. 

N. t 
• I • 

Olereço como .emea.d;. ao a4ditivo n. 
ts do projeclO a. t90 ~ arts. i a ts do 
projeclO a. t~ da t .• COIIllllilaio de 



• 

ANNAES 
Q usim Drumond, José Rrandão, Mo· 
reíra da Rocha, Gomes Candido, Vel-
loeo, Francisco Braz, Teixeira da Motla, 
Tolendal, Angnsto Cesar, reixeira 
Duarle, Se veria no de Resende, Viotti, 
Firmiano Costa, Pimenta, lgoacio Morta, 
iiolres Peixoto, Antoo1o Teixeira, Coe-
Jbo de Moura, Avelino Correa , Nelson, 
Mosueira, Ferreira Alves. Campolina, 
Claadionor N11nes, Jurnmenha e fran-
eileo Amara: ; faltando u m partici-
paçio os mais Srs. 

Abre-se 3 sessão. 
E' lida e approvada a acta d~ ante-

cedeole. 
O Sr. t.• Secretario dâ conta do se-

,gainte 
F.lPEDli~n; 

Off• ics 
Um do> ~ecretario do go•erno, en-

.,iaodo um oodigo tle posturas orgaoi-
eado pela ramara municipal de Goa-
nbães.- A' i . • commi~~ão de propostas. 

Um dito da mesa f leitora I !lo Tijuco, 
-remetteudo as ant henticas da eleiç;io 
de i 6 do corrente.- A' ··ommissão de 
poderes. 

Aothentira da mesma eleição no col· 
legio do De.~lerro rle F:ntre Rios.- A' 
mesma commi~sào. 

Rrprtsentaçli~s 

Uma do corpo docente da escola nor· 
mal de~. João d'EI-Rei, pedindo aug-
meoto de "eocimentos.- A 's com mis-
sões de instrucção publica e ~. • dd fa-
l:enda . 

O Sr. Silva Forte• : - Sr. 

rresidenta, pedi a palavra para mandar 
mesa trt>s representaçócs; sendo uma 

doi habitantes de João Gomes, Dores do 
Parabybona e Quilombo, pedinJo con-
r.ertos e melbor;~,mentos na estrada que 
commonica essas frl'guezias entre si e 
allegaodo, como razão a fa•or da utili-
dade da medida que reclamào, o facto 
ode impedirem as enchentes continua~. a 
~oe estâ sujeito o ribeirão S. Bento, 
o transito e o commercio entre as fre-
tauias ; ribeirão esse que, atra ,·es-
eaodo aqoella estrada ••m diversos poo-
lol, oo tempo das aguas impo:ISibílita 
completamente o transito. 

A segunda é dos babitaotes de Santo 
Antonio da Olaria, redindo a sua pas-
eagem para o ruooicipio de Li!f!a 
Durte e apresentando, como motJvo 
4ena petição, o fac to de distarem do 
..aalelpio do Rio Prelo, a que perten-
eea, 9 leguas, quando distão do de 
Liaa Duarte apenas 3, allegan.to ainda 
ba'f8rem sido transferidas para o mooi-
~plo de Lima Duarte as fazendas 

I da Sesmaria, Cachoeira do Pão de Aogil, 
Vieiras, Caxoeira do Rio do Peixe e 
Parr. dcsm~mbradas daqoelle monici-
rio em annos anteriores. 

PPdem ainda que, no ca~o de ser ai-
tendida esta ~ua reclamação, ~•·].1 re-
vogada a IPi o. 3,Ui de 2~ de Setem-
bro de i 887. 

A terceira é da me~a admioistrati ~a 
da frtguezia dr Nos~a Senhora do Porto 
Novo, pedindo a isenção lle direitos dos 
materiaes importados para a constroc-
ção da capella que estão ediftcaodo 
naquclla frrguezia e bem asRim a resti· 
tuiçi!o da qnantia de 3t 86Dti , que pa-
gariio de impostos provinciae.~. cobra· 
dos ~obre {1, 66~ kilos de madeirn, á ra-
zão de 33 r:s. 

A pr meira repr<'srntaç3o acha-se as· 
~ignada por mais rle t ãO pr s.•oas e a de 
Santo Antonio da Olaria por ma i~ de 54. 

Creio que aqu i nrsu casa teu:~ o 
del'er de atteoder ás aspiraçoes in.tivi-
du~es, ralla uma de prr si, rrinci-
palmente quando e$saS a~pirações to-
milu o caracter de collectivilladc (mu ilo 
li em). 

A 's commi~~ões respecti ~as. 
• 

O 8 r. Fronchtco Da•az:-
5r. presitlrnlc, pedi a pala\'Ta para 
ma miar;·, mr~<a nm:'l rc(lt'l'l'Pnta~ào.qnP 
por mrn intrrmPCiio clirigr a esta as· 
~cmhlca o cidadão, capllil.o Alexandre 
~l arcondus cio Amaral, residente em 
Sant' A nua de Sapnca hy·m,im, pe-
tll nclo tine esta assrrnblea \'OII' os meios 
ncccssarios para que sej;J con~truida 
uma ponte no rio S~pncahy-mcrim,nas 
proximirlades da rregnczia, c b<'OJ as-
~im uma cas:1 de deteu~ão na mesma c 
os concertos necessarios oa estrada qu•• 
da mesma freguezia segue para Pinda-
monhangaba. 

Peço à V. Exc. que M a clla o des-
tino conYcnicnte,afim tlt:' qnc srj:t allrn-
tlído rsse justo pedido. 

A· commiss.io respectiva. 
O 8r. 8everlano d e R e· 

111ende:- Sr. presidente, mais uma 
\'I'Z, vem perante esta illustre assemblea 
a importante parochia do nom Despa-
cho, elo districto que represento. p~ 
clindo :t sua el e\':~ção à ra trgoria dP. 
villa. 

O Sr. A. Tdxeira:- E' muito justo . 
O Sr. \'h1 tti :-~enhuma parochia se 
acha maisdotjucesta nascondiçõesdeser 
elevada á villa. 

O Sr. Se,·eriano de Resende:-5r. 
presidente, está na conscieneia de lodo" 
;1 jnstiç.a •la cansa desta florescente frr-
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gaezla, Lalvez a mais Importante do 5. • 
disttac&o. (Apoiado&). o :>r. Drumond:-0 anno passado 
demonstrou-se que é iuviavel este pro-
jecto. 

O Sr. Severiano de Res.lnde:-lovia-
vel. porque V. ~xc. f> a bancada liberal 
declarario-lhe sempre uma guerrasem 
tregoas, systematil;a e sem . causa 
jusliftcada, n nào ser o proposato de 
contrariar justas e nobres aspirações, 
de&de que se alimentem ellas por parto 
dos conservadores. 

A Bom Despacho tudo aqui se nega, 
unicamente por isto; eogaoào-se, po-
reiD, aquelles que julgão que aquella 
briosa e independente população se ha 
de abater e aniquilar ou, pelo mODO$, 
ajoelhar-se aos pês dos que p~eteoctem 
humilhai-a nesta luta angloraa e mos-
q)linba, pedindo misericordia. 

O Sr. Viotti:-A.s lutas retemperão as 
r orças; e a opposiçlo dos h ~eraes . em 
relação a Bo~ Despacho mau1 acnso-
lar!\ ali i a dedicação à nossa handeira. 

O Sr. Severiano de Resende:-Consi-
deran.Jo, Sr. presidente, que a mà von· 
tadl' qne se nota nesta casa por parte 
da m11.ioria tiber11.l, quanto á elevação à 
v~'tJ:. ~ocbia de Bom Despacho, '3ra 
o ooãda pelo .'OC8io de depiuper!l.r 
os viailt~os municípios, 11.presentei 
OUJIIa ~ sessões deste anuo um pro· 
jecw, que, auendeJJd.o algum tanto ~ 
afPÍr~oes d'aqoello povo generoso, ~·s 
$lptpleamente trata elle de constitual-a 
~ fóro,neo)lum moli\'Odava à guerra 
d~ida. fi Sr. B,arbosa da Silva:-Nem assim 
PQPQ ~D$eutir; na~a . absolutameote 
de .mud~n~ n.11. estallstaca. 

Q Sr. $everjano de Resende:-Acabo, 
porll"" lle reçaber cartas de Pitanguy, 
em que se me faz ver que, alem da 
COilJeowocia dessa. elevação, é ~e todo 
u pooto uma medada que se ampõe, 
visto como as relaçOes da freguezia de 
Bom Despacho com 11. sede do municí-
pio, que é 11. cidade de l~b11.~ma, ja-
~fll8 po4e~o r~r. poiS v.avem em 
~(cita rlvalid;lde, traze!l~O em ~nse
qae~ ~· rlurbações nocavas ao ante-
r-.nn . ...,.,.. .. -. d' d • Em v&ala ISto, poo erao meus co-re· 
UsiQJIII;~ d~u~la cida~~ 9ue seria 
razoavel conslatutr o munac1pao do 9om 
O~~CbO COpl tl$Sa pa.rocbia, a~~i~iO· 
o~n ,' ~lhe a fr~guezaa d.a Abba~ .a .e 
~RI o~!l&. ekn compE!a,saçã~ ao mumcí· 
p10 ~ Pitanguy a rregnezaa de S. Gon-
salo do Parà, segundo a vontade dos 
pó+oe~áqaetla soua, buscando qnal· 
quer·meiO'para tam.bem ser este com-
pe*-lo . 

Feitas eJh<; co:~siderações, passo z 
ler a reprO:!eota(áo, que me foi dirigida: 
de Bom 0Jspacho e que vou mlDdar à 
mssa p1r.1 qne tenha o destino coov~ 
nieote, em caminho <I e deferimento. 

O Sr. B1rbosa da Silva:-E~ ra-
pa e.;en taçio pJJ em sobros1llo o distri-
cto !JIIO r<lrresent:uno~. 

O Sr. Saveriano de RAseodc:-Slo 
pensão as~im, tal vez, o' cO-rclligiou!l.· 
rios de V. Ex c. nai'J a e lia zona; a c barão 
mesmo convenieute a m~dida, porque 
ella tem-se impo3tO vantajosamente no 
ospirito de todos. 

0.; lncon1•eniente~ rtue V. Exc. po-
deria apontar des-.. vp:trc~am todo3 de.;de 
que simplesmente fique Bom Oe3plcho 
ellll'.ldo á villa sem rõro. 

O Sr. Oirb:ua da Silva:- .\ c h o bom 
que V. Ex c., plra cónj urar 0310 sobre-
salto, de.:lare que o projecto não passa. 

O Sr. Ornmond:-Opporem lS :. cite 
tod' a r.:si~teacia . 

O Sr. Soveriano de Rosende:-Não. 
posso fazer essa dllclara.çào, porqoe· 
o lia cabe à V. Ele., como general das 
forças a'ebeldes. 

O Sr. Barbosa da Silu:-l'eco entio 
que seja inserido o meu aparte: nilo 
passa. 

O Sr. Severiano de ROSI'nde:-0 Sr. 
tachygrapho ouvio e ba de tomal-o em. 
con~•deração; e eo desde ja recebo a 
ameaça de V. Exc. como COUS3 etre-
ctuada, isto e, como a morte detinitivot 
do projecto, qu.e tem de ser submeuitlu 
á discussão, porque conheço a rorça de 
que V. E1tc. d!spOe na maioria e que .! 
bastante para julgar o projecto morto, 
não me impedindo, todavia, de vir aqui 
ser echl) dos meus amigos e co-reli.: 
gi~>oarios do 5.• districlo, especialmente 
dos da parocltia do Bom OospacM, 
b11scando sempre corresponder, qnaotu 
possa, à confiança com q11e tanto me 
penhorarão. 

Si não obtiver o que desejo e o que 
pretendo alcançar, não serà por ralla 
de esforços da minha varie, mas ficará 
consigaado que eu Jamais deixei de 
cu.mprir o meu dever e que seus direí-
tos não correrão á revelia. 

O Sr. Barbosa da Silva:-Eu co~ 
em que o projecto é ioviavel, não tj!rir 
eleme.·«>S de viabilidade; m.as, V. Eu. 
eslà fazendo a sua circular. 

O Sr. Severiaoo de Re~~eude:-NiO 
pode dizer isto, porque não ~u.mos • · 
tempo de eleições e nem para elll88f·llle 
por aquelle districto, onde Uo benevo-
lamente· rui acolhido, preciso de armar 
ã popalaridade. 

Si V. Ex c. acha ol projecto iovia•el-
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auxilie-me comas nammcjantes ln1.cs de 
Si'tt superior talento u f:u;amus olwa 
hna. 

O Sr. llarbosa lia Sil ra:-E' hontladc 
tlr V. Exc., Cflncedeudo-me estes dotes; 
mas, não quiz se util lsar delles.consul-
tando-me pro,·iamcntc: o •1uc em nma 
cortczia indispcnsa,·cl. 

O Sr. Scvcriauo do 1\esende:- V. Exc. 
uão se acha v a na casa quando cu apre-
sentei o projecto; c cu, JUigan•lo-o uma 
medic.l:l inteiramente inuocontc. aguar-
da va-mo para entrar em courcrcncia 
com V. Exc. antes de ser ello sujeito á 
discussão. 

O Sr. Barbosa da Silva:- \'. :::xc. com 
83Sa medida vom perturbar a minha 
tranquillidadc de cspirito, que ó o ca-
pital mais prcc.:ioso para mim. 

OSr.Severiao.odeReseode: -Não vejo 
em que V. Exc. se possa sobresaltar com 
esta medida, que não dcsorganisa, nem 
ecooomica, nem politicamente, o dis-
tricto que representamos nesta casa. 

Passo a ler a representação que os povos 
de Bom Despacho dirigem á assemblea. 

O Sr. Barbosa da Silva:-V. Ex.c. 
está perdendo se o tempo. 

O Sr. Severiaoo de Resende:- listou 
cumprindo meu dever. (.\fuito bem). 

Eis a representação: 
cExms. Srs. - Os abaixo assignados, 

usando do direito :le petição quo lbes 
faculta a constituição do imperio, apre-
sen\io-se a essa illustrada assemblea 
a solieilar a elevaçãll desta freguezia do 
Bom Despacho á categoria de villa com 
o mesmo nome, formando-se o respec-
tivo Lermo eoru as aoligas divisas da 
rreguezia, que comprebendem lambem 
a.fr~~guezia da Abbadia, que pertence 
hoje a J>ítaoguy, seod.l pa.ra tsso des· 
~embrada des\8 lermo. 

cO pedido dos suppliuutes ruoda-se 
om perfeita ju$&i""; como passão rapi-
daJIIenle a expor. 

·-~· per{eitameoLe agrícola esta rre-
g~zia, rabriüo-M em grawle escala os 
eiiJlilos de caua, viobo, !amo, sendo 
a,ipdu$lria pastoril de uma prospori-
ctMe .~mi,tavel; e soa população ex-
traordioafia. 

•O seu eleilorado eomp6-se de H 3 
eleitores, .ereadores ~ e om impor-
tante 'IIomero de jurados, e dista da ca-
beça da t0mátêa' 96'kilomelros. 

• ' I I . : 

cJ;' >~».Ut.J~JePl,e.~!ltqo~eçi,4o o raclo 
d! .~fr!.ioe~afM eJI\!~a á Yilla, 
VIl' a 5i1 l'' óP,fl!lS reêoflOS. e, as-
si~,~·JigO : .JJiá'~lç,t qoe ~ão corila-
d~.~.~us m'lOs, ~odo certo q~e 
emJIAAÇP . lqi),O s.er~ _q~ 4~ ~ats 
~~I'IJ y . 1~ · 11~ pro,tocia de Mtnas. 

• .\credit~o os ~upplicao tcs quo seu 
pcdillo ser:'• allentlído por YV. Exc~ .. 
que só aspirilo ao bem-estar das locali-
dades. e á prosperidade da província, 
que dtgoamcole represenlào. 

•Dllm U~spacho, 1.' do julhn rio 18~. 
•lllms. o Exms. Sr~. Uepularlos a as-

semblca provlntial U'l ~l i n a~. 
O ..-ig:trio. ~ico lao Angelo del Uuca. 
O prcsit.leu te d~ r.~mara , Delcbior Ro-

drígues da Sth·a t.: .rneiro. 
João José Pinto da Fonseca, vereador_ 
Aotou io Caetano Teixetra, " 
Antonio Marques Gontijo, " 
José oi' A \'ti Gontijo, t.• juiz de paz. 
Virgilío Xavier Lopes Caosauo, ~ -• 

dito. 
José Pio da Silva Cardoso. 3. • di lo. 
llento Rodrigues Lopes Cansado, 4. • 

dito. 
José Anlonio Cardoso, subdelegado. 
Flavio llodrigues Lopes Cansado, pro-

fessor. 
José Antonio da Silva Cardoso, eleitor. 
Aotooio Jose da Stlva Cardoso. 

eleitor. 
João Rodrígues de Freitas Mourão, 

cleilor. 
Miguel da Sil\·a Cardoso, eleitor. 
Francisco José de Oliveira, eleitor. 
Francisco de Assis Pereira Guima-

rães, elei tor. 
João Francisco de Silva Junior. 

eleitor. 
José Fideli~ Teixeira, eleitor. 
E~tulaoo I) ias de Campos, oleilor _ 
llerculaoo Josú de Mosqaila, eleiiOr. 
Joaquim Coelho da Fonseca, eleitor. 
Flavio Antonio de A.ssumpç.ào,elei tor. 
Pedro Vicente Rodrigues de Araujo. 

eleitor. 
Antonio Alve3 de Sousa, eleitor. 
José Luiz de CamOes, negociao Le. 
João Francisco Gonsalvos, ferreiro. 
Pedro Al\•es Maia 81ico, negociante. 
Delfino AI v s de Andrade, negociaol4t. 

. José Xa•ler Lopes do Couto, o~ 
r.tante. 

Fortuoalo Sabino da Silva, sapaLeiro. 
Herculano Antonio de Oli•eira,jurado-. 
Francisco de Paula Gontijo, eleitor. 
Antonio Fellsberto do Carmo, ouriYell . 
José'do Egypto Cardoso, alraiaLe. 
V enaocio f'erreira da Siln, eleitor_ 
Adelaido Aolonio Cardoso, alfaiate. 
Manoel Nuoes Carneiro. eleitor. 
F~ticiseo de Paula da Costa GooUjo .. 

eleitõr. 
Manoel ~arques Gootijo, eleilor. 
Sij~aslião de Sousa Pinto, sapateiro.. 
Sil+erio de Freitas Mourão, oego-

cianle. 
Alexandre Josli Cudoso Filho, eleitor,. 
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propoew e reprueotaçOea do eamaru 
muoicipaes sobre locaçAo de serv1çoa; 
e maia a raco.ldade de desappropriar 
par~o~ as obra~ que a camara autorisar, 
seguut.lo a legislação ern vigor a 
respeito. 

t:lala das sessO()s, 21 de Ju lho de 
t 888.-T. Toleodal, 

A discussão lit:a adiada, na forma 
do regimento. 

O ~r Toleodal re.1uer dispensa de 
iottrsticio para proseguir a discussão. 

E' approl'ad" e$te requerimento e 
contin11a a fliscossão do projeeto. 

E' apoiada e entr.1 coojoncl:lmente 
em di~cus~o a seguinte emenda 

N. ~ . 

Ao art. i38 do additivo n. 2. 
§ 111\ Di~a-se: t :SOIJ. salvo si ror lo· 

teria municipal. 
!§ :SS Diga-se4 reis,em lu11ar tle8 rris. 
j 62 c ~o c • • c ~o • 
~ ~6 Supprima-~r. 
§ gy Diga-se •le cada lavrador quo 

plantar 1 or couta proptia. 
per~ebeodo para si to.to o 
resultado da colheita, cobrar-
se•ha i6000 reis, si pos-
suir até t:SOO hectares de 
terra·, e 26000 rei~, si pos-
suir tnais de t :SOO hectares. 

§ 98 Snpprima·St'. 
§ 99 c 
:0:1 tOO c 
§ tOt c s t 02 « 
§ ·tO~ Sobst!ll a··•: 
0& proprietarios t.le terrenos "'gM, 

abertO$ ou murado~. pagarto 20 reis 
por cada palmo de frente, compreben-
deodo-se SOtl!t!nte a rreiKe principal; 
e;te impoeto terá vigor até qae Sl'jão 
couclaidaa as obras da reedillcação do 
m~rcado. 

Sala das sessoe•. 2t de Jalho de 
1888.-Navarro. 

Eocerradi a discussão, é approvado 
o pro,ecto com as emendas. 

O Sr. Jositllo, o~Modo urgeacia, ofr&-
I'!C~ rell igi•le para 3. • diaeossão o 
projecto o. 3M. 

Para a ordem doa trabalbos. 
•> Sr. Jo,nm8flha requer e obtem qne 

aPjàO redigidos em separado 014' addit.i-
'~ olrerecidos ao projeclo o. t9fl. . 

O•Sr1 Campello. obtendo orgencia, 
apreseota.pal'& i.• di!toado o projetto 
o. 3.9. 

Para a ordem doS trabalhos. . . 
Cu& 1il'll • 

~Mia~&~··• diMluil& doa adtitiYGe 

oiTI!recidos ao projecto o. 9, creaod~ 
di versas c;.t.luir<~:s de iustroeçlo pri-
maria &. 

São appro..ados O! de ns. t e i A. 
Entra em discussão o de o. t 8 . 
O S• . ,\ ri~tides Maia requer que sejt. 

este ~~~lJ ~ti tntivo ~eparallo, afim de ser 
discutido om ultimo lugar. 

Procede-311 à vot.aç:io deste r11q oeri-
meoto e o Sr. presidente declara qow 
roi approvado. 

O 8r. 8 evcx·iano de De· 
acode (pela on tem ) diz que não 
acha proce•tente o requerimento qoe 
pede o dostacamento do addill 'vo o. t 8,. 
por quanto, constituindo elle um artigo 
do projecto, não se podo de11tacar para. 
ser discutido em ultimo Ioga~, porqoe. 
isto importa mutilar o projecto. 

Alem disso, parece QUO não roi appr~ 
vado o requerimento do Sr. Arist1des 
~laia "• por i:•so, pecJu a vcrific:Jçào t.l:1 
\'Ul~Ç.IO 

n .. ctillca•la a volaç4o, é rejei tado ~ 
re•J uAri nw n to. 

Continua a discn"<ào do additivo. 
E' apoiada IJ entra conjunctameote. 

em oiscussão a segumte 

No lugar coovenieutu accresceote se 
o seguinte 

§-A matricula seri• Cc~cultada a am· 
bos os sexos. 

Sala lias sessOel', i t de Julbo d& 
1S88.-Fraoça Vianna, Severiaoll de· 
1\esoodo. 

O 8r. Drumondz-Sr. presi-
dente, antes de adduzir as coos•der.o-
çOes qoe me oecorrem sobre o projeciO' 
que se discule, o!Terecido como addltivo 
ao projecto o. 9, seja-me permlttldO< 
estranhar o pror.edim11nto qoe acablo 
de ter alguns collegas nossos da ban-
cada conservadora, que bootem, e• 
pbrases bEm claras,.procorarlo demoos-
trar que era oma necessidade ioadiavell 
a suppressão das escolas oormaes "' 
u•ernalol. : . 

O Sr. Viotli :-lsto como medid• 
geral. 

O Sr. Drumoud ... tendo-se enlnr. 
elles aalieolado o nobre deputa ·o, o Sr. 
Joromenba, o qual preleodeo m.nslrar 
qoe ioo&ilmente a f•roviocia d81peD• 
avultada q•antia com a aoateotaçio d• 
t.aea esubeleei!MIItes. 

Admiro qoe, depois dislO, nnba ells 
hoje eom o sea •o&o facilitar a dill-
ealli& dMte 111'0 ecto e, portl8to, i ... 
plidtameote reconhecer o seo ioaerer•• 
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e oece!l.,idade, pondn-~P em m~niresta 
t;.oll lr~tJieçào com O IJU O h3\' Í3 d1tn. 

O Sr. SevPriano 1IB lle~t·ullP:-I~Io 
u:iu sofTre duvida; a uece~siohule tiO 
l'rotjecto impOe-se. 

n Sr. Oromond:- Sr prcsitlcntc. 
te111-so llilo aqu1 lllu ita~ ,.~7.P.s u p;,rec:e 
atll tlesnecrssario rept>lil·ol q 11 0 d,., . .,. 
• .,,,~ comi Pmnar do UIU<& ,·~z para ~cm
vre o co~tume de fazer pa::sar leis •1 ue 
não podem ter e1o:ecuçãu, pur falta de 
mcin• con~i!:nados na lei ~o orçamento. 

0~1.1 na lurez:.. c o pn.j ~cto q uc ora 
so discute. 

Um Sr. deputado:- V. t::xc. cst5 pro-
vando quo o projecto (, inofrcosi,o. 

O Sr. Oruronnd :-Sí acaso ello trau· 
sitar oesta casa e se converter em lei, 
S<Jrà mais uma pagina em branco que 
iri se reunir à legislação da província. 
visto que o governo não se acha habi-
lit:ulo com os recursos neccssarios para 
roali'ar o pensamento do legislador. 

Por e:~se motivo. Sr. pres1dente, voto 
contra o presente projecto o acredito 
quo a casa não quererà legislar in-
utilmente. fazendo passar uma lei que 
n:\o ba do ser executada. (.\1-uilo bem; 
muito bem). 

O 8r. Darbo- da 811va 
(não temos o seu discurso). 

O l!!h·. Aai.Onlo T c lxel•·a 
(idem). 

O 8a~. França VIanna :-Sr. 
presidente, pedi a palavra para oppor 
algumas consideraçoes em contrario do 
que acabou de dizer o nobre deputado, 
o Sr. Antonto Teixeira. 

S. Exc. não tem razão absolutamente 
em combate• a medida quo resulta do 
projeclo em discussão, porque e lia é de 
verdadeira utilidade publica. 

A falta do verba para o pagamento 
desses externatos não constitue obsta-
culo para que se vote contra e lia e a soa 
p<~.ssagem em nada prejudica os inte-
resses da proviocia, porque trata-se de 
uma llli especial. 

A11sim, pois, declaro que vc,to a favor 
do projeeto e peço á V. Exc. que consulte 
a casa si con:~nte no encerramento da 
distosalo. 
· E' approvado o reqnerimento de en-

. cerrameolo. 
Segoiodo·se a Yotaç:lo do addiLivo, é 

o m~m·o approvado com a emet.da. 
• 
São a,prondos, cada um por sua 

vez, oa de os. - t C a t E- e ns. li 
a ti A. 

Entra em diseuwo o de o. t 3. 

f.' ~poiad;~ P ~ntr;~ r.onj n nrt1 m~'ntP. 
em lli•r.uss;·oo :1 !\rgn111t~ 

E>lleuda 

E•n vc~ do r~cola 1le i n~lrnr(:'ll'l pri-
IIHII'Ii1 11:ol':l U >CXIJ UM:iCU li IIU I '•'' .> O 
lug~r "·'III IIDÍil llfl - Ceolrn - . ro·o•~t uP
zia lln Tahuleiro Grant.le, muuacquv tl oJ 
S~tc I. ogu.1.<, lea-se : - e!'cola tle in-
SI ucç:'1u pri n•a•·i • oni:ua. 

Sala tia< ~e..;.-(o.•,;, 21 ole Julho de 
t~R8 - Chassim Orumourl. 
En~,l~rnob a discussão, ti approrado 

o :lddttll'oo .:um a emenda. 
São approvados os tle ns. 14 n ·t :L 
Entra oro discussão o elo u. 1 O. 
O 81·. Dru•no nd (não temos o 

o seu discurso). 
E' apoiado e entra eoojunclamente 

em discussão o seguinte 
Substitu.lavo 

Ficào creadas escola:> oormnes fiU 
todas as cioladcs e vi llas da prllvincia, 
segu!Hlo a organi~ação da de Diaman-
tina. 

Sala das sessões, 2t de Julho do IASH. 
- Orumoud. - J Dutra. - o\rlslides 
~la1a.-Salva Fortes.- Josó ~1 . Orandào. 
- Antero.- Campello.-A. do Mallo:l. 
-A. Martin;.- J llorta.- ~avarro. 
Leonel Filho. 

O 8a·. Arlet.lde 8 Hl•ln (não 
lemos o se11 discursn). 

O 8 r. Orandiio (pela onleml : 
- Sr presidente, não ~ei si ó caiiJO· 
rismo meu que, todas as ''ezes que peço 
a palavra, a mesa não toma em consi-
deração o meu pedido. 

O Sr. l're$idenLe : - Não ou vi o no· 
bre deputado pedir a palavra. 

O Sr. Brandão: - Pois eu pedi a pa· 
la1•ra muito em tempo para enviar á 
mesa uma emenda ao projecto e agora 
estoa impos~ ibili tado de fazel-o. 

O Sr. o\merico de Mallos : - Con-
sole-se comigo, que ainda boolem fui 
arrolhado. 

O 8r. Llndolpbo (pela 01'-
'em), usando de uma faculdade que 
lbe é conferida pelo regimentll e ja tendo 
occupado a tribuna quatro oradores 
sobre a ma teria, requer o encerramento 
da discuss:lo. 
. E' approvado o requerimento de eo-

c.rrameoto. 
~ittdo-se a Yotaç •o do additivo. é 

appró'ndo o subsli\otiro, ftcaodo pre-
judicado o mesmo additivo e o de n. t8. 
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r;· encerrada a discussão dos addili· 

-.os ns. 17 e 19, ficando a votação 
adiada, por falta de numero legal. 

Fica adiada pel:. bora a discussão dos 
demais. 

O Sr. Presidente designa para ordem 
do dia 23: 

ATÉ H IIOIIAS E 1/2 DA MANHA 

E'l.pedien&e e aprll!lenlatiao de pareceres 
de com missões. 

A 1 É ÀS 3 IIORAS DA TARDE 

3.• discussi.o dos proJectos ns. :MSI e t. 
! .• dos de ns. :MSO e 11S. 
1.• do5 do os. 369, IM, 306 e 171. 
Continuação da discussão do parecer inde-

ferindo o pedido dos esludanles da oscol3 de 
pbarmacia e dos addilivos ao projeclo o.• 9. 

1.• discussào dos projectos ns. 30~. 3~. 
JIS7 e dos do os. ! a 384, <tne não linrem 
lld11 ai nd~ 1.• discussào. 

ULTIIIIA PARTE 

ApresPatação de projoctos. tndicaçiios e 
requeri,neniOs. 

LJvanta-se a sessão. ______ .. ----
.-\CT A 00 DlA !3 DE JULHO 

DE t 8S8 

PIIESIDENGIA DO SR. StLYISTRE F ERRAZ 

Ao meio dia, feila a cbamada,acbão-se 
prest~nles os Srs. Silvestre Ferraz, Por-
firío Machado, J.iodolpbo Caelauo, Ca-
míllo Prates, Americo de Mattos, Josino 
de Araujo, Rodrigues Horta, França 
Vianna, Barbosa da Siln, Leonel Filbo, 
J. Dutra, Chassim Orumoud,José Bran-
dão, Francisco & , Vaz de Lima, Sala-
lhiel . Navarro, José Theodoro, Alvaro 
Machado, Martins rle Andrade, Seve-
rlaoo de Resende, Luiz Vieira, Antero 
Florencio e Amaral; faltando sem causa 
participada os mais Sra. 

O Sr. Presidente declara que não ha 
seuão, por falta de numero legal, e dá 
para ordem do dia seguinte a me!lma 
dada para hoje. - .. -.. --
!:1. • SESSÃO OROINARIA, EM U DE 

JOLHO DE t 888. 

PI\EStDE!i"CIA DO SR. SILVI:STIIE FERRAZ 

SUDARIO.-UPIDIIJITI.-Observa~ dos 
Sn. Vu de Lima., llbrtins de Audrade, 
C&m~ltoa, T. Duarte. Drumood e S. de 
1\-nde.-l'areeerel.- O,._ ® d;a.-
.E'mJJriiU baloearla de C&tdas.-Bepreseo-
caçao da JII"OVioda na expoliçio d6 Paris. 
-Diaeunoa doa Sn. C. Cerquira, B. da 
Sll u, S. de 1\e.;ende, Pr&Aelsco Sá· obser-
vações dos Srs. B. Portes e AoiOra'o Tel-

xe1ra.-Prorogaç.io de hora.-Observnt~ 
dos S..,_ 8. da Silva, B. Fortes e Presidenle. 
- F.sln da de rerro O~w de lllnas.-ob-
50r vações ti os Srs. Leonel Filho, FerreirA 
AlvOt, A. Maia, B. Fortes, S. Forra•, Dru-
mond, S. Barroso Junior. Jurumenhn, 
Silva FnriOs, Totendal. Lindotpho, P. Ma-
chado.- Dispoosa de cornmlssõoa.-Obser-
vnçôfls dns Srs. A. Main e A. Mnrlins.-
Ordllft• do dia.-Observaçi\t!S !lo Sr. 8. dn 
Sílva. 

A's H horas e lí5 minutos da ma-
nhan, feita a chamada, acham-se pre-
S('otes ~s Srs. Silvestre Ferraz, Porftrio 
Machado, Linrlolphv Caetano, Josino 
de !\ raujo, A• i:;tiJes .\laia, Francisco 
S~. Moraes Sales, Drumond. C~millo 
Prates, Salalbiel, Candido Cerqueira. 
Antonio Martins, Bi s Fortes, Americo 
de Mattos, Silva Fortes, Sousa Ra-
bello, Amaral, Larayette, Alvaro Ma-
chado, José Theodoro, Rodrigues llorla, 
Chassim Drumood, Vaz de Lima, José 
Brandão, Dutra, Barbosa da Silva , 
Fraoça Vianna, Martins de Andrade, 
Léonel de Resende. Sabtno Dcrroso 
Junior, Viotti , Francisco n, az, A ve.lino 
Correa, Severiano de Resende, Velloso. 
Firmiaoo Costa, Nelsoo . Igoacio Morta, 
Pimenta, Nogueira, Antooic• Teixeira , 
Cam')()lina,Jurumenha, Teixeira Duarte, 
Luiz Vieira, Augusto Cesar, Coe-
lho de Moora, Moreira da "ocha. Tei-
xeira da Motta, Tvleodal, Fen·eira 
Alves, Soares Peixoto, Carlos Nogueira. 
Antero e Gomes Candido; faltando sem 
causa participada os mais Srs. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e approvada a neta da ame-

cedente. 
O ~r. 1.• secretario dâ cont<L do 

seguinte 
EXPBDtiNTP. 

Olficios 

Um do secretario do governo, em 
additamento ao de n do corrente, re-
mellendo um outro requerimento do 
professor Alexandre Augusto de Lima. 
!)~~diodo um anuo de liceDça para se 
habilitar nas materias do curso nor-
mal. 

A' CO'":IIIi!'!lio de instrucçào vnblica 
e i. ! .• de rauuda. 

Outro do m8:5mo, remetteod.o um 
requerimento, em que o profe.'l:iOr Tho-
ma7. Rodrlgoes Duarte soU c i La que 
se tome em consideração o pedido que 
fez ~ assemblea na se.-são lrausacta, 
sobre o qual foi apreseoLado projecto 
na I89SàO de 7 de Agosto de tSS., no 
sentido de se lbe contar tempo de ma-
gisterio parUcular. 

A'a mesmas commissôes. 
} 
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Outro olo mesmn. rrmeuendo o re-

~ntlriment.>,em que o professor Ezequiel 
C•1rrea de ~ello pede que se lhe mande 
contar o lapsu de tPmpo decorrido de 
~3 de Outubro de 1868 a 't'it de Agosto 
de 1873 e pagamentiJ de mais a ~-• 
parte do oruenado, por contar mais de 
t 5 annos de magisterio. 

A 's mesmas com missões. 
Outro do mesmo, remeuendo o re-

q_uerimento, em que o professor Ma-
n ano José de Sousa pede que ~:: lhe 
mande contar para aposeu\~rlona 
tempo de ensino particular. 

A 's mesmas com missões. 
Outro do mesmo, enviando o re· 

querimeoto, em que a profes~ora O. 
.Mariauua de Mello Peona pede que 
se lbe mande computar para aposen-
tadori" :; annos e Ires mezes, em que 
leccíou•JU partícularmnnte. 

A's mesmas commi!sOes. 
Outro tio mesmo, Pnviando o reque-

rimento, em que o ex ·soldado do corro 
policial, l,eoueJ Josü Barbosa, pede 
uma pensão para ~ua su bsistoncia, 
visto ter-se i uutílísado em virturle de 
ferimentos recebidos na cidade da 
Campanha ao efTectuar a captura de 
crimíno!'os. 

A·, com missões tle poderes e '.!. • de 
fazenda. 

Outro Jo mesmo. en,·íando um pro-
j ecto de reforma da escola de phar-
macía, organísado pela resprctíva con-
gregação. 

A 's com missões de ínstrucção pu-
blíc:. e i . • de fazenda. 

Outro do mesmo. enviando n rFque-
rímeoto, em que o t. • ta bel hão do 
termo do llío Branco pede pagamento 
d e custas judiciariõ". 

A· com missão de fazenda municipal. 
Outro do mesmo, remeltendo as 

.actas das sessoes da camara do Rio 
No v.. realísadas a t a e 30 de Abril, 
requisitadas por deliberação da as· 
setnblea. 

A quem fez a requisição. 
Outro do mesmu, remettendo uma 

proposll da mesa adminiR!rativa do 
~.Pital de caridade da capital para 
reforma de seus estatotos. 

A's commissões de poderes e saude 
publica. 

Actas das eleícoes a que se procedeu 
a t 6 do corrente nos collegíos de 
(;atlas .\1\as de Noroeg:. e Carrapicho. 

A· commtssão de poderes. 

Repruentaç4{1 

Uma da camara munteipal de Cabo 
"ferde, pedindo auxilio para acquisição 

de um.o cadea na freguezía de S. 
José .:os Dotelhos. 

A's commís>ões de obras publica.s e 
i . • de fazenda. 

O ilr. Vaz d e Lhno : -:ir. 
presidente, pedi a palavra simplesmente 
para lamentar um facto,que pre•~nrlou 
esta íllustrad:~ assemhlea. ainda ha 
bem poucos dias. 

Desejando, Sr. prc~ídeo te, isen· 
tar-me comph•tawente de figurar eu. 
qoe~tões que traduzem pouca serie-
do.de p::ra esta assemblea; eu, Sr. pre-
stdeute, nào podia deixar pas~ar ín-
columc. sem que a ' pro,•íncía tique 
coobeccllorn do que não tomei parte 
actíva ua pequena •1ucstão de que foi 
theatro t'lôta assemblea, sobre um suh-
stilutí\'0 qu~. ha poucos dta~. se ~pre
seotou. 

Querz1. Sr. presídenta. que os tta-
bitantes do 4. • dí~tncto fiquem r.nohe-
ceolore.~ de qnP. não concorri para um 
facto que trouxe como consolquencí .. a 
hílaridatle 

O Sr. Drumonti:-Foí uwa muJitla 
muito conveniente, que esta assemhlea 
e sua maioria adoptnu. 

O Sr. Vaz de Lima:-Uma me1lída 
pouco seria, uma cousa ridícula, im • 
propna de uma assernblea. 

Um Sr. deputado:- Cada qual tome 
a responsabilidade de seus actos. 

O Sr. Vaz de Lima: -E' justame&te 
por causa de.~sa responsabilidade que 
eu quero que o 4. • dístricto fiq ue co-
nhedor de que eu não tomei ,>arle 
activa. absolutamente nenhuma parte, 
nessa medida írrísoría, offerecída em 
eobstituição a uma outra, que ia con-
sultar necesstdades muito importante:; 
para a profíncia, qnaes sejam as es-
colas n.ormaes existentes em divers:t~ 
localidades. 

Um Sr. deputado: - Foi um acto do 
moralidade. 

O Sr. Vaz de Lima: - E' justament(!, 
Sr. presidente, por causa dessa medida 
de interesse geral para a província. 
que a provínc.a de :\tinas tem se mos-
trado a mais adiantada de todo o 
Drasil. 

O Sr. Suares Peixoto: -No numero. 
O Sr. Amarai:-A escola normal de 

Sabará é importantíssima pelo ta lento 
dos sens proressores. 

O Sr. Vaz de Líma:-Sr. presidente. 
faço simplesmenle este protesto, porque 
Dio quero qoe o 4. • dístrícto, que 
tenbo a honra de representar nesta 
casa, pense que, om vez de tra-
tar de seus interesses, concorri vn 



fiz parte 1 6:13.1 sceua ridicula. preju-
didal 4 província. 

() Sr. Urumood: - Não apoiado; V. 
fo;:~.c. não pode usar de:1~~s ex pre!'sOes, 
referindo-se a uma del iberação lrltnada 
pela assemblea. 

Um Sr. deputado: - E' uma l.larretada 
que o nobre .1epa ta elo !jner fazer ao 
~ec1 districln. 

cl Sr. Vn. de Uma: -0 '\. • di~tricto 
â bastante independente para oáo pre-
t:l~ar de barrelad:o!l. 

f) Sr. Pre~ic!ente : - Atlllnção ! O 
lltlhre deputado não pode classilicar de 
n dccula uma du~•sào da assembloa 
(apoiados). 

n Sr. Vaz de Uma : - Eu não faço 
u.ua censura pessoal ; nu censuro geral-
mente e ao~ lyso um facto que aqui se 
li eu. 

n Sr Presidente: -l'e~ á V. Ex c. 
qu11 c111ja-~e á ma teria de ~na "s l•li-
t•açào. 

O Sr. Vaz dt L im~ :-l'lltl l a pal.tHa, 
Sr. presídeote :~io npl e~mcntt~ para isso: 
para (;.zar ur.Jn ret:luna~;ào u para IOa-
nifestar a 11".1nha npimáo a respeito da 
questão a •1110 ja me roferi . 

Dito isso, tenho cumprido com o meu 
dever. 

O Sr. Fraocisco :o;ã: -~luito bem. 
O 8r. ~lo•·t.hl8 d e ..-.n-

drade (não trmos as suas obser-
vaçôes). 

08r. Cam1•ollnn : -Sr. pre-
sidente, vou ma miar fi mesa d nas re· 
presentaçOes. 

UIDa dos habitantes da r egneT.ia de 
Antonio Dias do morro de Saut'Auua , 
pedindo agua. 

Essa representação vem assignada 
por qnasi todos os bal.litantes da loca-
lidade. 

A outra representação é de tres fa-
7.endeiros da fregue7.ia de S. llraz, pe-
dindo a sua passagem para Queluz. 

E§pero que V. Esc. darà o destino 
conveniente a essas representações, que 
:<~o 11R toda justiça. 

O 8r. ·relxelra Duaa•t.e :-
:ir. presidente, pedi a palavra para ao-
voar a • "sa uma representação dos ha-
bitante., .a S. Pedro, em que pedem a 
Rua pas.o;:.gem do municlpio d•l Juiz de 
1-'ora para Mar dt> llespanha o, !lO me~ mo 
tempo, que seja creado alli um dis-
: ri c to de paz. 

Sr. presidente, sei perfeitamente 
que nesta casa sã.o mui to rnal recebidas 
as medidas de estatisliea, não só por 
rnotivlls politicos. c .• mo porqne t.le certo 
mi)JI) Yêm alterar a limitaçllo das di-

,·ersas localidades da jlrOVIDCia; mas,. 
como eu sou representante dos inl8· 
resses daquella localídade e compre· 
henllo q ua os habi tantes de S. Pedro 
escut.lam-se nas mais ponderosas razoes 
u motivos dP. utilidade publica (114~ 
e~poiado do ·' ' · lfo,·ta). submetto ~ 
consideração da ca~a a vresent'l repre· 
t en tação. alim ole qne seja allcodido o 
IJO<hdo t.laq uelles povos. 

V. l!:xc. lerá occasiiu de ver os m()-
ti •o~ allegados na petição e a casa. 
tambem de os apreciar. 

U Sr. Soares P!!ixoto:-Ut.o 1·id., muito· 
que 11ejam ponderoso:;. 

O Sr. T. Duarte: - Tomo a liber-
daclo ele pedir il \' . Exc .. Sr. presidente,. 
que mande publicar em seguida a esta. 
minha ob:i13rvaç~o. no jornal da casa. 
a referida reprdsentação. 

O ,_.,. . Drnnlon1l : -A nles de 
' Jo'O:IIJ'al ·11"1 ofa rll.•h:rl.• quu lrd7.·1Uil á 
lnlouua , Sr. !Jrtlsltlente, vermi tta: 
V Ext:. •juc .1:1 minha parto proteli l.ff 
com toda ~n o rgia contra as pai;. ~ras; 
com que " noiJr.: Jopulado pelo ~-• dis-
l•icto . . 

O .i Srs Ui as F<~rtcs o Sil \'a Forte~ :
Ua nossa pa rle ta.oiJem. 

O Sr. Urnmond ... aprtciou, ba pouco. 
o procedimento llesta assemblca na 
sessão du aute-lwutem, geoerah~aodo ~ 
creação •le eswi:Ls uormaes oa pro-
víncia. 

::ir. presítl cnte, uarn iria a proviocia: 
de Minas. ·;i mJ~ dias posteriores del 
oo~sos lral':olhu,; uesta casa adoptas-
semos para ot•rma de cooducta Ullll 
poocetiimeuto cooo o que tivemos eolà~ 
(1Jpoiados e não apoiados). 

Não foi aquelle procedimento, Sr. 
pres1den te, uma representação lhealral. 
como disse o nobre deputado (ap~iatlos):. 

O Sr. Caudido Cerqueira:-Foi um& 
guerra de recursos (outros apa1·1es). 

O Sr. Drumond :- Foi uma acertada. 
deliberação que tomou a assemblea.,. 
mostrando ã província <!Ue ó tempo d$ 
adoptarmos para norma de oossa cou-
ducta oeste recinto outro procedimento. 
que não temos tido a tê hoje (apoia•lo.t). 

E' pre.:iso, s~:~hores. que deliberem~ 
aqui com criter10 e rctlexào (o.poiadoJ). 
não fazendo avolumar a collecçào de~ 
nossas loís com disposições inexequi veis-

0 Sr. Frauça Viaooa:- loexequiveli 
é aquelle substitutivo. 

O Sr. Oruruood : - E' preciso dotal' 
o serviço publico na altura dos recursos; 
que oos cont:ede a receita da proviociz. 
(aparle.s), 

Si a assemblea deu um espectacuiOl 
oaqnelle dia. como disse o nobre depo-



ANNA J·:s 
la lo, eu folgo de procl~mar bem alto, 
1•nra que s:ubáo a pro,iucia t >da e es-
perialmeute Os ele11Uro~ du :1. • districto, 
flUe eu fni o autor dessa medida, me-
tll\l~. que aniqnilou para sempre pro-
JCCtos ine:te<luivcis e inconvenlemes, 
como aquele additil•o (aJ•v 1·le$). 

() que é estranhavel. Sr. presidente, 
•' q~;o r.oiiPgasoossosquoirnrn e:thibir-se 
oeste recinto, queiram razer llgura sa.-
lieote, allrando o ridículo sobre os seus 
compu1heims de ambas as bancadas .. . 

O Sr. Vaz de Lima: - Xao pretendo 
exbtl!ír-me; comvro o meu lh:ver. 

O Sr. nrumond . .. q•1e assn111eru o;om 
to\l.l franqueza a n:sponsalulhlalle 1los 
::cu; a c tos nesta casa. 

ti Sr. Oarbosa da Silva : - V. E:-:c. 
estoi. utn le<.Láe,· muito aspero (•·iso). 

ll Sr. Dromond:-Pa-.sso-lhe o bastão 
COID muito prazer, quando r,utzer (r i-
sadas). 

T dubo, sempre, Sr. presillen te, como 
representante da prov•ocia, respeitado 
o mo>do de deliberar dos nobres collegas, 
embora multas vezes mo contrarie a 
resuluçào por elles tomada . 

O Sr.llarbosa da Silva:- V. lü c. ti um 
curnpaohe•ro mu1t0 rlistiucto (npoi aJos 
!Jt.'l'<AtS). 

O Sr. Urumood:- Obri;WIQ. 
i'óuoea me aUJmei, Sr~ .. nunca Li\•e 

a coragem de vir i1 tribuna para atirar 
o ridículo sobre os meus eollcgas, 11uer 
se .:hamem liberaes, quor se c:bamem 
coniervadores, 1[uer republicanos. 

P.1sso as mão~ do V. Ex.:. , Sr. pre · 
,;tdeote. uma re[lresrutaçjo do elllito-
radll de Sant'Auna do Allió. em qu~ 
pede a esta casa o auxll1o de certa· 
IJUOLa.'l para a construcçàtHie duas von-
tes oaqu~:lla IC>calidade o para aber-
tura de uma eslrada, qud ponha em 
communicação aqoelles povo! com a 
freguezía de S. Domingos do Prata. fa-
cilitaot.lo o Lrausporte dos produclos 
da lavoura daqnellas regiões para a es-
tação da Saude da llnha ferrea da 
Leopoldina. 

Ao me>mo tempo, pas.~o âs mãos de 
V. b:xc., para que tenha o desttoo le-
ga: , uma represenlaç.ão do 1.• juiz de 
paz da parochia do Carmo, do municí-
pio tJue mais de per lo repre.•Aoto nesta 
assemblea, pedindo providencias para 
a cooatrucção da ponto sobre o rio 
Macuco o concertos da do rio Tanque 
oo lugar cleoomioado-Ouas Pautes - , 
na tno.sma freguezia . 

Como sabem os nobres d~putados re-
preseotaoles do norte da província, 
essas pontes se toroão in dispensa v eis e 
são ioadiueis a !na conslrucção e re-
paros para qoe possa se facilitar o 

Lra u.;ilo aos 'ian.l.lll te..; •111•' ,1,, nn• :-! 
JIIOCUràO CSI.I C.I!JIIal I' 3 1l o 11111"'"' ' · 

S.i11 nted1Jas de tlece::,,tla•le palp•-
tantn n arretlrtn qne a l'llmm•ss:io. a 
que tem du se. alf~o:ta, ,s,, apru:ssa ri um 
•lar ~•· n pn n•c~ r a r•··p~sw. 

,\ ·~ 1'•111111\IS~I)Ci 1." 116 f,ozClll)ll U o\,• 
obras puiJI1rns. 

O Hr•. l!!i(·v~ r·luno ele~ llt•• 
• o nclc :-Sr I' ' ··<irlen to. paru.:e-me 
iiUO arha-~·· r•n:! · oll;c u s~àll o pro1ecto 
elo po~tUr:l $ 1la o:JdaLie da Varg111ha; esse 
prnJerto1 ha<con-se em parecer apre-
sentasl" ' ~·~ta casa. ha dons u11 tres 
annos,u uo:ll e pedia a rcsper.tiva r.amara 
~ ue se :uloptassem t>a r a aq ur li e rn uu lc I pio 
as posturas ela ca'l'o'J'ara rio I\ lu :'-luvo. 
E~tou ,porem,informatlo do qu~ ha na 

secretaria um codi~::u Lln poslnras or· 
ganisado ultimamente pela cantara d:L 
Vargioha e, ha pouc11,drriRulo á assem-
bica; a ser a~sim , parece-me, de,·e este 
Mr adoptado de pref~reocia ãtptolle. 
dando-~e aintla, si ror tempo,cnmo su bHi-
tulivo do pr11)cclo, 1111e se tem dis.·n-
tl tlo. 

O Sr. l'resitlonte:-luformo :10 lll '" 
brc eleputa1lo qn~ o projer. to 1lc pasto-
ras a ~ue refere-se ja foi approvadu em 
:1. • disctl,;s:-.o c acha se na com missão 
dt! roda, çio para a fi na I e q ne 
a nova propO$ta da caurara ela Varg:-
nha está em poder da commi:sf•o respt?-
cth·a. 

O Sr. Soveriaoo lle RllScnde : -Rogo 
cmão iL V. Jo:xc. iuterpur s~n v,, limcnto 
perante ess:l rommissáo.para que~~~ pa-
recer quanto aotols,alim tis sor e•ssa pro-
)I•J~ ta suiJIOI<llJda á delihcração da cas:1. 

l) Sr. l'residente: - 0 nohre depu-
tado ~orá attendido. 

Parectri'S de commi~stJet 
O Sr. A . . \tachado oiTereco a rcdacção 

fin:tl do projécto o. HJO de 188\ em 
tlllas proposições e para J .• discus-
são o de n. 11 3. 

E' 31Jprovada a red;ocç:io du proJel'lv 
n. 1 no. 

O-:!. • fica subre a mllSa para entrar 
na ordem dos trabalho~. 

São litlos e sem debate approvados 
o~ spguintes : 

O cidadãcr Agostinho Adolpho de 
Sousa Gu1marães requer privilegiu, 
sem garantia de jnros, para a conslruc-
çào do uma via-rerrea liganLio a esta-
çáO da llabira do Campo [I r. ida~e do 
Pará. 

:. região em que ~e COIO(Irehende esse 
traçado ja esli serv ida, quanto a meiu~ 
de transporte, parte pela estrada de 
ferro O. Pc!dro li. parte pela estratla ele 
ferrll Oeste de ~li o as. 



Portanto, a concesslo requerida des· 
'fiaria tla linha tli~ S. João d'EI-Rey á 
Oliveir.l grande p1rte da prodoeção qoe 
a alimtsnla e viria dt~sfalcar a soa renda, 
em pr<'j uizo da província, que lhe coa-
cedeu garantia de juros sobre o capital 
lia quatro mil contos de reis. 

As commissões de obras publicas e 
de poderes são, pois, tle parecer qoe 
&aja indeferido aquelle requerimento. 

Sala da$ commissOes, !4 de jolho de 
t888.-Martios de Aodrade.-F. Sá.-
Aristides Maia.- Josino Araujo. 

A' commiss~o de obras publicas forão 
presentes tres representações : a i . • de 
diYersos habitantes da parocbia de Ja-
boticatobas, do maoicipio de Santa 
Luzia, pedindo a decretação de meios 

. para a coostracção de ama ponte sobre 
o rio daqaelle nome: a ~ . • de habitantes 
da cidade da Bambahy, pedindo igual 
providao~ia para a coostrocçào ou des-
appropriaç.\o de ama ponte sobre o rio 
Sambará e coostracção de outra no rio 
da'5 Ajatl.1s; a 3.• de moradores das 
fregaez~c1s de João Gomes, Dores do 
Parah) buoa e Quilombo, do município 
de Dar' )acena, pedindo .neios par1 ser 
concertada a estrada que liga aqoelles 
I ugares á estação de João Gome,. 

À commissão ê de parecer e requer 
que, sobre a conveoiencia e o orça· 
manto daquella obra, se peção i o forma-
ções ao governo. 

Sala das commissoes, U de julho de 
i888. - F. Sá.- Josino Araujo.- An-
tero. 

São lidos e vão a impri111ir os se-
guintes : 

N. 406 

As com missões reunidas. de poderes o ra-
zouda municipal. a quem roi presenle ~ re-
prosorua.ção da camara munrclv.sl do Rio 
Novo, pedindo a conce;são de v1nto lotorias 
em ravor da construcçà.o do cadetl o rorum 
naquella cidade, são de parecer qun so Mlo-
pte o seguinte projecto : 

A assombloa logtslatin pro,lncial de Mi-
u.u Geraes, sobre proposta da. r,.\lnara mu-
nicipal do Rio Novo, resolvu : 

AMIJO unico. Fica autorisada a c:amara 
munictpal do Rio Novo a ruer utrabir 
l'IDIO loterias, conforme o plano qua a esta 
resoluçio acompanha. para :;er o teneOcio 
emr r••gado na construcção da non cadoa, 
do r " 111 e casado caridadedaquellacidade ; 
revot ~das as disposições em contrario. 

Sa " das comm•ssões, U de Julho de t888. 
- Salalblelde.\lmeida.- Bnrbosa da Silva. 
- F. Sá.- A. Ma:IOs. - Aristides lllaia, 
nnci4o. 

N.• ~7 

A t .• comruissão de propostas e represen-
tações de camaru mo.nicipae$, a que roi 
presen10 a da caman do ltapecerica, con-
sendo seu codiSO de posturas, 6 de parecer 
411e se adopiO o se~inle projeclo : 

A assemblea legtSiatin proTinelal de Yi-

nu Geraes. sobre protiOSia da earnara nlll-
nicipal do llapecer•C'I. r'l:lol'e : 

Art. 1.• E' approndo o etldigo de postu-
ras tia camara municipal dn llapocerie:o. 
que A es t:~ resolução ar.ompanha, com as s~
gulntos modiO~ã~C)<)os : 

I Supprlonidos os Mts. 7.•. 119.•, I t O.• • 
AA :1\ o 3lS du art. !03. 

11 Supprimidas as palavras - escravos-
nos :uts. 118 o 1~1. 

111 O impost.n do ~rt. ! 03 § li~ sora -
300 reis por cabeça. 

An. 1.• RevO!.'Iio-sc as disposiçõe~ e111 
contrario. 

S:tl3 d.ss com missões, t \ de Julho de t8&1. 
- J. Outra. -f'. Vi:uta•. -L. de G"'l"~. 

OIIDI::ll DO DIA 

Emp•·e;a b:Unearia de Caldas 
E' approvado em i . • discussão •J 

projecto n. 3M, que autorisa a prorog~
ção do prazo do privilegio P.Slipulado 
no contrato feito com esla empreza. 
Represamaçõo da p•·oc>incia na. 

· exposição de Pa1·is 
Entra em 3.' discus~ào " prvjcclo 

n. t . que autorisa o dispendio de 
40:000,$ rs. para representação da prnviu-
cia na exposição de Paris em t~ll . 

• 
08 .... Cand.ldo Cerquela·n 

(não temos o seo tliscurso ). 
O 8r. Darbo- da 81h·a 

(idem). 
O 8r. 8ever1Rno de Re· 

.endet-Sr presidente. cu julga v a 
que vivíamos sob o governo das maio-
rias; julgava. Sr. presidente, que nos 
corpo~ del:berativos, como este, o que 
dec1día ora o sim ou nao, nronuociado 
pelo voto; porem, desilladÍ·me com o 
discurso que acabei de ooTir, pro-
naocitulo pe!o meo distincto collega, 
o Sr. Caodido Cerqueira 

Vfjo, Sr. presidente, qu~ o governo 
sob o qual viYemos nas assombteas 
dos elei tos do povo não ti o do pro-
ouoclamsoto das maiorias; o qae de-
cide não é o YOto, porem, a força de 
p&lmOes (apoiad ,s e ndo apoiados: 
aparús). 

O deputado q o e tenha r<.obastez de 
organismo, tlotes oratorios, ill ustn~ão. 
pode ou qu~:r len.r de vencida a as-
aemblea, obstruindo a passagem de 
projectos que sejão apresentados :i 
nossa coosideraçlo e que, a seo talante. 
são destinados ao rogo. 

Pretendem qoe o projecto que não 
lbes cahio nas boas graças seja eli-
minado da ordem do ilia, seja repu-
diado. porque assim o entende ou 
quer um ou dou.s deputados (apoiados 
e ~o npoitu/Q.~ do Srs. Cergwira e 
Biar Fot·te.s). 



• 

A.NNA.ES 
• 

' Esla iotolerancia impertinente, Sr. 
11resideote. em relação à opinião dos 
Dntros, é inconcehi vel (apartes). 

Na progressão, em quo vai isto por 
aqui, não tardará q••e impoohão 
sua voota~e ã força de armas (contes-
Coç4es; apartes\. 

Comprelleodo, gr. presidente, que, 
apresentados os prCijectos à oosJ:;. delí-
beraçãn, ao deputado cabe o direi to e o 
dever de eonnciar o modo porque te-
Ilha de dirigir-se na votação. 

O Sr. Bias Fortes:-V. Exc. não ~;jtje 
'Vir dar moldes ao nosso proceder {ha 
um aparte) .. 

O Sr. Severiaoo de Resende:-Verda-
deira imposição é a que se pr11tende fa-
zer ao dppntado. querendo impor-lhe 
• ontadc alheia. pn1· {as ou por ne{as. 

Isto repugna á tlígníolade de cada 
um de nO.s. 

Entendo, como disse, IJ Ue cada qual 
cem o direito de enunciar-se franca-
mente em toda e qualquer questão: mas. 
esse direit.o tem limites, alem de outros, 
pelos traçados no io tere~~e da província. 

O Sr. llarbo<a ela Silva· - V. Exc. 
uão está fazendo a critica de n ínguem, 
porque oiogul'm aqui estã oi.struiodo. 

O Sr. Francisco Sá:-lsso é V Exc. 
quem diz: elle est., uo- criticando~até 
com acrimonia. 

O Sr. s~veriaoo de Resende:- V. Exc. 
fl.Uer até tirar-me a franqueza ie enun· 
c1ar-me l 

O Sr. Presidente: - Peço ao nobre 
deputado qne cinja-se à mataria em 
discussão. 

O Sr. Se veria no de Reseode:-Obedeço 
i V. Exc.; antes, porem, me permittirà 
qne chegue as concl usões rle meo e o un-
,ciado. 

Como dizia, Sr. presidente, entendo 
qne todos os deputados têm o direito de 
enunciar-se com mais ou menos lar-
gueza a respeito de qualquer assumpto 
snjei•.o ao debate, no intuito de elnci-
dal-o, esforçando-se mesmo para levar 
a convicção ao animo de toda assumblea ; 
o que en censuro apenas é que se 
use de meios I]Ue somente visão crear 
embaraços, obstruir a todo transe, por 
capricho, sempre condemnavel, a passa-
gem de projectos que oào obtiverão 
previo ptacet (protesti)S dvs S r s. Ger-
.queira e Bias Fortes). 

Feitas estas considerações, Sr. presi-
ateote. e solicito em obedecer à V. ··:xc., 
.qae tanto merece-me, vou maoirestar 
,o meo modo de ver o assumpto qoe 
ee debate e justificar em poucas pala-
nas o voto qne tenho de proferir. 

Sr. presidente, depois do discnrso, 
_,.nciao, porem eloqnente, pronunciado 

aqui pelo meo allustre co-religionario, 
o Sr. C. de ~loura, e o nada tinha a 
accresceutar ..• 

O Sr. Cand1do Cerqueira: - Pois eu 
tinha e estava no meo direito. 

O Sr. SeverHLno de Resendo . .. IJO r 
quanto as considerações foi ta.~ por 
S. F.xc. são de muito peso. 

Ern primeiro lugar, me pare~e que 
o auxilio que se trata de prestar a 
uma commissão encarregada de repre-
sentar a pro,·incia oa exposição de 
!>a ris não attinge ao fim que se tem em 
v1sta; :t propaganda em favor da im-
migração para nossa província não ter.t 
o elfeito desejado por e.~te meio, por 
qnaoto nOs sabemos perfeítamnnte que 
as exposiçOilS 1ão de ordinario frequen-
tadas pelos touris!es, por aquelles que 
não tra tão nem estão em condições de 
emigr:.rero para o nrasll (tl4fo apoiado 
do .S1·. fl . Sd). 

A camada inferior, aquella que se 
compõe tiO trabalhadores, que podem ,·ir 
p:~rn o nosso paiz c devemos mesmo 
ch n rn:~ r pnra auxiliar-nos na lavoura 
ou nas iotlnstrias, essa não frequenta 
exposições (apoia1los). 

Al ~m de outras considerações econo-
mic.u. que vão de encontro â. viab•-
llda•le desse projecto, ou teria ainda de 
ponderar que não cabe ao lmperio do 
Brasil figurar nessa resta, especial-
mente porque trata ella de celebrar 
o centenario da Revolução Francesa, 
cujos princípios, si não repudio ao todo. 
porque 11cato os que proclamarão os direi-
tos do homem, em parte repillo e con-
demoo, porque roi oaquolla epoca de ter-
ror que se elevou á categoria de ol ívio-
dado a prostituição (apo1ados). personi-
ficada em uma mnlher nua, collocada 
no templo sagrado a receber culto 
somente devido a Oeos! (muito óem). 

Assim, Sr. presidente, entendo que 
o Brasil, que vive sob regimen op-
posto aos princípios estabelecidos pela 
Revolução Franceaa, deve brilhar pela 
sua ausencia em um certa men onde os 
productos oaturaes, agrícolas e iodn:--
triaes de diversos paizes não vão dis-
putar a prima tia ; vão 1 ervir de pre-
texto para a fes ta ou de ornato aDS 
phantasticos pavilhões, onde as multi-
dOes, enthusiasmadas pelas arengas dos 
habitués dos bonlevard!l de Paris, farão 
a apotheose da revolução e da repu-
blica ao som infernal da Marselheza ! 
(Mui to bem ; aparle3) • 
• ., O Sr. Martins de Andrade:- V. Ex c. 
tem dito heresias ! 

O Sr. Severiaoo de Resende:- Ver-
dadeiras heresias, atteotados e sacrile-
gios rorão os que, na celebrada revo • 



l'ortao to, a concasslio requer ida da.~
viana lia li oba l111 S. João li"EI-1\ey á I 
Olí veir,l grande p 1rte da producção que 
a alim"nta e '1ria d3sfalcar a sua renda, 
em pr~ju izo da província, que lhe con-
cedeu garantia de JUros solh·e o capital 

nas t:l"rae:s. JoO•thre pri1lh•Sl,l tl tt r am l ra 111 n· 
ulc1 pal tio ltape,·enca. rcsotv~ : 

~ ri. 1.• e' ltJliH .) V;.dn O rn.lil(•l ole JIO<lll-
r:ts tia cawara munu•itl:tl •I •' l 1,1fiOCflri~u . 
qur ~ ~sla rP:I~lnç:\u nrntllll•11lhn. com a; s•-
gll i lltC.< IUOoli flra~M< : 

tio quatro mil contos de reis. 
. I. 1\npprionldos n.s arr•. 7.•. I f O.•. 120.• • ruo .1\ t' :lli !lu art. ~fl.l. 

As commissocs do obras publicas e 
de poderes são, pois, tio parecer que 
seja iru.lefcrido .tquell ll requerimento. 

S:lla da.s commissOes, !4 de julho de 
t888.-~tartins dP. Andrade.-F. Sà.-
Aris ttdes M.1i:1.-Josino Araujo. 

11 :>u vvriu1hlu~ as 1111la1"t'a' - "'CI'H ·.,, _ 
no< arts. 1111 ,. 1~1. 

111 O llllJin<tu do ar1. ~1l:t \1 :m .<or.1 -
300 r~i'l Jonr uhe.;a. 

Ar l. !·• Jhs\'ug::a•, .. '\J. a.; ' li• po'\it;(•t"' em 
cunlr:trl u. 

A" com missão de obras publicas forão 
presentes trtls represontaçOes : a 1. • Je 
diversos habitantes da parocbia 1 1 ~ Ja-
hoticatubas, do município de Santa 
Lur.ia, pedindo a decretação de meios 
para a cou:;t-ucçio do urna ponte sobre 
o rio daquelle nome: a ':! . • do habitantes 
da cidade tio Bambuby. pedindo igual 
pi'lvidencia para a constrnr.çào ou sles-
app.-opriaçào de uma ponte sobre o rio 
Sam'Jurá e construcção do outra nn rio 
dà~ Ajudas; a 3 • dn moradores das 
frdguezias de João r.orno~. OorP.s do 
"tarahybuna e Quilombo, do mnnir lplo 
Je Barbacen:~, pec:!indo meios para ~er 
concertada a estrada que lig:1 aquelles 
lugares à estaçào de João Gomes. 

,\ comrnissào c de parecer e recp1er 
que, sobre a couveoiencia o o oro,:a-
mento daquella obra, se peção informa-
cOes ao governo. 

Sala tfas commissões, IH do julho do 
i 88fl. - F. Sá. - Josi11o Araujo.- An-
tero. 

Sflo lidos e vão a imprimir os se-
guintes : 

N. ~00 

A~ r omm ts•úe- re.un iola-. ~~~ IIUtl~re, ~ ra -
ze ntla municipal. a tiU~m roi pr••scnt~ a n•-
presenraçao da cama.ra muntci11a1 do Rio 
No,·o. p~d indo " cooce;,.'ln de v u1t~ lot•u-ias 
em ravnr da c•mstrucç:\o tio r atlen e rorurn 
na1111CIIa cidado. s:\o dr 11arr•ccr flllft <e atlo-
pte o se~;uinte projecto : 

A asscm~loa legtsl:llivn provincial dll .\11-
n:u Gcra<!S. ~ohm prnr1nsr" tln •·nmar:> mu-
ll it il>lll do Rio :-!ovo. rosolvtl : 

Arrigo unico. Fica autorisada a .-am:.ra 
municipal do Rio No• o a razer ottrahir 
1'Uite loterias, coarorrne o plano que a esta 
resolução a.companba. 11ar:~ \er o benencio 
e mp rogado na conslrur ç:\o tia llllU r.adea. 
1lo rorum e casa de caridade daquolla cid:~de; 
revogadas as dí;posiçõe• em contrario. 

Sala •las commlssOes, i\ de Julho de 1888. 
- Sala :hiet de Alrneilla. - Oarhos~ 1la Sll v a. 
- f'. Sâ. - A. lltauos. - A rl~titlo> Maia, 
nncld~ 

N.• w· 
A ! .• commissio de prujJIISta:l e represeu-

tac;óM de umaras rnunirlpae.s. a que rui 
pr~nte a da camara do ltape<.erica. c:on-
&endo ~eu codigo de postura,, 6 de parecer 

q uo ~e adopte o se~uinte projocto : 
A :~ssemblea legiSlativa provlncl~l d~ Xi-

Sala tia, r•1mmb:<nP:<. 2\ •I•· Julh., do• 1 811~ . 
- 1. Outr:t -F \'í Ulll'\. -L d•• fi•ulm .. 

OHIJt:\1 DO IJIA 

Emp•·e;a b.zlnear·ia de C:..:ltlus 
E" approvado em 1.• fl isl:ns~áo •• 

prnjcc:to n. :151. quo autoris~ :1. proroga-
çào do pra1.o do prmlegio t!Sll pu lacltr 
11 0 contr:~.to feito com e$1:1 empreza. 

Represetllaçõo dll ,, ,., oi 11â a ti« 
t.cposiçào de Pa1·is 

l~n lra 1!111 a.• cli~r u ~·~t'l fl pl'lljt"~lll 
n. '1. 1prr rtu lurisa o ol i~pr•ndin d•• 
~O:OOOb rs. para mprCSOII I :t ~:inlla prm·i• t-
ci~ 11:1 rxpo~lçào 1111 P.~r· i ~ I'"' IAA!l . 

o 

O Sa·- Condiclo Cca-q u ei a•t• 
(rr ào tl' rnos o :<CO rl isr rrr ~· ll. 

O 8 a·. Dorbo8u cln l!tilvu 
(idem). 

o Sr. 8ever1Ano d e n o· 
l!lende:-Sr presidPnt~. ~ ~~ JUlgava 
que vivi:l.mt)S sob o governo das maio-
rias: j ulgal'll. Sr. prosideull' . que no~ 
corpo~ deliberativos, como e~le. o que 
uecid l;. er:r o sim ou .vlo. pronuuciado 
pelo voi'l; porem, desilludi-me com n 
discurso que acabei de OnTir. pro-
nunciado pe'o meo disLii!Ct\l collega. 
o Sr. Candido Cerqueira 

VPjO, Sr. presidente. qu o~ n governo 
sob o qual vivemos nas assembleas 
dos eleitos do povo não ti o do pro-
nunciamsnto das 111alorias; o •tue de-
cide oào é o voto. porem. a fiJrça de 
pGimOes (apotad .s e ndiJ r. poiados: 
apartes). 

O deputado que tenha rrJhustez de 
organismo, dotes oratorios, íll os tração. 
pod6 :>u QtACr levar de vencida a as-
semblea, obstruindo a passagem de 
projectos que sejão apresentados :t 
nossa consideração e que, a qeo tal:~ote , 
são destinados ao rogo. 

Pretendem que o projecto quo não 
lhes cabio nas boas graças seja eli-
minado da ordem do ilia, seja repu-

I 
diado, porque assim o entende ou 
quer um ou dous deputados (apoiados 
e n>fo npoiado.~ do S•·s. Cerqueira e 
Bias F o•·les). 
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ANNAES 
• Esta intolerancia imperlioonlO, Sr. 
pre~idente. em relação à opinião dos 
outros, 4 inconcebível (aparles). 

Na progressão, em qna vai isto por 
aqui, náo tarrlari1 q•tc imponhào 
sua vonta •o i1 força rio armas (t:ontes-
taçaes; opal'lcs). 

Comprehenllo. Sr. presidente, que. 
apresentados o,; prCIJectos à nossa deli-
beração, an rleputado cabe o dm•1to e o 
dever do enunciar o modo porque to-
oha de dingir-:;e na votação. 

O Sr. Dia~< Fortes:- V. Ex c. r.:1o potl ~ 
vir dar moldes ao no!ll'o p;'lrP!lor (/11t 
u m oparle) .. 

O Sr. Se veria no do llesenrtc : - Verda-
deira imposição é a que se prctonile fa-
zer ao tlrputado. querendo impor-lhe 
t outadc alh ri<~. p~>1 · f as ou po>' nr.(as. 

lslo repugna á J igni•llule do cada 
um de mh. 

Entendo, co1no disse. •tne cada qual 
tem 11 ll1rei lo de enunciar-se franca-
mente em torta e qnaiiJner que~ tf1u; ma;, 
esse dire1to tem limites. alem rle outros. 
pelos traç:11lo~ no in t~r~~~e •la pruvincia. 

O Sr. n~rbn•a ria Ri I vrt· - V. Ex t: 
oào está lazr•ndo ,, cri tica tio ningnom. 
porqun rungul·m arttli e~tá ohstruindo. 

O Sr. Fran.:isco Sá:-ls~o ê V Exc. 
quem 1l!r.: cl!e csL• no• o:ritica ndo:até 
wm acnmorua. 

O Sr. So•veri.too Je Resrnde:- V. Ex c. 
~uer ahi tirar-me a fran•tueza Je couo-
crar-me! 

O Sr. Prcsil lenle : - Peço ao nobre 
deputado q11 r. cinja-se á mataria em 
.discussão. 

O Sr. Severianode 1\e~eml o:-Ohedeço 
á V. Ex c.; antes, porem, me permitt1rà 
quo chegue ás conclusõc.~ rio mco en un-
.ciado. 

Como dizia, Sr. presidentr , entendo 
que todos os deputados tum o direito do 
enunciar-se com mais ou menos lar-
gueza a respei to Jo f(ll3l1Jner nssumpto 
sujei i,O ao deba to, no intnrto do eln d -
dal-o, e:~forçanclo-se mesmo para 11•v:tr 
a convicção ao animo de toda as••wlillr:. : 
o quo en censuro npPna~ é qnr ~o 
use do meios •l''e somente ' 'isão crenr 
embaraços, obstruir a todo transe, por 
capricho. se':"pre condflmn~vel. a ~ass~
gem de projecto;; que nao oht11·erao 
previo placeL (p,·,>tes/1).~ rlos S>·s Gc>·· 
.qtUli•·a e Bias ForJes) . 

Feitas estas ~onsidllmçtie~. Sr. prosl-
.denle. o solicito P.m obederer f1 V. ,::te. , 
que tanto merece-me, vou manirestar 
o meo modo de ver o assnmpto quo 
se debate o justificar em poucas pala-
'fl'as o voto qne tenho tio prorerir. 

Sr. presidente, depois tio discurso, 
,:onciso, porem ei011lBDte, pronunciado 

aqui pelo meo •Ilustre co-religiooarh>, 
o Sr. C. tln ~loura, eu nada tinha ~ 
a.;crescentar •.• 

ll ~r . Candido Cerqueira: - roi~ PU 
tlulm o estava no meo direito. 

O !:ir. Scvonano de 1\esendr . . • 1••11' 
11uantn as cnn~id ilrações reita;; por 
S. Exc. stlo rle multo peso. 

Em primem' lugar, me pare~o 1(il6 
o auxil io que se tr:tta do prestar a 
uma commi~ão eocarrrgada de repre-
sentar a pro,·incia na exposição de 
Pari~ nfto attingo ao fim que se tem em 
\' l~ t<~: :1 propag:tnda em ravor tia im· 
migr~çiio l'ar~ nossa província ofto tcr.i. 
o oiTetto 1 cseJat1o por c.•• e meto, por 
•tuanto n(ls sal!cmos perfeitam~uto que 
as expo~i í;I'Hls !ào rle ortlin<~ri o rroqneu-
lada:o p~lo~ lot,rislr.~ . por aquelles que 
não trl•t~o nem Pstilo em rondu·''"s de • ernigr:.rcrn para o Bra~i l (>~lfo apu1ml o 
do .S>·. I!'. Sd). 

:\ camada mferior, aquella qn~ ,;e 
com pOt• •lo trahalhadort>~. que podem vir 
p:tr:\ O 11 0~~~~ paiz ll dC\'OIUOS 11\0Sffi•t 
r hamar para anxiliar-uos na lavoura 
ou 11as i llllu s tri a.~ . essa niiO frct tn ~ nta 
exposiçc'tu:; (apoimlos). 

Al llw do outras considerações o~ouo
miC.'\s, C(UC \'fiO do eoconlru :'1 Vlabl-
llrla•IO dcssP. projccto, cu teria ainda elo 
ponJerar 'l''e nà<~ cabe no lmporio do 
Ura~11 fi~; urar nesJ;a resta , CSfhlcial-
meoto porque trata ella do celtlbrar 
o centena rio da Revolução P' rancesa. 
cujo~ principios. si oão repudio oo todo, 
porque acatu os que proclamarão os direi-
to~ do homem, em parto replllo o con-
demr.o, porque foi naquellaepl)ca rle ter-
ror quo se ele,•ou á categoria de •li via-
dado a prostituição (apotaáos). personi-
fi cad:. em uma mulher nua. CHllnca•la 
no templo sagrado a receber cultll 
somente devido a Ooos ! (muito bem). 

Assim , Sr. presidente, entendo IJUC 
o Brasil, que vivt! sob regimrHl op-
posto aos flrincipios cstabeleCICios pel11 
1\ovoluçào Franceia, deve bri lhar pela 
~na ausoncia em um certa men onde ()~ 
prnrluctos nalluaes. agrícola$ o indu•-
triaBs de tliversos pllizes não v;io di•-
putar a primazia ; vão !ervir de pre-
texto para a resta ou dn ornato a••" 
phautasticos pavilhões, oodo as multi-
dôo~. onthusiasmadas pelas arengas d,l~ 
haiJil "és 110~ boulev:~rd~ do Paris, rarà•l 
a apotheoso da revolução o da repn-
blica ao som infernal da ~larsolheza ! 
(Mu i to bem ; aptwlu). 
·~ O Sr. Martins de Andrade: - V. E~c 
Iom dito heresias 1 

O Sr. Severiano do Resende:- Ver-
dadeiras heresias, allootados e sacrite-
gios rorão os que, na celebrada revo -



lnç5o, ~ puzerão em acção por p:~la
vta'5 e por obra.'!. 

Sr. preshhmte, é realmente para mo-
lestar-do~ a j,Jea dP permillir, segundo 
determina o projecto can discus~ão. q•t•• 
~e tirem das arcas do lbc~ou ru pro,· i ntral 
40 :000,SOOO para Om tàu im(>ruficuo; 
e, ne~ te ponto, muito judicinsas furão 
as ct~usideraçOes, !ta vouco aoh.luzidas 
pelo illustre rcvrescut 1111c tio 8. 'll istri:lo 
(apoiados) . 

Tanto m~i •. Sr. presidente, quando 
ahi no proj~cto não se precisl de que 
modo vae s,.r ga~ta essl enorme som ma: 
si para se pJrmillir quo tlous ou Ires 
cidad;los de•liO um passeio à nossa custa 
a l'ari~. si para rerneLter ~Iara a expo-
sição produt:tos da província, o quo não 
posso crer, pois para isso. para man-
dai-o!, tem recursos o ~ovcrno geral. 
(Apoiados). 

:)i nOs regateamos aqui dinheiro rara 
creaçà" de escolas e de estabcltlcllucntus 
de eo8roo superior ; ~i rrgall':unu~. 
como ainda ha r•·u•·us tlrns vi111os, u 
paRarr.ento de 11111a pnuto l)IIC ~c (1'1. no 
:~ui de Mio~ :< e •1uc esta prestando 
grude serviç • ir•prclla importante zona, 
havemos de IJal-o a~sim ás m:\os cheias 
para 6m de utilidade tlubia l 

O Sr. Uias Forle.~:-Enl:io, Y. Esr. 
Dil> quer q a e srja lei 1 

Não se regateou, porqu-l o pro.~cto 
passou. 

O Sr. SeYeriano de 1\esende:- ~las 
uào passou uuanirnemcute: houve quem 
regateasse. 

O Sr. Bias Forte~: - Eu fui um d~lles 
a·estava no meu direito, t•omo ainda 
estou. 

O Sr. Sevuiaoo de Resende :- Xem 
eu estou negando ao nobre deputado 
o direito de pensar ou de fazer o que 
bem entender, comtaolo <J ue lambem 
me conced~s igual proce.ter. 

Ora, Sr. presidente, havemos de ti-
rar 40:0006000, quo podem ser appli-
cados a estas e outras necessidades da 
proviocia,para empregai -os em um ser· 
,·iço inteiro~meote improdnctivo e de 
no·nhnm rc.-<nltado? 

O Sr. Viotti : - De resultados es-
pantosos para o faturo. 

O Sr. Severiaoo de nesende:-Aioda 
u.oo fu i convencido dos benefi cios qne 
l\l)ssào re'ultar do dispeodio de reis 
40:000604!0 para ser·mos representados 
na} exposi~ão de Paris, porque uem 
ruesmo poderã essa repr~sentação s~r
vir de propaganda em ra,·or da immi-
gração. 

Seria· mais cnrial. Sr. presidente, 
qne o nobre aotor do rrojecto, qua é 
utembro da ~ommis~o du orçameuto, 

applicasse o~ 40:000,SOOO. que destina á 
exposição lltt l'ari:~, de modo a bzer des-
apparecer a verba de rec.eita sob a ru-
brica - imposto predial. 

E~ te imposto, contra o q na I eu sem-
pre pr,Jl•·~tni. é ooerosissimo. ó vexa· 
turio. rcfctllhlo-~o à ma leria ja sujeita 
a tributo geral u municipaL 

llojO, IJUC O COIIIIIlP.rCÍO e 1s I:IYOUra, 
priocipac~ raclor.•s tlõ! publica pro::pe-
ridadc. lutam com diniculdades eoor-
rots. estando murlo~ rcd uzillos a re-
cursos extremos. sin:tu ;, miseria. de-
vemos procurar alli\1;,1-us do ~tupo~i
çOes gra ,·osas; e o me in de razcl-o não 
é corlatnento atirand•l fura sornmas con-
slderavois, como a t(IIA es te prujecto 
consigna. 

Si o estado das finanças é pro.;roro, 
vol t~ruO$ nossas ,·islas p:tra as condi-
çOes precarias em qoe se ar.bam os 
conlrihnin lc~ c btJS!JIIflmn~ ~ll i ,·i al-ns 
(•IJ'''' ulus). 

T.:nhu Jll:-lllk.hlll, Sr. prC:litlenlo, o 
rn~u , ... ,., ~''"',... o projecln nesta~ bre-
ve~ considll t".•CÔO~ (·múto bem). 

O 8r. F•·nnc htco 8ú;- La-
meu til, Sr. presiolt;ntt!. que 110 ultimo 
quar•el d•1 ~Pculo Hl ~''la prnciso ainda 
estarmns disl!utin·IO as vantagens de 
um1 u:q>osição iutlnstrial ! 

Eotretauto, 11 rrnjrcto que ora atra-
vessa o derradeiro luruo da discu!ISão 
não precisava cl•l SIH:,:orro de minba. 
palavra. pois hrilh·,uteroeuto o tem 
tlef~oJldo tnhmtns os mais vigorosos 
eles L:~ c~sa , totla via, sinto oecesgidade 
lle adduz.r sobre elle ligeiras consi-
tleraçOO!!, tr. eno~ no interesse do debate 
do que por llefereocia aos nobres de-
putados que se têm referido ao ob~coro 
t.rador que rundameolou o projectc. 
os quacs são crellores de tollas as al-
tençOes o cortezias. 

As objecçOes de ordem financei ra e 
economica, que ~e tém feito rontra o. 
projecto, limitaram-se: primeiro.a afir-
mar qne, no estado aclual das nossas 
finanças, não pode a província des-
pender 40:00~000 para o fim de qoa. 
se trata; segundu, que os resultados 
ecoooml vs, :; tte o projecto tem eDL 
vrsta, não serão por elle auingidO!I. 

Eu estou de accordo com os nobres 
deputados sobre as dificuldades da 
nossa situação 6oaoceira. 

Mas. Srs., o meio di\ lutarmos contr.L 
essa crise será, porventura, cruzar 
os braços e esperar que o dedo caosadG 
l!a providencia venha em nosso au-
xilio f 

Eu penso, ao contrario, que o unico' , 
expediente seguro, o uoico meio pru- • 
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rlent11 e emcaz de superar I)S emba-
raço~ financeiros da prt.vincia, fo rr.-
mover as perturbl~ões cconomiras quo 
os determinam. 

Ora, é exactameute isso o que tem 
em vista o prnjccto em discu•~ào 

I~ITt·ctil'a rrente. pa ra Cl' itar, ~i n:ifl 
,·encer a criso econ.,mk:t 1J no •c 11i1. 
-immínentc. OU" rrccisamos du desen-
volver o povo~mcnto do nosso ll rri-
torio; prr.cisa1uos de dar expansão às 
nos~,, in1ln<trias; precisamos de os-
tender e al;1rgar a· nos~as r!!la(õP.s 
commerciaos coro o muntlu enrO(ICn. 

Po~ra is;o, creio IJUO muito couror-
rerá a repre~entaçào da província de 
llfinas na proxima exposição uni\'ersal 
de Paris. 

Sero duvida, oào pollemos ter a pre-
teoção de trazP. r para a nossa la,·oura 
0:1 \'i~itan tes da exposição; o nem 
t:unponco é nosso intuito I(Ue os tra-
halbadores allemàes, belgas ou portu-
guezes venhfto para e llra>il , com es-
cala pelo Campo de ~l arle. 

Mas. si estão provados pela ex perien-
cia ns resultados da propaganda immi-
graotista feita na Europa; si é este o 
recurso de que tem lançado mão com 
provei to conhecido os estados amPri-
c;aoos, entre os quae!' se ha distinguido 
a Republica Argeulioa, t, das nos~as 
províncias, a de S. Paulo; si a propa-
ganda õ omcaz quando feit.a por jor-
naes creados para este fim na Europa ou 
pela disu·iboiçào larg:1 de mllnog·aphlas 
e de mappas; eu não sei por11ue motivo 
ella não ser.i proveitosa, expontlo-se 
a?s proprios olhos do mundc civilisatlo 
os nossos recursos naturaes e os pro-
duelos da~ nossas industrias. 

E, Sr. presidente o eiTeito de uma 
IJropagaulla não re,ulla só da influen-
cia que ella possa exercer immediata-
moote sobre aquelles aos quaes se di-
rige. 

Cada espirilo, quando chega ao co-
nhecimento de um facto, toroa-so, por 
sua Vt'Z, um centro de informaçOes. 

Portanto . a expo~ição dos nossos pro-
duetos não os fará conhecidos somente 
daquelles que a visitarem; mas dará 
deites noticia, tanto mais ampla quanto 
maior ror o numero oJs que poderem 
dar, da sua abundancia e riqn~za , o 
srn testemunho pessoal. 

Mínimo fOra lambem o resultado da 
propaganda das ideas reita pela im-
prensa, si ~lle su ac~uasse sobre .o e~pi
rilo dos mtl. dez m•l ou cem mtl le tto-
re.~ de cada jornal. 

Em segundo lugar. muito de,·e-se 
e!perar da representação da proçioda, 
n:'10 somente para derivar a corr~nte llc 

immi;::r:~n tr; p:1r~ a no~< ~ prnl'inrh. 
mas :oincl:c p~rl a attr:~rçjn 1!1• r;• p1tlr.; 
p:ora ~s nu~~a~ inclu~trias. 

,\ ex posiçiin dos no~su~< prnllnct(l:<. 
rletullll•ll',l uolu as riqun.ts 11:11 u r~ l'~ de 
1] 110 i( Í~I'III Illl:', f~rf1 1)110 I:: Ílloill•lri~ r· I' 
u(>Or:trl .. , ~onhcçit1l a u(HI II'IICi:t 1!•1 •ua-
tcri~ 111 i 111~ llflll mnta o n•J·~n pa1~ 1''11 '\ 
n t•xplu•"{:in 1las sua;; IOtlu~lrias 

l'ur t'\CIIlplu. n< ,·inhatl'Íru~ cl.o .\lg,·-
ria, I (Ih' SI' tl•nt \ .... 111 ohril:l·"''''• pu r 
ci rcum~1.111ri.o ~ ri i m.ttt•ril\1~, a ;ti 1,1111 lu-
nar·" :~u.ts ,·inhas, ver:,,, pcl:lc•X ttJsi-
ç;IO du:< nu<,o~ vinhors, 11111; Clll n III)S~:o 
(11'11\' Ínl'i .o •· : ~ ~ontradu copiosos ll ll•n tcn-
tos para a sua Íl11l u.stl'ia. 

0:; fcrrCII'O!' dr) .\ rri~··g~. ;ltT••II IILIO~ 
Lias suas forjas pela cri~•· [ll'l' lurh:ulora 
tlu tr:ll1:1lh11, scntir-~1'-h i111 attrahirlo:< 
para a no~~a terra, \'Ciuln a ttuanticl:tdl' 
e a rÍIJIICZa elos nussns minc•riu~. 

Em 3. • lugar, Sr. prc.,tJo•nh•, n nnsns 
comparcdmcnto na exptt~•o;àu do l'arl$ 
tra.rit cornt> rcsultarln immcclintll. come• 
(I trm 1•1'0\':ulo (101' rartn~ ~omolhan tes. 
CStl citannoil u ampliarmos as no~sas rc-
ln\·ucs \'OHIIIII'I't:ittC3 COIU f1S paizl!:; d:t 
Europa. 

.\ assemhlca sabe, p1>r t~xt•utplu. 'li'~' 
n merendo ola f\us~ia abrio-se nn c:tf.i 
tlt~ pt·occtlcnda hrastleit•a, dí'(llli~ tl:t;; 
ewosiçitc.~ Jlli rcalis;uJa · pu lu bt·ncmo·-
rito Centru 1la la \'O III'a C tiO CIHIIIIICI'-
cio. 

l'or tantu, ó licito crer IJHC a r~prc
sentaçào da pruvincia cl c ~li na) na ll'l-
posiçào do IHS!l concorrl!ril tl:ll';l ohtcr-
1110:\ csl'l tri(llicc rcsu ltmlo. 1101'0:\t' 
co111 os traiJalhaJon!S europeu;," uos,:u 
ter rito rio; dar ma.ior desPn,·nh im~ntu 
;,~ nossas intlustrias; <t$Sct.: urar a t':..trn-
são tias nossas relações commcrc•a~s. 

l'on~o que isto licnu pcrft•il:~tncnll~ 
tlmnonslraolo, não pel:1s l igei ra~ p:lla -
\Tas quo "cnho de prorcrir. 111a:; pelo> 
brilhantes discursos que ja tem ~lolu 
pronunciados sobre este as~ uln (llu. 

Senllo assim, Sr. presiJoute, jni-
Kando o debate sufficieute o o e~pirito 
da assemhlea esclarecido, peço f1 
V. Eltc quo coosulle a casa si appro,·a 
o encerramoluto da discussão ( atuito 
bem; muite) bem). 

E' app1·nvatl •> o requerimenl•> de en-
cerra meu to 

0 Sr. DIAe Forto8 (nàn Lemos 
as suas observaçOe>). 

O S •·· Antonio Telxoira. 
(pa1·a uma explicação) : - Sr. presi-
dente, na scss o do dia U , logo no fim 
do men lliscurso, dei os motivo~ p11rque 
abslinha-roc de votar S•lbre o pr11jecto 
relalivo á exposição de Pari ~; pt~is IJUC • 



!18Ddo essa ~xposiclo nm acto comme-
morau ·~o da RevoluçãoFrancesa,jnlgnei 
do meu devt~r não poder jamais votar a 
fator do projecto. 

Por outro lado, coúuece<!or de sua 
11&ilidade, resolvi t.ambem não votar 
contra elle; por isso. abstive-me do 
•oto. 

Hoje, porem, depois do luminoso e 
brilhante discurso pronunciado pelo 
illnstre deputado pelo 8. • distr!cto, 
tomei a resolução de romper m1nha 
uentralidade e declarar-me franca-
mente contra o projecto o. • i, sem que 
por esse proceder srja taxado de inco-
lierente. 

A cob.erencia no proceder, Sr. presi-
dente, é um dote admiravel que orna 
a fronte dos grand6:! homens. 

Ei.s a razão porque todos admiram a 
coherencia do Sr. conselheiro Andrade 
Figu.~ir:l (apartes). 

O bomt.m para ser coherente ne-
eüSita ser ta o illustrado que possa ser 
mestre da ilnmanidade e que est.eja 
eempre prt.~mpto para sustentar com 
mestria ~\idos os seus actos. 

Ora, fir. presidente, eu, ainda como 
díseipnlil, posso dizel-o, sem que haja 
modestia de m.inba parte, son um mao 
discípulo. 

Por conseguinte,. estou nas condições 
de r.prender todos os dias e de mudar 
d.e opiniilo de um momento para outro, 
logo que Yeja razoes que me con-
Tenção. 

O Sr. Presidente : -Peço ao nobre 
deputado qne seja breve na sua expli-
cação de voto. 

O Sr. A. Teixeira: - Eu tenho o~ 
eessidade de explicar meu procedi-
mento á província, Sr. pre~idente, mas 
o farei em poucas pala v r as. 

Um dos argumentos hoje offerecidos 
contra o projecto em discussão pelo 
uobre deputado pe!o 8 • districto se 
refere ao estado aetoal de oosMs fi-
1Wiças. 

Ora, ignorante, como sou, em mate· ia 
de finanças ~nao apoiados geraes), era 
muito racll seduzir-me pelos cantos da 
eerea, anuunciando o estado lisonjeiro 
das fi nanças de nossa província. 

c' ~gundo argumento foi attineote 
a reouerimPn.tos futuros, que apre-
i6ntam-se sempre como uma nuvem 
borrascosa contra qualquer governo 
que tenhamo:~; o terceiro, a inexeqnl-
bilidade do projecto. 

Sr. pl'esídeote, são bem conhecidas 
as obras de Saint-Rilaire; ellas correm 
mundo, mostrando que a província de 
Minas é uma provlncia onde se pode 

tiver independente, por sua grande ri-
queza e fertilidade. 

Por conseguinte, n~o nos sendo pos-
sível fazer represeotardignameote nossa 
provin-:ia, pode a opinião favoravel,que 
a Europa forma de nossas riquezas, ser 
dissipad.o\ pela fraca exposição de 
nossos productos. 

Eu, patriota como sou, não querendo 
que essas ideas, formadas pelos eo-
ropeos a respeito das riquezas e meios 
commodos de viver em; nossa província, 
caiào por terra , voto contra o projecto 
c.• 1 (muito bem). 

O Sr- Barboea da 811va 
requer pro rogação da hora para votar-se 
o projecto o. • 1 e discutir-se o de o. • 
350, relativo á c~trada de ferro de oe~ te. 

O Sr. Presidente declara que oppor-
tuoamente snbmetterá o requerimento a 
tolos. 

O Sr. Pimenta (pela o1·dem) 
requer e obtem a votação nominal do 
projecto o.• t , uma vez que ellc enr.~>.rra 
mataria de ordem iinaoceira, política e 
religiosa. 

E' approvado este requerimento. 
Procedtlodo-se á votação, ti a pprovado 

o projecw; tendo votado a favor os Srs. 
Drumood, França Vianna, Josioo, Aris-
tides Maia, Dutra, Antonio 1\larlios 
Silva Fortes, Bias Forte.~. Rodrigues 
Horta, Chassim Drumond, Lafayelte, 
Sousa Rabello, Brandão, Franctsco Sã, 
Camillo Prates, Alvaro Machado, Vaz. 
de Li ma, Salath iel , A merico de Ma !los, 
Amaral, Mourã.o Sales, José Theodoro, 
Ba.rbosa da Silva. Leonel Filho, Martins 
de Andratle, '!iot!i, Soares Peixoto. 
Porfirio Machado, Lindolpbo Caetano, 
Sílvestre Ferraz; e contra os Srs. To-
lenda), Ferreira Alves, Candido Cer-
queira, Coelho de Moura, Carlos No-
gueira, Jurumeoha, Campolioa, Tei-
xeira Duarte, Firmiano Costa, Augusto 
Cesar, Avelino Correa, Pimenta, Tei-
xeira da Motta, lsnar.io Morta, Antonio 
Teixeira, Luiz Vietra, Moreira da Rocha, 
Clandionor Nunes, Velloso e Gomes 
Candido. 

O Sr- :a&rbo- da Silva 
(não temos o seu discurso). 

O sr. Dlae Fort.ee (idem). 
O 8r. Preeldent.e:-Aceitei o 

reqoeriment6, porque, e.m casos iden-
ticos, ba preudentes nesse sentido, isto 
é, permittlodo a aceitação de taes re-
q o e ti mantos. 

O nobre deputado que acaba de 
falar olo mostra no regimento um Só 
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artigo quP prohiba a qualq uer de(lu-
tal!o requerer a prorog~çiio de hora. 

Mc.-mo na pre~ente sel<sào, ja rorão 
feito~ requerimento!' desta n:llnreza e 
a as!'em hlea os teot votadl>. 

r.:' ll>lil a praxe P•LabrJet:ÍI)/1 () inva· 
riavnlmente ::eguida nesta ca~; •. como 
podem dar testemunho aqucllr!s qu11 
aqui têm lido assento. 

O art. 1118 do regimento dttermina 
que, nos casos omissu~.os estylu" e pre-
c:ertente.• sen•em dt> regra e obngão 
em falia de dispcsiçào txpre~~a. 

Vl'm, pnrlaoto, em mcn apoio. 
o art. 107 , a l]ne se rerorio 11 nnhre 

dOJlUindo. tlá comp~ ten cin ao pre~icl enle 
da as~•·miJit•a para procedPr rto modo 
ahi in•hr.a•ln, mas nàu inhibe a qoal-
quer cl o•pulatlo de requprr.r prorogação 
de hor:• . 

O ~r. !lias Fortl'~ : - :"'o tempo 
propriu. 

O Sr. l'rr~iden iP: - Eu ~aranto ao 
nobro dopu l:ul·• qu~ . IIOntnrcdllalllenle 
collocndn nPsta ca•leira (111fo aJmio.tlus 
gcnJrs), l•• ••ho prncur:• tl ••. lan tn IJ!Ln nlo 
me é pn~"•wl. dingi r u~ lra l•alh"s tia 
assemblea w m toda a JIISllça e tw-
parctah:la·l" e jamatl' nnlando o re-
gimrntn .ta c.1~a. r11n1u tlisse o nulJrc 
depu ladu (a/)ofados). 

O Sr. ll•a:: Fl>rtes:-~:.n continuo ua 
di~cu ~stto. porque o tl~ ta•lú dll ~au ,l u de 
V. Exç. não rermiue isso: do contrario, 
mostraria qu e o regimento n:io Lem es-
tado 1'111 ''i!(nr . 

O ~r. França Vi ao na ·-Teol est:1110 
em vigor. 

o Sr. Presidenle:- 0 nobre depntadc; 
oào podf' :>.bqolutameole provar o que 
acaba de dizer e mo~•·ar que en 
lenha collocado na ordem do dta ma· 
\ena alguma, lendo em vtsta qual-
quer interesse individual. 

N l\ ordem do di :>. trnho collocado as 
ma terias que me paret·em do ma i ~ 111 i-
lidadn e auenclendu sempre ~!< r•••·l:l-
maçóes ou pedidos el o~ :::;r;,. cl ep11 1.nlo< 
fei tos pr ran1e a me~a . M accont., (nm 
o arl 103 do regimento 

Para mim, é assompto tle magna im-
portancia a ~iação ferrPa tia nroviocia. 
c:oi•' futuro depende pri ocipatm<~nte do 
desenvolvimento das e~tradas de rerro. 

Por el'.~a razão, se acha na ordem do 
dia um prnjoctn de~a natnrPu. 

O Sr. Rias Forte.~ :-Si n:io fOra o 
P.Stado de saode lle V. E:tr... rn mos-
traria como é i otert~•~e intlividnal. 

O l'r. Presirlente:-OevA fazPI-o. 
O Sr. Barbosa da Sifça·- .-\ casa 

:::anifll!IIOU-58 em p~<ll a f a f Or da 
1·iação rorrea. 

O Sr. Presid ~:n le:-l'o~so errar. mas 
a~ minhas in\encões stto sl'mpro boas. 

Nttu tenho nulado o rl'gunento. 
E' o que me tliz a con~ciencia 

( OJlO intint). 
n Sr. A. M.tdtadn, ohtcndn nrgencHI, 

a pn·~enla a rt>rlacção h na l no prOJCCIO 
11 1 . Jlttl' ron, ••lrrar m~lorin urgen te. 

E' approva•la a redarç.'lo. 
E' lido n m t•nirio dn ~Pr.r~lann rio go-

vPrnn. commnntcanrlo 1Jne ~- F.xc re-
rt>hrrà amaohi•, á nma hora ria 1:1rt!e. a 
cnrnnlis~fto encarrrgada de levar leis à 
~anrciw. 

n Sr. 1're$illento nomca para o~ ta 
c•rm1n i:<~flo os ~rs. C. Corqneira, losi no 
O ~ . Jlr· i ~nt•r . 

() Sr. C. CPrqueira. allegan•ln incom-
mnrln •t e~au dl', Jl('tll' • h ~pen.:a tln rum-
nu<~àn. 

E' numeado o Sr. 1\. llorln. 
J:.'strntlu de jcr,·o Oeste tle .\f llltl < 

Enlra rm ':!. • rliscn:«:·to n nrnjPt'tn n. 
:HíO. IJIH) corwede garantia cl r juros 
liu i p .. r "; ft r.u rn pa nhb de t'slrarl tl dr. 
(erro rJ, , nrJS irl tle ,\l ina~ pam prolongar 
seu~ trilhos atti ao alio S. Franr. t,co. 

o ~.-. I .con e I F ilho não vem 
razt>r um dt~~ursu solJre o prOJc:Cio em 
d tsr.us::ãn . 

F.o tenrte que o~ leg•slatlurcs de hoJe 
dewm pre,;tar religiosa atteoçào à.s ci r-
cumstaocias actuaes do paiz, eMimu-
lanJo as suas forças vit .. e~. impell indo-o 
para o ramiuho do progredir , procu-
rando pri nci p~lmeoto curar a hypertro-
phia industria l, de que se acha :ttacado, 
levaotantlo :os suas forças vivas para 
re:o tabt>lecer o eq uilibrio. ( M u1111 bem). 

Não é adverso á medida que r.z ub-
jecto do projecto. ora em discussão. 
tan to •IUO não lho ;ecus3rá o seu apoio. 

n r ixando, poi~ . de razer consi tlera-
çl\c, n rll~Jle •to, oiTerece ui\ mcs111u pru-
JP.fltt o~ ~egn i ntes add tttvos : os proji'C-
tns n~ . :1:;2, 2:1 e 2f!!l. 

lltZ •JIUl o projecto o. 2a se refere a 
t'onstrurção de uma estrada do• f••rro, 
opte. pari indo da linha Minas aoll Rio. 
vá ltlrrn inar no rio Sapucahy.uo muotci -
ptO de S. Gonsalo. sobre o qual pedP. 
desde p,a palavra para,em occasião op-
porltlna, mo~tr<~r que nenhum outrl) 
projrcto t1 eve mais merecer a auençào 
da assem bica. ( .11 u ito bem). 

0 8r. · ·ora•elro AlvC"fl (pela 
rll'dem):-Vr nho reclamar da meM, 
Sr. prel'itlenlo, que regu l ari~o o modo 
de se fazer a inscrit>cào dos oradores 

Eu entP.tH1o. Sr prestdente. qn P. 
desde que~ dada a ordem do dia " 
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aberta a sessão, qualquer deputado, que 
se acna porvont11ra iuscripto com ao-
tecetleucta, tom o direito de suppor 
que essa ill!icripção prevalece sempre, 
seguu.:!o a ordem porque eslá feita . 

Penso que esta é a loterpreLaçào 
unica que se pode dar. 

Entretanto, V. Exc. vü que todos os 
dias a l~runs deputados, que constante-
mente IUScrcvem-se para tral.a r de um 
assumplo, veem prt-Ju>licado o ~eu di-
reito e tecm oecessiltlde de todos os 
dtas reforDL"Ir a ioscripção. 

l<~u, por exemplo, dirigi-me á mesa e 
pedt Que se mu inscrevesse para a 2. • dis-
cussão do projecto o. 350 no L· 
dia em que foi dado para ordem do dia; 
não porque desejasse exbibir-me na 
tribuna, aiotla menos pelo desejo de 
obstruir, mas porque tinha uma emenda 
que apresentar ao projccto. confurme 
entendia cooveniunto aos interesse< da 
provlncia. usando assim de um direito 
que me é facultado pclv regim~ntu. 

Entretanto, nào ID•l fui conGtHlida a 
palavra e eu não tive ensejo de apre-
sentar a minha emenda. 

Peço, portanto, p:ovidencias á mesa 
no sentido •te regular' ~ar melnor 
a ordem das ioscripções. 

O Sr. Pt'ijs itleote diz 11 ue, exami-
nando a ort.lem do dia 20 o as actas ap-
provadas, verificou que effec!ivamente 
nessa da la o projecto o. a;;o achava-se 
em 2. • discussão; e, porlanlo, prevalece 
a ioscripção desse dta. 

Declara que tem a palavra o Sr. Dr. 
Ferreira AI ves. 

O Sr. Arl.st.ldee Maia (;pela 
oràem):-Sr. presidente, não lenho a 
mínima intenção de censurar os aclos 
de V. lhe.; entretanto, não posso dei-
xar de oolar que, tendo, na pouco, per-
guntado o Sr. Dr. D. da Silva á mesa 
quando terminava-se a hora destinada 
para a V parte d 1 ordem do dia, V. 
Exc. respondeu-lhe que terminava-se 
ãs 3 no.-as e 25 minutos; e, por conse-
guinte, o requerimento de prorog:1ção 
de hora feito pelo mesmo collega não 
pod.e ser por V. Exc. a.ce.to, uma vez 
que sà(l 3 noras e 30 minutos, tanto 
mais quando na na 2. • parte da or-
dem do dia matarias importantes, que 
p.recisão ser discutidas. 

Consultada a casa sobre o requeri-
mento de prorogação, resolve pela ar-
firmaLiva. 

(O Sr . Presid6nle cleia;a a .tua ca-
Mira, que ~ occupada pelo Sr. t. • se-
cretario). 

O &r. 8llve•tre Fe.rraz 
(p6la ord6m):-Sr. presidente, ja o 

disse e repito: a po~ição de honra n~ 
pode ser occupada quando, emopposi-
ção á pessoa que a ella se a.cha elevada. 
temporaria ou permanentemente ap-
parot:em circumstaocias que dilllcul-
lâo-lho un inhibem-lne gozar dessa 1»-
sição hourosl o do suas regalias. 

Sabem V. Exc e todos o~ meus 
co-roligi.•oarios que para occnpar a. 
cadeira d l presidente desta casa • • • 

O Sr. IJutra: -O ode tem feito mui-
los sacrificios. 

O Sr. S. Ferra?.... a niogue1.11 
pedi votos. a ninguem solicitei essa 
noora. (Apoiados). 

O Sr. Aristides l\laia: - Nioguem 
cootusta o merecimento tle V. E:otc. 

O Sr. S. F6rraz:- Naqut~lla ca-
deira, como sempre nes ta c.~sa, tenho 
fdto sacnllcios até de minha propria. 
sau•Je, p:tra atteuder do melhor modo 
qnn pfl<so os irllerP.sse!' do serviço pu· 
blk11 (•tfl'lilulos) t!l)ll! 1011" cl iguida.tle. 
Ctll!l lUda buoratlez e iodeíleodeocia. 
( .. 1 poindos). 

~las, Sr. presit!eute, todos v•les sa-
crificios devem desapparecer, esse posto 
de honra não po Je mais ser occupado, 
quando encontro opposição em meus 
proprios amigos, quando se apreseo\à() 
para isso mo ti vos sobre os q uaes não 
poíle deixar de se pronunciar a. assem-
bica, t!UC dari razão a q11em a tiver. 

Antes. porem, de chegar ao fim qua 
me troux.e á tribnoa, me perrnittir& 
V. E:tc. que eu explique o procedi-
mento quo tive como presidente. 

Apresentado o requerimento do Sr. 
D. da Silva. o nobre deputado pelo 7.• 
dt:s(r t.:to levantou-se o disse que a mesa. 
não podia sujeitar esse req uerimenlA» a votação e, para justificar o seu mod() 
de peosar, recorreo ao art. i07 do r&--
gimento. 

Declarei então ao Sr. D. da Silva q1uJ 
opportonamente tomaria em consid&--
ração o seu requerimento e o sujeitaria 
á votação. 

Entrelanto, lraLant.lo eo, antes de 
declara•• que a hora eslava finda, de 
submeller o requerimento á voLação,l&--
vantou-se o nobre deputado segunda. 
vez e disse que a nora tinb.a !)assado e. 
portanto, o presidente cão podia mais 
sujeital-o á voLação. 

O Sr. Bias Fortes:-Estava no me11 
direilo. 

O Sr. S. Ferraz: - A assemblea sabe 
que a mesa não tem o direito de reco-
sar os requerimentos de qualquer dos 
Srs. deputados, desde que sejào feitos 
de conformidade com o regimento. 

Ora, pergunto: si, concordando c0111 
o nobre deputado. eu declarasse pr&-



AN~. \...ES 

jnJicado o requerimPnto em questão, o 
~cu autor nio poderia, com justa ra-
Z{LO, incropar o meu tJrOclldimcuto? 
( tl poia·tosl. 

n Sr. Oias FortU!l: - 'l.io pollia, 
P•mtuo a !1ora ja tinha pass;ulo (1v>o 
•tptdados). 

O Sr. S. F~rraz:-Nin podra aceitar 
P. f:Lter votar CSid requerimento, porqne 
foi apreseotatlo a o tes da hora; não 
podia sujcital-o á votação, porque a 
bora 1•ra pH•lda, o que a mesa. com-
petente par<> is~o. nào havia ainda 'le-
clarado á assemtolea (tidO apoiados). 

Quando devia entáo S11joi tal-o á vo-
liiçào f 

Ernlim, Sr pre~idente, seja como 
ror, e:: quero ficar livre nesta casa, 
quero collocar-me no posto em q a e 
devo estar e evitar quo ele hoje em 
diante so me dirijão propo~içOes que 
mo possão offender; porque, sabe-o 
\' . Ex c .• no caminho da honra, do 
dever O da dignidado, qUil n:'10 SàO, fcliz-
ID81lt6, prOJlriedade~ exclu;ivas de pes-
soa alguma. ninguem me oxcedu 
(t~poiados). 

O Sr. Aris tides Y IÍa:-:'iem ninguem 
q11Pr excotler a V. Exc, 

O Sr. S. Ferraz : - PoJrtlloto, peço 
à V. Ex c. q u,. coo~ulte . ca~a si me 
coo~c exoneração do cargo de pre~i • 
dente. 

O Sr. Drumo n ti:-Sr. presi-
deoto, lm 14 annos quo conheço nesta 
casa o illustro Sr. Dr. Silvestre Ferraz. 

Tem sido sempre um b1talhador 
a~errirno da causa liberal; nunca re-
cuou da posição quo os ~eos amigos 
lhe elesignarão nesta assemblea (apoia-
dos) . 

Por essa razão e mais pela sua de:li-
cação, pelo seo espírito liberal, tem 
elle conquistado não só a confiança 
do seo dis triclo, como de lodo o par-
lido liberal mineiro (apoiados). 

Nesta casa, Sr. pre!lldeole, ninguem 
com lilulos mais dignos podoria ser ele-
n do à cadeira que S. Exc. occupa 
e nem, Sr. presidente, eu acredito que 
algum de nOs se senliria animado de 
cora$em para disputar-lhe a cadeira 
(apoaaclos). 

Um Sr. deputado:- A questão é de 
conftança individual. 

O Sr: Dromond.:-Não encaro a ques-
tão por esse lad.o somente. 

O Sr. Jurumenba:-Eu aceilll a ques-
\ão debaixo do ponto de vista pessoal. 

O Sr. Drumond :- Acredito que no 
partido liberal aqui reunido aio pode 
lal&ar a confiança a um de seos maill 
esforçados paladinos (apoiados). 

Nús, qu J couhcccm.ls " d•l.&tl~o. nús 
quo lho adm1ram••s as ~irturk; ,. t.t~IO!J 
os outros do tes, quo t.uH•• clov;lu- lhe 
a personalidade. uão po1lemos tarohem 
recusar-lhe a uo~sa cuu liauça indi-
vid ual. 

l>c.~so modo, julgo que i nl~rpreto 
perru1t:uneuto os .:;eu tuueutu~ llu~ 1ucu:> 
~.:u ru pauhu•r~ tle Ulucalla. quo apre-
ciào-lhú as l'rwncutes \IUauol.uJes. 
quer como pollto"", lJIIOr cumu par-
ticular. lleclar.<u..to que a IHncada 
liberal nà•l ace1n a roluuui:ra, •1uo fa% 
S. l~xc .. •la r;~lleira da presitloncia (muil11 
bem; muilv bem). 

O 8r. Dau·••of!!o .runlor: -
Sr. pre3idonto, eu nào .:om prohend() 
e~sa~ cousas que se estão passando 
presen\omen te aqui ne~tn a.;seruuloa. 

São tal vez conseqneucia di' urna fa-
talidade estranha ou re_.;ull .. uo talvez d() 
producto tlessa lei quo d(.'tornlluou o 
augmento elo numero dvs represen-
tantes da provincia. 

Eu não sei, Sr. presiilnn w. ~i vou 
morto alem da~ <:ircum~tancia.; .Lcluaes 
e a casa me p~r.loa rá, si as irloa:; que 
enuodo são (>ouco oertin!mt".; á ma-
leria. si s'io tal vez ideas que nenhuma. 
relação têm com a que.•tâo. 

Eu Vl'jo, Sr. presidente. I( Ue, a re-
speito do cumprimento do reguneoto da 
casa, levanta-se uma questão de or-
dem; eu vejo, de um ladll. um tlos r.ll·re-
ligiooarios do presidcnto 1la ns~emblea. 
aJlegandO a rr~lt I de OUSCrVR.•lCia das 
disposi~ôB.~ regimeutaes; de uutro lad(), 
vejo o presidente, decitliudo de modo 
contrario e affiirmando lJUO a sua deci-
sao fl a mais curial. 

Eu oão sei si isso é o resultado 
desprevenidll de um puro o simples 
exame dessa decisão; não sei si é () 
resultado do antagonismo do opiniões 
que so nota nesta casa em relaç:1o a cer-
tas medidas, pelas quae. ha tloputados 
que ~x•gem debate e outros quo jut-
gão-se no direito de evitar o mesmo de-
bate, porque entendem que nem sem-
pre é a discussão que favorece a pas-
sagem dessas medid.as. 

l!!u, pois, Sõs., não w mprebendo o 
alcaoc~ que possa, porv.:ntura, ter o 
pedido de exoneração, que acaba da 
ser reito pelo Sr. presidente da as-
semblea. 

Digo com toda a franqueza-oll.o com-
prebeoelo qual seja o resultado, para 
nOs outros, conservadores, do facto 
da escusa de S. Exc- . 

Não sei si diga como a v11lba dos 
antigos tempos, que, acbando~se na p~ 
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.agem de om rei, que era conduzido 
ao tomulo, exclamava : 

c Que desgraça! lamento soa morte, 
apezar de oào 1 a • elle sido bom ! e, 
Interrogada sobre isso, respoodeo que 
assim procedia, porque tioha medo 
quo •ie~S8 outro peior ! • 

Ku não sei ~i. em relação ao Sr. 
presidente da talla, será o slmile ca-
biY&I: qnem acretlitar que não. 

Foi om:l idea que n io-me ao espírito, 
assim de momento, mas que não pre-
leodo ap!llica.r á S. Exe. ou l quem 
quer que seJa. 

!'do é minha missão agora aoalysar 
o procedimento do Sr. presidente. 

S. Exc., que para nós outro~. conser-
ndorea, merece todas as sywpatbias, ê 
e111 todo caso um adversario c, como 
ut, não pode contar c~m a nossa coo-
8ança politlca; esta lhe está oPgada. mo sei, portaotn, qual den ser o 
BOlSO procetlimeoto, desde qne a quPs-
Uo não st'j 1 collocada no terreno poli ti co. 

Quanto a mim, decl:\ro, com toda a 
franqueza. que absteo t.o-me tle enun-
ciar-me (tnualo bem; muito bem). 

O &r. Jurun~enba:-Sr. o~re
sideote, tendo o illustre e di11tincto Sr. 
Dr. Sabioo Barroso, leadu da minoria. 
declarado que abstioba-se de eouo-
clu-se e de votar sobre a questão que 
88 agi ta tão iotempcstivameoie, dei-
undo S. Ex:. todos o:~ seus collel!as 
emhbertlade p<ira procederem como qui-
ussem, eu venho ta•ubem maoirestar 
o meu modo ele pensar com relação ao 
uaumpto de que se trata. 

Tambem nãu vejo, como I) nosso ii-
Jostre leuder, o motivo que tem trazido 
.:erto eocapelamento e certas inconve-
oieocias, pelo racto de se desejar o 
encerramento da discussão ds uma 
materla, que su;>poe ·se devidamente es-
c:laret.ida. 

' r.ousa. se$nodn parece. oio tem o 
IDtll •r ruodameoto. 

B•1m ou mal,josta ou injustameote,al-
lf>po clous ou tre.~ membros da maioria 
qne o illnstrado presidente desta casa 
w &etll coaprido religiosamente o re-
simeoto. 

Mas, Srs., penso qoe S~. lilJtcs. alo 
lêm rallo. 

Tenho observado que uma e outra 
bleeada e.alé os ftCIDblicauoe se rtêm 
.oe•rado aatisreitos com a imparcial 
•i~o dos DOil50S trabalhos. 

Onde está a maeula e os .erros elo ac-
tul presidente aa sesslo •e ·hoje f 
. ~ ratto .mater.ial de haurem pataado 

doas oo Ires minutos da flora marcada 

• 

e, ainda assim, pOr S. Exc. em votação 
um requerimento anteriormente acei to 1 

Isso, por certo,não é raz~o que pos~a 
em absoluto jnslllicar semelhante ce-
leuma. 

Si o presidente da ca~n é quem de-
termina, como tem sido praxe, que a 
bora está ou oào Iluda, e sobre isto 
jamais houve a menor reclamação, pa-
rece-me que não !t. l a mioima dumla 
de que, emquanto não é enunciado pelo 
presidente est:~r ou não terwinada a 
hora, não ha "'"ti v •• para se • flhantc 
con•ura, tanto 10a1S quando sào passaelvs 
dous ou tres miou tos sonHmtr. não vendo 
eu um direi to aos o .. bres deputados para 
procederem pc!o modo porque o fize-
ram (opat'les) . 

Acho que é materialisar muito e nem 
vrjo di retto algum prejudicado. 

Sou adversario de S. F.xc. o adver· 
sario i" transigente. 

Eu, apezar de conservador. de acom-
panhar e~ta bancada, sempre em bar· 
monia e ~ujei tJ á voz de um illustre 
amigo, o Sr. Sabino Barroso, amigo qur 
muito acato e considero. voodo que este 
emtltio a sua opinião individual, dan-
do-nos plena lil•rrrlactr, nno acompanho 
os que manirestão·sc c(lutrarios ao pre-
sidente em uma questão rutil· proce•lo 
com toda a inteirt'za eld mtoha coo-
scieucia.oegaudo a exoofração que pede 
o Sr. Dr. Silvestre Ferraz. 

Não vrjo na bancada liberal qut>m 
melhor desempenhe suas fnncçOes. 

Nào serviremos de jogo. 
O Sr. Barbosa tia 3ílva : -·Apoiado. 
O Sr.Jurumeoba:-Prt•cedeodn assim, 

segundo penso. com justiça, razendo 
plena lbs t~nção de sen!imeotos politr· 
cos, qui'! por emquaoto não estão em 
jogo, declaro que a bant:ada conserva-
dora oào tem ~b~lotameote a ldea ele 
assumir a elirecçào dos trabalhos da 
mesa, visto comoestà em miooria ;e,desde 
que não se trata de urna ques·lo pro-
priamente política. couliolla a prestar 
homenagem <aos dotes particulares qne 
oruào a pes~a do Sr. Dr. Silvestre 
Ferraz (muito bem). 

O 8r. 811va Fortea (oào ttmos 
o eea discllft()). 

\l'l 8r. Leonel FUbo (P•i4 OI'· 
dem):- E' com grande cootentamllnto, 
Sr. presidente,qoe, em meu nome e no 
dos meus cumpaoheiros da u tr.ema Ps-
querda, nabo mpstrar o nosso modo 
de p.1uaar sobre a presente questão de 
ordem. 

Todos os diu , Sr. presidente, se diz 
oesta casa que as assembleas provia-
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êiae.<~ são corporações meramente admi· 
oi~ tralivas 11, oo entretanto, todos os 
dias se faz aqu1 polilica a pretexto de 
qualquer di~cussão. 

r~lizmeote, a preseole qoestio foi 
deBYiada de!ISe terreno. 
Nó.:~, corno democratas, que somos e 

aqui estamos oào para tomar p. rto nas 
lotas partida rias, que tirão a calma e 
a rectidào do espírito, mas para traba-
lhar tanto quanto em nossas forças pela 
rea li~ açà11 das medidas de interesse 
real , que possão affirmar f' garantir o 
eograoder.imeoto e o prog esso da uossa 
província, discutindo, em (ICcasião pro-
pria, as •1nestões políticas. por isso Cj •te 
é OOS~II dever razer propagaorla das 
ideas generosas, como são as llo partido 
repobh··auo; temos o prazer de decla-
nr qurl não trPpidamos em indeferir o 
reqoernntnto 1.lo illustre deputado pelo 
tI. • distric t••, pro~ideu to desta assem-
lllea. 

Assim procedendo. Sr. prcsidentr, 
estamos Cf'rto~ de fazer justiça, 1>0rque. 
oàn sendo polí tica a wauifestaçào, de 
q oe vai com cerl~7.a sor alvo o meu 
distiocto am•g·'· Dr. Sil vostre Ferraz, 
oó~. repuhlicaoos. aproveitamo~ a oc-
c:asiào l•ara, por no1q'l'l vez,corlf•jarmo!<, 
oào ao representaOle do vartido liberal, 
mas, ao ci•ladf•o honesto (m u ilo ber. ), 
ao illustru brasileiro, ao dilecto fil ho 
desta democratica terra (mu ito bem), 
iquelle qoe, na cadeira de presidente 
desta a~scmblea. tem sabido cumprir o 
seu dever com lodo o zelo de uma sã 
.;onscieuci:l. sem paixões ou coleras 
partidarias (m uito bem). 

O Sr. Navarfo:-Apo1ado. Sempre foJi 
a sua norma de cooducta. 

E' digo o de todas a:1 homenagens. 
O Sr. Leon•!l Filho: - Assim proce· 

dl!odo; Sr. presidente, queremos que, 
mais UQ'l:\ vn, a província saibl que. 
mó<~, republicanos, n~sta casa , como e10: 
tôda parlt', prestamo!( nomeoagtun ao 
uleoto e rendemos culto ao r.m.c-
ter do brasillliro digno desta gr .• n·le 
palria (muito b~m), f:uendo justoça ao 
IM• i!tlmeoto de todos (m uito bem). 

Como, pois, não se trata de ama 
meP8 de conllança pelitica, por JOe DàO 
prestamos apoio a parlidos monar-
c:bicos, o o te·nos o direito Je reeusar 
o at~S:~O voto para, que Sl'ja i odererido o 
requenmento do- D ·. Silvaoctre Fei'Taz, 
ioterpre&aodo 'assim. os aenliroeoto~ que 
bem claros Ferào· maoirest:&dos pol' li-
Jworaes, C'luser•ndores e republicanos 
(muuo km; mwil1 bem). 

• 

O 8r. -'ntoalo Teixeira 
(pela ordem): -Sr. presidente, embora 

se diga que a assembloa provío~ial é 
iostituiç.ào meramente administrativa e 
legislativa, com lodo, ba sempre alguma 
cousa de polilica em su~ delibera-
ções; tan to aotsim que uma b~nr:~da 
oppOe-se sempre ao governo e outra o 
defende e sustenta. 

Portanto, an menos ~nb esse aspe.: to, 
a assemblea provincial c política. 

Mas. desde o momento em que uma 
ou outra bancada elege um induviduo 
para presidente da casa, elle, tnmando 
asllen to oaquella cadeira, perde todo 
a caracter poli ti co para revestir-se do 
caracter de wagistauo (muito beu1; pe1·-
feitamen /e). 

Por coosegu iute, considerando o no-
bre presidente da as•emblea como ma-
gistrad .. , desapparece diante de moos 
olhm; a diversidade de cores pnhtica~ 
e vutu contra a exoneração peditla, por 
ter sido o digno presiden te, ua cadeira 
que merecidameo te -'lCCU pa, um mlg•s-
trado que tem sabido cumprir o !<eu 
dever (mu t!o bem). 

O 8a·. Tolco Jnl (pPla 'lt'dem): 
- Sr. presitleote. o nobre leade da 
bancada a que pertenço de~lisou suas 
praças de qualquer comprom1sso poli-
tico on parti• lario em relação à quesiAo 
nrteote. 

Não sou, por conseguinte, imperti-
nPnte, fazendo. como ontros honrados 
collegas, declaração de voto 

V. Ex c. h a d~ se recordar de que, 
qcaodo se instalou a a~sembl ea . a mi-
noria não concorreu para a eleição da 
mesa; ~ystematicamente vott•u em 
branco. 

Ella votava convencida, segnn•lo eu 
penso, da improlicoidado de quae~qucr 
recursos oo sen\ido de o:cupar essas ca-
deiras da mesa. 

Mas, estabelllcida a ordem de nosso., 
trabaH1os a cargo dos i Ilustres mernhros 
da me..~a . que nctualmeote a prt!enchcrn, 
a minoria, nm que••ãn semelhante com 
o Sr. ~ -• secretario, votou pela sua 
conservação (ap •iados). 

O Sr. Viotti:- Unaoimemente. 
O Sr. Tulendai:-Agora, o nnbre·•lu-

putado pelo 7. • districlo. o Sr: O r.· Dias 
Fnrtes,reclamoo con tra n aclo do Sr.pre-
dente,qne ia pór a vutos o rcquerimeoto 
do nohro.~ deputarlo pelo 5. • districto,corn 
ruoolamento do que a hora eatua 
pa!lsada. 

Eu-oão.supponho, Sr. presidenle,qne 
ti vP.s~e havido infracçào, pre,arioaçào, 
!li é possível empregar e~ta expressflo, 
por parte de·S. '.Exe., : ~ftindo ·annon-
ciou que ia pór a votos -esse reQUfri-
meoto, porque, na propria ~;ouociaçào 
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oto acto, enxergava-se ' esd~ lo.,:o tlPci • 
dtda homenagem ao esplrito. no \'Oto, 
ao prn,lomioio da collectividade Ja casa 
(apoiados; muito bem). 
. Si, porveotura,S. Exc. proceuia com 

menos regularidade;submettemlo á con-
sideração da casa o requerimento do 
nobre deputado polo 1í. • tlistricto, em 
vista do run•!amentr: allegado pnlo digno 
representao tA do 7. •. comprebAode-se 
qu'l estava ro~alvatl t á . assemblea o 
direito de negar-lho defernnento e nisso 
estaria. implicl t.amente reconhecida sua 
illegalidade. 

No Cundo não se pode enxergar pre-
varicação por oartede S. Exc (apoiactos), 
pols,como acatJo de llizor.na. enuooiaçào 
do acto esta l1np1icita a homenagem ao 
voto da asscmblea, 11ue 6 soberana nes-
tas q nestoes. 

Pvr taes fundamentos, dr.~tle qne nà11 
vejo na votação que s~ vai r .• r. ~ r J>rova 
de confiança polltica; !lt~stl e que n;lo sou 
questionado sobre os merccnn~utos iu-
dividuaes de S. Ex•:. ,rpl•J sou o primeiro 
a. respeitar,e, Lrataotlo-se unicamente rle 
questão de ordem, não posso deixar dr. 
votar contra o pedido de S Exc., por-
quo não prev~ju qual o resultado a que 
p-.~deriamos chegar. 

Si deferíssemos a este requerimento, 
teríamos novo presidente; mas, nem a 
maioria poderia sustentar novo presi -
dente, nem nó; , minoria, poderíamos 
chegar e manter esse deside1·atum . 

Nestas circumstancias, parece que 
està uo intoresse geral da província que 
seja indeferido o raquerimentode S. Ex c., 
o Sr. presidente, para que não haja des-
organisação do semço, quo prejudica-
ria cs trabal bos da assemblea, ja tão 
procrnstinados (muiw .'Jem;muilo bem). 

O 8r. Llndolpho (servit:.do 
de 1. • secretario) · - Sr. presidente, 
apreciando as posiçOes francas e defi-
mdas, t'e4ueiro que seja nominal a vo-
tação do requerimento do Sr. Silvestre 
Ferraz . 
. E' apl'rovado este requerimento. 
Seutlo msultada. a. a!\Semblea sobre 

a ~;xonera~o pedida pelo Sr. Presi • 
dente, é negada por unanimidade de 
votos. 

o Sr. Ca.millo Pratos requer qua se 
-..o.onsigne na acta que a demissão pedida 

pelo Sr. Presidente não teve um só 
voto a favor. 

O Sr. Presidente:-0 nobre deputadÕ 
será a ttend!do. 

(O Sr. P residente occ;upa. ae novo 
a sua cadeira.). 

O 8r. PorOrlo Mocbod-. 
(t. • ~t!cr·etat·io):- Sr. preslden te, devo 
uma explicação á casa. 

fazendo parte da mesa, de que V. 
Ex c. G muito digno presidente (apoia-
dos) e tP.nrlo V. Ex c., por um cou-
r.urso 1ie ctrcumstanclas, ~olicitado exo-
neraç:io desse hODroso çargo, e:tonera-
ção que fui nr~~da pela assemblea. 
uuanin..emeote, julgo> do meu dever 
dizer á casa qual era '' meu modo de 
pensar antes desta \'Ol;.ção. 

Falo por mim e em •tnme rio 2. • se-
cretario, meu distincto eollega, o Sr. 
Lwdolpho. 

O Sr. Lindolpbo: - ,\poiado. 
O Sr. P. Machado : -Não preciso 

dizer quB V. Exc. merecA a nós. como 
'\ toda a assemblea. como aca lla de 
1naorrestar a votaç·to que se deu, a. 
mais illlmitada confiança (apoiados). 

V. F.xr. tem rPvelado os ~prcciaveis 
rl ntes tntellectnacs de que di~rnc . bon-
rat.lt·z e lirmeza tle caracter e tam-
OO IU ''espírito o mais recto e imparci~ l 
no cumprimento tl'"seu• devere..~(!lpoia
dos) , quali tl:ldlls csla.s, Sr. presidente. 
qD'l oào con ~t i tucm . certamente, pri-
vilegio de ningueru (llpoiadM). 

11. declaração que ti' oh ' de fazer á 
c~sa ó que en e o meu amigo, Sr. 
Lindolpho, P.Stavamos no proposito de 
Igualmente pedir exoneração dos cargos 
do 1. • e 2.• set\rct:lrins; mas, em vista 
da votação quo :~ c;d)a de dar-se, jul-
gamo-nos dispensado; de razel-o (apoia-
do~). 

D ispetlsa de comm issões . 

O Sr. A. Maia pede dispensa da. 
com missão do 'l ue raz parte. 

A casa, sent! n ~onsultada, responde 
negativamente. 

O 8a·. .<\.ntonlo l'ln rtloa 
(pela ot·dem) ·- Sr. presidente, inlli-
bido, por motivos de saude. de con-
tinuar a fazer parte da commissào 
tle Corça publica, peço á V. Ex c. que 
consulte a casa si me concede dispensa 
dessa comm1ssão . 

A casa., sendo coosu ltada, res!)onds 
nega~ivamente. 

O 8 r. Darbo• o dn 8lhra. 
(oão temos o sen discurso). 

O Sr. JQ3ino; obtenJo ureencia. 
apresen~ a redacçã.o. q~al do projectCJ 
o. 190 em doas propo.•!ÇYGs. 

São approva.das fl<ltas redacçOes. 
Sendo dada a hora, o Sr. Presidente 

designa para. ordem do dia seguinte: 
Até U e 1/ 2 horas da manban: 
F.xpediente e apresentação de pare-

ceres de commissOes. 
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Até H o i / '1. horas: 
:! • .Jiscussão .Jo JlrOJ•l~to u. 3:;'> e 

s~u; a hlitivos u UJais projuctos ~ul.tre 
vi.t~~io t'c:rrea . 

2. ' I'AIIn: 

• \ ltÍ I o i ,':t hnra ; 
I. • discu ~sao do Jl rojer.to n. 300 .. 
V dos llc os. 349 e 1!l4 .. 
I. • tlclS de ns. 30G e 154. 

3 .. • ,. ·' nn: 

Até ~c 1/ t hora!<: 
:) .. • 1llscuss.'io ôo !Jr,ljc.:to n. 113 

)fnrça publit:a). 
1.• do prnjccto n. 3-H ; 3.• do de n. 

3~8 do anno de 188\; t . • dos de ns. 
30\, 3\t!, 'l!57 e dos mais projcctos de 
ns. 'l! a 3t!4, pendentes do 1 • dis-
cu:;sào. 

ULTiliA PAnn: 

Até 3 hora~: 
Aprosout:li,:àO de projoctos, iudicaçc)as 

e ret(Uerimentos. 
l.evanta-se a ses~ão . 

-·---
:t(i.• SE5 ' .. \ O OROI:'i \l\1.\ , E~l :!:; IJE 

JULIIO UE I~ 

l'n~slllESCI.\ oo Sn. SILH:sTnE Fl:RRA.L 

SU~BI A l\11) : -lnrEDIEXTP..-Ohsorv:u;icos clo1s 
Srs. A. M~ia, A. tlu M.1llU~, S. du ll u.<Mill r. 
Vloul, :; .. llarruso Junlocr, Orucn•HHl e A. 
~lartí n;. -l'arccoro.; do comm i;sclos..- 1.' 
,, .. ,..,...,.,ordem dodia.-E; trncla clo rcrro tltJ 
ttrulo.-Oi.cc.rso elo Sr. Fcrrcirn Alvc~~>.
Emcn~1~ o a.lditi vos.-Autilio ~o tomtclll 
' '" SS Cvnu;io ;lo J ~su; dn UiauJantina. -
l)i;curso do Sr. ·\. Toilcir:L-Approv~ç.~·'· 
-Oispcn;a do iotersticio.- Obsor vaçci& du 
Sr. S. !Jarroso Junior.-E; Iabclcr.imonto;; 
agricola~.-Oiscurso o omondn do Sr. A. 
Maia.-Apmsontaç:io do or~amontn muui-
c'ival. - Obsorvaçóos do Sr. Salathiol. -
~·ort;~ publica.-Di;cursos dos SN. Vioui o 
~·rança Viann:L-AJcroscntnçJitl til. (lrnje-
ctos .. -Oi,;cursos dos Sr:;. li. II•Jrla, A. de 
Mallos o I. Yurta. 

A's 1 t horas e 5ã minutos da roauhã, 
feita a chamada, achão-se ~resentes os 
Srs .. Sil v~tre Fenaz, Porfir10 Macbado, 
LiodOIJ..>hO Caetano, Drumond, Candtdo 
Ccrquetra, França Vianna, Aristides 
Maia, Josino de Araujo, Silva Fortes, 
Dias Fortes, Lafayet.e, Outra, Sousa 
Rabollo, José Brandão, P:lula Amaral, 
AI varo Macbado,Aotero, José Theodoro, 
,\merico de Mattos, Camillo Prates, 
Francisco Sã, Campello, Barbosa da 
Silva, Antonio Marttns, Leonel Filho, 
)tal' tins de Andrade, Velloso, Gomes 

Ca111luln, rJ:111•1iuunr :'iu nr~. ~l llrt'ir:t !!.! 
1\nrll:c. Fr;uu·i••·n lka7., l.nit. \'ir• r.t. 
\"lnlll, Srvc>rianll 111' llc'<rnclr, lgMcio 
Murt;1, .\ntouuc Teixeira. Tl'ixrira da 
~lnll.t, l' ollli'll l.t , Ali~U,Iot C•··.cr, :'icl ~on, 
A ,·ciino t:n rrc·a, Tt'l\t•i ra llct·tr ll•. !'"ir-
mia no t:u•ta. J.'c' rrccra Aln·~. Carlos 
Xogucir:c . S:tl illl·l llc :Tu•n .. \'ll~:J••i t · .. t . 
Snan·~ l'ctxut ... 1\o,Jngnr:: ll11r1a. Var. 
de L.1111a, S.clatllio•l. Xanrru, J11 r11me-
nha. Tult•ncl.d •• c: lltlJlOiin.c; faltando 
sem c' ;ll.~:t pari idp;t,l.t o~ 1u.ti,; Sr~. 

\ ltn·-:<t' a >~s<ào. 
E' lt cl:1 c a:rprovada a acta da ante-

o:o' !lcnl é! .. 
O Sr. 1. • Su,Tel:trin tl :'t l'unt;L tln ~e

gumtc 
r.x 1• Elm:un : 

Oflicios 

t:m do SCc'rCiarin rlcl gcwcrno, cn-
,·iancln o rc• JIU:rimcutu. em qne Anto-
nio Mana cla Sllm SoiJriuho. 1.• ta!Jcl-
ltão riu l11hauma, p•··l·· p:cgan••• nto de 
r n ~ta~ tlcl'iclas JWia n•spet• li''•' c:a 111ara. 

A' commí,;o;itu ele razc•tula 1111111icipal. 
l)lltm, rc·ml' llcrulo n JWtli tlo,qno f;t7. a 

mesa :ulmiuislra ti·:a da c•.tsa clt• cari-
tlatlc da niamanti!l:t, tlc 11111 :lllxilio 
para a cunslrncç;cn do ho;pu;;,, th! alic-
nadu~. 

A' 1. • com missão de far.~n c l a .. 
Outro <l.J tncsmn, r n vi ruulu o rNJUC-

rimelltO, em qull Raf:wl C:uncllo de 
Mcurlooça pccl u •uolhoria tlu reforma. 

A' 't .• r•ummiss:lo ÔC l'a7.cJil rla. 
OutnJ do me~mo , mmell ••nolo o re-

•lli.Jrímrntor, em que LCCJjlOic ltua ,\me-
lia S11an•s de C:tnalhn, pro(c..;sora em 
Saul'Auna de Ferro", plllle um anuo de 
licen\:t. 
A' ~ .· commissào de razcnua. 

R r.p rrs •ntação 

Uma d:t camara municipal da For -
miga, mostrand!t a convcnirlld:t do 
prolongamento tia cstralla dt• r erro do 
oeste até ao alto S. Francisco. 

A' rommissão de pontes o estra-
das. 

O 8r . .4-rlaUde s 1\lotn:-Sr. 
presidente, ha dias, formulei, oiTercci ã 
consitleraçàn da casa e foi por ella ap-
provado um requerimento, pedindo co-
pias da'l netas das ,;essõcs da camara 
rnanicit,al da cidade do Hio Novo. dos 
dias i 8 e 30 tle Abril proximo passado. 

Por essa occasião, justilitJnei o me11 
requerimento,narrandoos factos que ha-
viào occorrido nessas sessões da camara 
e que, a meu ver,impot'tarão um abuso 
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de poder d.a camara, abuso que ficou 
até hoje impune. 

Tendo-me chog:\do b mãos as copias 
das actas a que me refiro, peço a V. 
Ex c. que consu 1 te a casa ~i v&rmille 
que sej:lo ol:a.~ imprB.'!Sas no jornal da 
casa, afim de que fique consignada nos 
annaes dos nossos trabalhos a justiça 
da minha rcclam~çào. 

A casa, consultada. responde affir-
mati vamente. 

COPIA AUTII&NTICA DA ACTA DA SISSÃO 
DA CAMA " A MUNICIPAl. lU CIDADE DO 
Rto Novo, DO DIA 18 nE A BRIL DE 
i 888 

Sessão em 18 de Abril de i~. 

Presidencia do Sr. Dr. Tolendal. 
c Aos i • de Abril de 188~. ne$ta ci· 

dade do Rio Novo e plço da camara 
municipal, b boras do costume, pre-
sentes os Sr5. vereadores, Dr. Tolendal, 
Miranda, Miranda Lima, Ferreira Ju-
nior e Rangel, sob a presidencia do 
primeiro referido, abre-se a sessão. 

c E' lida e approvada a acta da an-
\oeedenle. 

c Em seguida, o secretario der conta 
do expediente seguinte, lendo: 

c Officio do cidadão Moysés Henriqoes 
da Silva. de 't3 do mez p. p;.ssado, 
communicando que no dia 2 1 do mesmo 
mez, perante o Sr. Or. juiz de direito 
da comarca, prestou juramento d:~ 
c.1rgo de :l • supplente do juiz muni· 
cipal deste termo, Antrando em excr-
cicio pleno oo dia 2:! do ci tado mez. 

• Intéirada. 
c Folha dos vencimentos dos empre-

gados e subvencionados da CJmara. cor-
respondente ao 1.• trimestre do corrente 
eurc1ci..,. 

• A· llOmmissão de contas. 
• -Lido o esboço do contracto de 

Ji,rlvile.gio pàra. illuminação publica da 
cld~de, Drganisado pela Sr. presidente 
da cainara, conforme 83la lhe bavia .en-
r.arr~gado em ses.qào de 28 de janeiro 
.1lllmo, o Sr. vereador Ra.ngel pediu a 
palavra e, fazendo oooenaçop- 'i5se 
que a cam~ra não elltãn ·em coudlções 
46 ruer tamanba dePpeza, vistos os seus 
miaguados rendimentos, os •qoaes não 
te·Podião comparar com os de outras 
4'AI!\Ira5) oolle ~1iste illomiaação a gaz, 
eatc!ndeodo que não: dilvia a eamara 
to.~:ar eonbec•inento e approvar 11 re-
Cendo esboço .e, abondaodo·em·outras 
censidençôe!t. o Sr. ·presideole'ot.rven 
qse· o·dito.' Sr. ftl'eador•· atàn :dha-
gando da m~~ria em· iliKo!llio, a qaal 
era si se appro ·:n•a ou não o esboço apre-

sentado e que o Sr. Itangel estava dis-
cutindo mataria vencida e approvada e 
mandou ler a acta· da st>s.'lào donde 
consta te.r sido ma teria vencida e appro-
vada com o voto do Sr. Range!. 

c Em seguida, este declarou que, 
tendo a camara encarregado o Sr. presi-
dllnle t!e esboçar o contracto. com~ 
consta da referida acta, elle vereador 
aguardava-se para discutir a materia Et 
manifestar as razOes do seu voto dado 
naquella occasif.o quando fosse discu-
tidooesb ço dn c"nlraclo,e, referinclo-~e 
á lei de conccssiiu de cmprestimo para 
o abastecimento d'agua desta cidade, 
disse que certo capitalista,com qu~:m se 
entendeu particularmente, lbe declarara 
que não fazia o emprestimo, por qu~t· 
tinha medo do presidente da camara, 
por ser m uilo inteUigente. 

c O Sr. presidente chamou-o á ordem 
e fet ver qoe o Sr. vereador Rangel nã~ 
tinha reeebido commissâo official para 
falar a capitalistas em favor r! e to le-
resse da camar:., assim como o n.esmo 
Sr. vereador não poderia declaro. r o 
nome desse capitalista, o que. sendo ~n
tiga aquella autorisação de emprestiwl) 
não podia ter alcance directo á pessoa 
delle presidente, mas sim o alcance de 
injuriar a camara n:t pessoa de seu 
presidente e que, em nome dos brios-
desta e dign1dade de soa ressoa de pre-
sidente, requeria a re~irad.- das exprcs-
sOes proferidas pelo Sr. \'ereador Rangel, 
por repotaJ-as injuriosas. 

«O Sr. vereador Rangel declarQU que 
eiTectivameote não n->rnea va o nome do 
capitalista a que se reOrira e que as 
suas erprossiies não tiohio levado in-
t6oçào d'3 injuriar, porem que as oão re-
tirava, por ser indecoroso, e qne o Sr. 
presidente cumprisse o regi menLo. 

• O Sr. presidente insistia pela ordem. 
fazemlo ver que a não retirada das ex-
pre:;sOes creava incompatibilidade eotre 
elle e o Sr. fereadnr ~aiig'el no 'llxer-
cicio dos re~~pectivos cargO$; por iss~ 
leo os arts. ::í't e 56 do reg. intern > Et 
pedio que a camar;~. votasse em tal caso 
a retirada delle ou do Sr. •ereador 
Rangel; e como, apezar das amplas e 
energicas ~id'eraçÕ"S·(Jue ("HHIa orderu 
f~ n Sr. •6reador····Miraoda Lima, vo-
tassem pela nio•reti'radar'dO Sr.· 1\angel 
os Srs. Eduardo de JMI~nda e Ferre1ra 
Junror; acqoiUCoo:lo df!Sle mód'l a re-
tirada oda Sr.' presidente, este' deixotr a 
cMeira•, dellamhdor·qoe.assim· cumpria 
o •eu ~e.,_e:qne·4!S maís tom_pr~58em & 
seu · e' 'Wbto do l:do,.r deií&bdo de 
attender a" reota~o do• Sr. 1\Qngel, 
qnetex:igitntcdaração· -de Jfkar a ses!l& 
fechad:1 ou .suspensa, porque assim en-
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tend~n . l'm 7ista do quo acabava de 
occorrer, reli randn-Sfl em seguida os 
Sr~. vere:.dor~s: do que para constar 
tavre1 a pre~eote acta. 

• Eu, Joaquim Caruillo de Oliveira 
Mallo>~, secretario a escrevi. 

( Assigo-.tlo~) Tolenl!ai.-Filguoira. 
-Gouvea. -Miranda Lima.- Leopol-
dino .Aranjo. 

Cot•I A A UTP.S'fiC A DA ACTA DA SE.<..-u\0 DA 
CAMAIIA MUNICIPAL DA CtnADF. DO RIU 
Nuvo, IJU !liA :10 DE ABRil. D~: 1888. 

Se~siio em 30 de Abril dA i88A. 
Presirleocia do Sr. Dr. To lenda!. 
c Aos ;JO tle Abril de 1888, o•sta ci-

dade 1111 1\io Novo e paço da camara 
municipal. As horas 1!0 costumA. es-
tando prASeutes o~ Sr,;. vere;u1Mes 
Dr. Tolellllal , Leopol11ino Araujo, Fil· 
gucira e o snopiPnte ~l iranda Lima e o 
Sr. vcreatlnr Goovra, soh a presidencia 
do primeiro n•feritlu, abre-se a sPssão. 

c E' .liola e approvad 1 :l acta de t 8 do 
corrente mr7.. 

., Frn ~Pgni•la, o Sr. ftresiclentc. fa-
zendo v e• "'1'18 se na via pas~atlo ne~sa 
-se!t~ào tl•' 1H. cuj~ ~ orcnrrencias furão 
na respect i,·a neta narraolas f! enviadas 
pelo secrPiari" ao Sr. vice presh.lente. o 
qual uon ve p .• r bem a-sumir a juris-
t1 icção e convocar os Srs. voreadores 
para hoje se proseguir n~s trabalhos da 
sessão interrompida, e, explicando o 
mesmo Sr. presidente as occurreocias 
bavidas no tlito dia, disse que o Sr. 
"Jereador Ran!fel, deixando de obedecer 
as disposições regimentaes, não qoe-
J·ent.l'l entrar na ordem. apezar de 
admoestado, e nem retirar as expressões 
injuriosas, de que usou para com ello 
presidente e tJUO envolvião a propria 
camara, pelo que não se poude res ta-
belecer a ordem oaquella occasiào, ~!I!\· 
pendendo-sP. a sessão, por isso ~IH'. u:~ 
forma 1!11 regimeutr. interno. utl . :;:;, 
propuuha que não rosse mais adm1l111l" 
o Sr. vereallor Rangel; e pont.IO a vt>tos 
esta proposta fui unanimemente a ppro-
y;.da, deve.1do desta deliberação ~cr no-
ti6cado o Sr. Rangrl para sna sciencia. 

c Em segtuda, r<>i li•lo o officio d<> Sr. 
vice-presideott>, de hoje. com •,onic;~nrlo 
q!le os Srs. \'ereadores Loure.~ e Dutra 
vaniciparão que, por mutivos joslih-
ca.los, deixa vão de comparecer e que 
al.avão presentas os Srs. vereadores 
t ' ilgueira e GouYl'a e que os Sr~. varra-
dores Rangel, E•luarJo de Miranda e 
Ferreira Jnníor. com os quaes eslevc no 
botei visinho a casa ela camara. vinhão 
cu ocorrer a sessão, mas, maoires · 

Laudo-lhe o Sr. flaogel a sua ioteoção 
formal de não retirar ao expres3ãO de 
que usou na se~sào de 18 e com a qnll 
oiTendeo ·se o Sr presidente o que 
lambem deo lugar a ioterromp•r·•P. a 
sossào. n.andarão cada um deites o seu 
offic:io de não comparecimento à sess.'lo 
de hoje, allrKando incommo.lus de 
saudP, 1nas que deprebeode-se ter por 
motivo continuar a crear embaraço ou 
d1ffit nldade à ;ulruinistra,ão mooiclpal. 
e que. achando-so presentus somPnte 3 
vereadores, havia offidado ao Sll llPieote 
tenllnle Miranda Lima, para ''ir tomar 
parte no~ trabalhos da camara, e que, 
fazendo esta communicação, coolfidava 
ao mPsmo tP.mpo o Sr. presidente a as-
somo r a jurist.ltcção e proseguir-se nos 
traloalho:; da carnara. 

• lotei r ola e crn vi~la tia tl .. liber~ çfll) 
toma• la " respeito da nà11 acl ulissào do 
Sr. l\aD!(PI. Ocl'n consitiPratlo como 
vereador lliTe~tívo o Sr. Miranda Luua, 
qne e~tava servindo interiuameote. 

• Tambem furão lidos os officios do~ 
Srs. vereadores Eduardo lle Miramla, 
Ferreira Junior e Rangel, dir.~ndo ~ue, 
por motivo de mnle.~tia,IJàO podião com-
parPcer, e a cam~ra, tendo em viMa a 
participação do Sr. vice-presideote e 
consider~tçOe~ do Sr. presidente, atleo-
deno.lo a que os tlitos vereadores, Fer-
re tra Junior e ~l iraoda, estiverão 
proximos do ed1ficio municipal e não 
comparecerão propositalmente á sessão, 
resolveu unanimemente mullal-os na 
forma da lei e que, 11uaoto ao Sr. Rao-
~el , não tomava cniJhecimeoto de seu 
officio do participação. em vi~ta da 
deliberação havida em começo a re-
speito. 

«O Sr. vice-presidente declarou que, 
apezar de emprt>gar todos os meios 
amiga veis a "OU alcar.ce para que o 
Sr. R.mgel cilqgasse a accc,rdo, a bem 
tia aut!tinl~tração e l.Joa ordem do ser-
vi.;o municipal, este Sr. u:'to quiz ac-
~uiescer, declarando formal e alosolu-
tameute que não retiraria as expressOes 
IIth! prllfcriu ua sessão de 18. 

" A caro ar::. ficou sei ente e lou v nu 
o Sr vice-presidente pelo interesse 
IJII C tom ou para a boa ordem uo ser-
VIÇO IOUUiCipal. 

• Foi lido o officio do Excm . Sr 
secretario do governo provincial, d" 
23 tio corrente, commuoi·~audo ter sido 
r.onr.edit.la ao cidadão Pfdro Procopio 
Rodrigues Valle a exoneraç·lo que pc-
dtO do cargo de 2.• supplcnte do juiz 
municip .. l de.~te tarmo e nomeado" 
cidadão Jo~é Valentim de Gouvea par.t 
a vaga no 3.• districto especial. 

• Inteirada. 
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.. Circular de Exm. preshlente da 
província, de t 6 do cort11nte, dlz~orlo 
que, comqulnto a concessão do afo-
ramento Jos terrenos das extincta~ al-
deas de iodios seja actualmoote tia 
~ompel6ncia d.IS respectivas caruaras, 
·!10 poderão ellas oiTectuar os afora-
.mentns requeridos depois que, pelo 
ministerio tia fazenda, ror-lbes com· 
monicado não ser~m as terras devo-
~utas dos d i to.~ aldeamentos necossarias 
para os fio s de que trata a lei de t -i 
de Setembro de t SlSO. 

• Inteirada. 
c Lidn n esboço do cootracto de 

privilegio para a illumioaçào publica 
da cidade, foi remellido á commissão 
de justiça e guarda de posturas, sendo 
nomeados para esta commi:;são, em 
substituiçio ao Sr. Eduardo de Mi-
randa. o Sr. vereador Gou vea. 

c Petição do cidadão Olympío Ro-
drigues de Araujo, propondo·se a fazer 
o servic.o de abastecimento cJ';~gua da 
cidade mediante cootracto de privi-
legio e outras coodiçOes. 

c Completat!o o sello, via à commis-
são de j usliça e guarda de posturas. 

c Petição de o. Maria Candida Kuei'.le, 
professora do 2 .• grao desta cid·ile, 
pedindo pagamento de t 50tSOOO j~ela 
'Verba de graLificaçào aos profe:;sores 
•para alllguel de casa. 

c A' commissão de contas, sendo 
nomdados para ella os Srs. vereadores 
Filgueira e Gou vea. 

« Foi lida a declaração de alguns 
accionistas do odificio dG tbeatro llesta 
cidade, Or. Tobias Tolendal, Seve-
riano Antonio Outra e outros, fazendo 
c&ssáo de seu direito, quo se resalva oo 
dito prodio, á municipalidade, afim de 
que use delle com applícação que lhe 
parecer mais util. 

c Ao procurador, para aceitar es-
criptura de quem de direito, aviso o. 
492 de 30 de Dezembro do 1882, ior-
çaodl'l a com missão de oi.Jras a divisão 
do predio para sevir de escola de S. 
Jv- • do sexo masc~<lino, e lambem a 
liml'• za do predio da que era de S. 
Sebastião para ser de N. S. da Con-
ce:çào e servir para o sexo feminino. 

c Petiçio de Christiano Dias da Costa, 
professor do curso nocturno desta ci-
dade, (lfldindo o pagamento de sua 
gratificação correspondenl6 ao trimestre 
p. ftn,o. 

c A' commissão de contas. 
c O Sr. vereador Leopoldino Araujo 

i~di~u que se pedisse ao gonroo pro-
vtnctal a coocesslo de viola lol6rias 
em beneficio da coostrocção do forum, 
c:adea e casa de caridade desta cidade, 

correndo tntlo o serviço sob a respon-
sabilidade da camara. 

c Approvado unanimemente 
• Para a commissão de obras pu-

blica3. rorãu nomeados os Srs. verea-
llores ~l ir~nda Lima o Filgueira; para 
n de redacç:io, o~ Srs. Leopoldino de 
Araujo e ~llranda Lima e para a de or-
çamento o~ Sr.;. Leopoldino de Arauj() 
e Miranda Lima. 

~ Foi lido o ap 'lrovaolo o pa.recer da 
commiss~o de cototas snbre as contas 
da recei ta c despcza th camara, apre-
sentadas pelo procuratlor, cnm refe-
rencia ao trimestre proximo findo. ve-
rificando-se 11 ~aldo tlu 8: t!H 576') a 
favo~ !la camara. 

c Projecto de codigo de posturas 
deste município, apresentado pelo Sr. 
presidente. 

c A' com missão de justiça 
~ As nnmeAçOPs rto~ .nemhro~ das 

1l il'c!r~"s ronHnos~Oc.;; fllrilo f•!Íias pelo 
Sr. presidente, porque a cam~r:; ou ~n
tevu a ello a b cnldade de fazer essc.'S 
nomeações. 

« E sen1o dada a hora, o Sr. pre-
sidente levantou a ses~ào; do quo h 
esta ac ta. 

c En, Joaquim Camillo de Oliveira 
Mauos, secretario. a Mcrevi. 

(A.ssignados) Tolendi\1.- Filgueiras. 
-Gonvea.-~liranda Lima - Leopol-
dino Araujo. 

c Nada mais se contem em as refe-
ridas actas, que p:~ra aqui bem o fiel-
mente copiei, ronferi o achei conforme 
aos origioaes no livro competente, a() 
qual me reporto. 

~ Eu, JJaquim Camillo de O. ~altos, 
secretario ti .. c..amara,a escrevi e assigno. 

~ Río Novo, U d • Julho de 1888. 
c O secrelario, Joaquim Camillo de 

O. Mall~s. • 

O Sr. A.merlco de Mat.-
t.ott:-Sr. presideot&, ba d.ias, enviei 
~ mesa WDa representação da camara 
municipal e de alguos habitantes da 
.:idade do TorvG, pedindo que fosse di-
rigida ao governo geral a sua represen-
tação allinente à iodemnisação. 

lloje, de novo solicilào-me que pr()-
mova a remessa dessa representa.ção aos 
poderes compel6otes. 

Pvr isso, espere> que V. Exc. fa~ 
tem que ella siga a seu dealioo o mais 
breve possível. 

Aproveitando o ensejo para felicitar o 
nosso digno coUega, o Sr. Or. Ca• 
pello, membro da 2. • com missão de 
fazenda, por vel·o ja reslabeleeido em 
todo o vigor de soa preciosa saode, 
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fl('ÇO à S. E~tc. so digne de dar com a 
po~sivel brevadade o puecor rela1h·o 
ã prelençio do d i~ linclo cnlleclllr tia 
Parang~. o Sr. llomào. 11111 dos me-
lllores sorvidores que 1om titio a l'd-
zewla publica (npoHldo Ú.t) St· . Gomes 
Canttido) o que hoje, ad11ntlú-M im· 
ptl~sibí l i tado ele continuar n l'xurccr o 
~eu cmprCj.lfl, solici ta 1uo a prov1ncia 
lhe olltentla a mão para dar-1 h o o pão 
na \'O hi~. 

F:-11' exarlor portou-se se1npre com 
1oda " di!;uidade, lle.~envolvendn in-
cessantemente,. :naicr 1.cln no desem-
penho do seu emprrgo (apoiado.s). 

Não sou suspei to cuunciandn·tnO J~ste 
modo, porqne assim allvogo •· causa 
tle um cidadão que uã.o ru 111ta nas fi-
leiras polltic1s a 'I ne pertenço, de um 
allvPrsario, mas adversario probo e 
•1ue optimos serviços tem prestado à 

• • WOVIOCia. 
O Sr. Gome:~ Candido:-\'. F:xc. pra-

tica um acto de jusaiça. porque esse 
.:ollcctor õ um dos melhores da pro-
víncia. 

O Sr. A. de Mattos:-Coo~um io toda 
a sua mocidade em prol da f,tzenda (>U · 
blica e, a e:<emplo de ouu os collecto-
res proviociaes. que têm sido aposen-
tados. vem bater as portas desta as-
sernblca, supp!tC;).:Jdo a mesma conces-
são. não senti o, portanto. um ca.;o novo 
n defurimenlo ljUe solicita, como bem 
se pode verificar da IPgisla~ào mineira. 

Tambem peço à illustre commissào, 
a r1uem se acha aiTecto o regulamento 
do ~emi terio da cidade do Turv.>, a in-
terpusirão do respectivo parecer. 

Creio que a camara municipal só re-
quer autorisaçào para zelar do cemite-
rio, que custou não poucos contos de 
reis á província e está a perder se por 
falta de inspecçào. 

A fabrica, pobre, como é, não pode 
cuidar efficazmente daquelle campo dos 
mortos, que deve merecer-nos o ma1s 
piedoso respei to, porque a veneração 
pelos finados é uma das virtudes que 
mais aobililáo o coração humano. 
(Mu ito bem). 

Penso, pois, que esta assemblea ha 
de acquiescer aos pedidos da camara 
municipal do Turvo. 

Um Sr. deputado:- V. E1c. quer 
secularisar o cemiterio ~ 

O Sr. A. de Mattos:- Eu não quero 
seoularisar o cemiterio. 

Outrl) Sr. deputado :- Quer ti ral-o 
da alçada do parocho. 

O Sr. A. de Mauos:- Não, senhor. 
A camara municipal não trata de pre-

f
.ndicar os interesses parochiaes daquella 
ocalidade. nem tampouco os da fa-

hrir~ : pretP.ntl,• ap~n1s. rl'ntn j:t tli<•l'. 
111111trl-o 1•m hom f'(• llr ''n~erva•:i o 
r~ra ' 1111' não so inuttllse. 

I)~~• I e quo o acto aoltl icumiil nos dá 
r.lllll l lf' t~fll'l:t p.tr:t I,•Hi'l.u· --ohro a ma-
tP.d:t. rrcin rpa ry rs tr111 n•' ruro1 tlorroto, 
fazenolo ,., tas cousitlc r:t çüu~ . 

1111'111 tio) qnr, Sr. pn~<ÍIIo•nl o•.:t ~~ m~r:~ 

lllllnirt J);i( n!1n prrjn1IIO:a í ut~riJs~c.s tl& 
tcrcf' lrM: J)'Jrq u~nto não ê c lia f) ucm 
vai tr.,ç:~r<~•pulwr~.;.ncm colhor o< rr.d-
tlitos d.l r.ddca. 

Elld 'I uer unicamente ter sob sua vi-
gilancr:l :~ t ptolla n!Jra. que tanto di-
nheiro r n•t •JU à provincda. scaulo rias 
melhorus un I{Cnero, ~i ufao a melhor 
fJIIO ~o vê 0 1~ toJo o sul olc ~li nas, ne-
ccs:;i tantl•l apenas da capclla que tl uve 
servi r de necrotorio. 

O Sr. Carlos Nogueira:- .\ •lmira que 
srja \' . Ex c. •lu em apre~ente scmelhaole 
mrdiJa. 

u Sr. A. do ~l attos:-Porq ne l do que 
se admira V. F:xc. ? 

O Sr. CarlolS Nogncira:-l'oJr•JilO ti 
cvntraria ao concilio de Trento. 

O Sr. ,\. lle jJaltos: - jlas. \' . l~xc. 
ha de concordar comigo •1uc o 11110 nos 
rege aqui of10 ê o concilio lle Trento. 

(7' ··octfo-se dive•·sos cqw.>·tcs entre o 
O>'tl' lor e ambas a~ bancadas). 

O concilio de Trento não entra nestas 
portas, cão transpOe cs seu~ u mbraes 
para contrariar o a c tu a1hl iclonal á 
constitu ição do 1mpario; ucu1 ó clle o 
quo tuça limites as uossa~ attrihn•ç•1ds. 

Eu respeito o concilio tle Trento, 
presto-lhe a mais remlilla obcdcucia; 
mas, na igreja, onde é lei. especial-
mente para o reverendo corpo sacerdo-
tal. do que o nobre deputado é uma 
d.ts g:oraas. 

Aqui eu limito-me a tratar dos in-
teresses da província e u o quo oeste 
momento estou•fazendo. 

Nno tenho -:m vista prejudicar os di-
r,itos do parocbo, nem procuro. por 
qualquer forma, levar tropeços e emba-
raços á igrt>ja. que muito acato e ve-
LJero, como, ba pouco, acabou dtl dizer 
o Sr. Severiano de Resende. 

O Sr. Jorumenba:-i\ camara n11o 
tem competencia para lirar di rei\os do 
narocho. 
• O Sr. i\. de Maltos:- :-iem ella pede 
semclhanle cousa, nem jamais cogi tou 
disso. 

Em seu regulamento b.a o rn artigo 
relalivo a baplisados . . . 

O Sr. Carlos Nogoeira:-lsso não vale 
nada. 
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O Sr. A. de 1\fal\os: -Admira-me 
que diga isso V. E1c., se o do alias um 
saurdoto tão distiocto por sua illus-
&ração e outros prrdieado~. que o recom· 
meodio ã estim:1. publica. 

O Sr. Carlos Nngucira:- Eo' oào me 
refiro aos baplisadus, mas sim ao reg. 
citado pelo nobre deputado. 

O Sr. A. de M'ttos:- Creio que o 
representante da província não está oo 
drreito de dizer que um regulamento, 
emanado dos poderes compsteotes, não 
nle nada. 

Srs., tflmando a palavra, eu apenas 
yim pedir o. asssemblea q ne ao nua a 
que a eamara municipal do Tnrvo tome 
sobre Pi o eoear~o do zelar a conser-
• açào do cemiteno-de que se trata. 

Feitas estas considerações, a com-
missão e a casa decidirão como melhor 
lhes parecer em sua sabedoria. 

O Sr. Vaz de Lim:J.:- V. Exc. prega 
as theorias da ig~eja anglicana e faz 
morto bem. 

O Sr. A. de Mattod: - Não prego 
doouiou dessa igreja, pCirque nunca fui 
.eo sec~rio, nunca me inculquei pro-
testante; glorio-me de ser cathclico, 
apostolico, romano. (.V ui lo fNm). 

O 8r. fii'everlano de Re-
eende:- Sr. presidente, em com-
primento â~ ordens com que me honrou 
a eamara municipal de Pitanguy, 
•e.oho pedir i1 V. Exc. se digne de fazer 
ehegar ãcommissão respectiva uma pro-
posta rP.mauida por aquella municipa-
lidade, afim de ser adoptado um novo 
eodigo de po~toras. 

Diz a r.amara municipal que o addi-
t iYO que actualmente se djscute nesta 
c:asa, relativo ás posturas tlaquella ca-
mara, foi remeltido em t88i:í, quando 
o que reclama ella é a rerorma feita o 
anuo passado pelos actu ~e:1 vereado-
res. 

Ora, Sr. presidente, desde qne cs~n 
additiYo se ach1 em 2. • discussão, ê 
oecasião do pedido da camara munici-
pal ser atteodido, porque a nova pro-
posta, ofYo.recida por ella, pode ser 
apresentada como um substitutivo e as-
sim llca. atteodida a reclamação, de todo 
ponto justa e de mais aclualidade. 

Apronitaodo o ensejo, Sr. presidente, 
eu Yenho trazer ao conhecimento da 
assemblea os sentimentos de prazer de 
quo se apoderou a população de Pi· 
taogny com a noticia do andamento que 

• 118 \em dado nesta casa à disco~ão re-
lativa á creação do AIMMO To/mlino. 

A imprens:1 dtquella citlade, cornn 
ech•) elas 'fOZ~s cJo povo, cheia do pra-

zer pe'a feliz nova, dislribuio pela 
cicl.14e um boletim oestes term.os (lê): -

c Boletim da Gazela àe Pilanguy. 
c Pitanguyseoses ! 
c Fonte fidedigna o os transmitti o a 

noticia da pa~sagem do Atheneo To-
lentino ! 

c Eslào aberto. novos caminhos. por 
onde a iostrucçào pu!Jlica fará sua mar-
cha triumpbal nos planaltos da zona 
central da grancle. provi nela de Mina!'. 

c Honra e gl •r;;, il asscmbloa mi nP.i ra ! 
• Sinceras t'olli.:itaçõ.::~ ao~ nobre~ e 

i Ilustres repre5&oraol~s de 3. • districto! 
• Viva a Athenas mineira I Glot ia á 

palria. das tenras ! 
• Gn:oela de Pitanguy 

c Pitauguy, i6 de jullto de 18!.18. • 
O ~r. Americo de Mauos:-V. Exc. 

deveria t.er tido por lã muitos vivas. 
O Sr. Severiano de Resende:- A Cl· 

mara municipal, por esse motivo, di-
rige á assemblea provincial as suas c n-
gratulacões no orTicio que passo a ler, 
afim de que mPos illustrcs collej:tas 
tiquem inteirados do ~o contendo e 
certos dos s~ntuncntos que animão 
aqnella illustre cor1 oração, quo mnllo 
nos mer~ce (lê). 

~ P ..\ÇO DA CAMA RA 11U~ICIPAI. IIF: Pl· 
TANGUY. 

c lllms. e Exm.ct. S~. ll eputado~ ;i 
assemblea desta província rle Mina~. 

c A camara municipal rla cidade de 
Pitanguy, tom3tla ele ju'lto jubilo e in-
terpretando succiutamento os senti-
mentos dos seos municipes, vem á 
presença dos honrados signatarios do 
pr11jecto creaodo o AJhene1 Tolentin,, 
marco milliario, q!•e attestará :ls ge-
rações coevas o as gerações porvir!-
douras mai3 uma conquista em prol da 
iostrocçào popular, manirestar-lbes as 
mais sinceras felicitações pela gran-
dio$a idea, por seos inclytos represen . 
tes, da briesa Minas, a veot:tda .. 

c Conhecem perfeitamente os verea-
dores pitanguyeoses o nenhum valor 
desta ~audaçáo, q•te apenas justiflca•l,, 
onthusiasmo Pneampa. 

c E aos honrados e palrioticos sigoa-
tarios do luminoso projecto, dirigindo-se 
ell&l', confião Yllr couerlldo em grata 
realidade esse melboramPnlll, :jue tru 
um pujante contingente para o pro-
gresso d~ta ZODOI . 

O Sr. Americo d.e M.;utos: - Ja vejo 
,que V. Exc. f11i muito victoriado lá no 
seo 'Pitaoguy. · 

O Sr. Severi~oo de Resentle:-V. Exc. 
no Tur•e ja tem sido igualmente victo-
riado e at~ tem promessa de uma e'-
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1atoa para perpetuar a sua memoria. 

O Sr. Americo de Mattos:- Mu; to 
c brigado; não mereço tanto. 

lsH> é bom para V. Ex c., que em 
~. João d'EI-Rey ao1la rm andor, por 
abastect'r d'agoa a chlade. 

O Sr. Drumood:-0 nobre deputado, 
'' Sr. Severiano de ltosende, está na-
ngaodo de vela cheia ! 

Estrada d'oeste. Atheneo .... Allsim 
os pi taogyenses sejào mais reconhecidos 
do que M seus ingratos patrícios rte 
S. João d'EI-Rey. 

O Sr. Sevcriano de nosende: -Não 
perturbem-me na leitura do olll r.io da 
eamara de Pitanguy; permittão-me que 
cooLione (lê): 
-c ,\ camara municipal dd P1 t~uguy 

appella, com todo o rervor que a anima 
e a encoraja sempre 'lllll ~e trata do 
btm l'o município, quP. benevolente, 
a elerou i anlua e ditficil missão qM 
curn1•re. ja para a~ lm~es e hoa vc.n-
lade dos ~l)!l!alano~ !lo projectn, ja 
lambem pam os talenLus •los dema1s 
deputado'. dignos memhms do parla-
mento, que or){ulha a patna dos hcro~s 
de t 84!!. • 

!lieste ponto, eu eston em desaccordo 
1('001 a can1a1 a; e uãu ''êm a prnpo:<1 to 
J!Stes btroe~. que em i 84'tandaràn pela 
provinria IJUeunando P.•Htes e pertur-
bando a urde111 (oparte..t). 

(f:ronlinua a ler). 
c A ed1lidade riLaoguyen~e. abraçando 

a hlea que aqu exara, ~presentada em 
aes~.\o de t 3 do corrente pelo seo col-
lega, rtodolpho Nunes de Cal'valho, di-
rign a sua sau•laçào a es~es conspícuos 
obreiros do progre.~~o.e, eeperaoçosa.raz 
wotos par:>. que ainda nesta sessão do 
parlamento. que tão proflcuos resul-
&ados vai dando, se converta em reali-
~e. pelo agigantado esforço de todos. 
o projecto de lei ,:reao•lo o Alllt>neu 
T -.tentina. que seri o abeii()'Jadn nasi~ . 
sor tindo todos os conrorto, nu olc,;o~rto) 
melaocolic•l .ta ignora ncl3. 

• Deos Guanle a VV. E'rs 
c Paço da camara municipal tlo 1'1· 

languy. H de julho de 1888. 
Luiz Gon?'f(' Pi!reira da F\lnseca. 

prrsidente. 
Franci~co 1le Lacerda e Sil ,a. 
Felix Oia.q ~:l ;iPI. 
Jacintho dP. Carn lho Lagll. 
R•ldolpho l"uuM do~ C' rvalho. • 

h se vA pois, Sr. pre~i dente. que o 
projeclo aqni apreseota•lo por mim , 
Cf'faodo o Alhene 1 Tol.eltl i~to. nio foi 
fftai • do qne a espres.•ão lias justas as-
pi~ daqnelle povo generoso e que 

tem em subido valor os melhoramen-
tos que tendão a esc I ao cicer o espírito 
e culti,·ar a io telligeocia ...• 

O Sr. Drom, od :-Perreitameote. 
O Sr. Soverinoo de Resende • . . tnr-

naodo·ss dignu e merecedor da at\ijiiÇào 
desta íllustrada assemblea (raul/o bem). 

O 8r. Vlot.U : - Sr. presidente 
pedi a palavr.1 para levar ao conheci: 
mento da ca~a uma reclamatão dos ha-
bitantes da frrguHia de S. !>~bel. em 
qub pedem pur si e pelo parocho de 
S. (Catharina. o revPrendo Sr. conego 
AntonioCar l!l.', a intervenção do V. Exc. 
para com a admioistr:tçiio da província, 
aflm de que faça chegar às roàCis do Or-
dinario a lei qne crron aquc·lla rre-
gurzoa, para que a me~rna po~sa ter o 
prnviniPDtu raoonico. 

E' esta uma necPssitlatlf!. Sr. pr,.si-
deote, 11nc ~:tlta aos olhos; rreada 
aqnt·lla frrguPzia e nf10 c.•tanrln poo· 
\'Ida c~nonicamente. O!' pnvns reclamam 
esta merllda e u parocl10 1la rrrgurzi:. 
visiutm d o primeiro a rrforçôlr o pe-
dido. attCIHiendo a rlrstan<:la e a con. 
veni~nr.1a de que aquclles povos tPnhnm 
á mão o pasto e,qpi ritual. 

O Sr. Se,·eriauo do 1\esonde . - E' 
uma mct.litla muito jn~ta. 

O l-r. Viotti : - E·pPrn. pois. ~ue 
V. lü c .. tnterj)Ondo seu vatimonto pe-
r"o le a administração. faça com que a 
rP.specti v a lei ctiPgne as mãos do presi-
deot~ para, por intermedio deste, ser 
pedido o oecessario provimento ao dio-
cesano. 

O 8r. 8oaree P elxot.o diz 
q ne, achando-se i o com modado, peole d is-
p~n~ da ~mmissão que tem du levar 
lets a sancçao. 

O Sr. Pres1deote, atteodendo ao r<~· 
dido do nobre deputadn, uom"l para 
substituil -o o Sr. Ferreira Alvo.•. 

O Sr. Uura·oso .Junloa· (p.•l.J 
Ol'<lem):-Sr. presidente, V F.x•1 s:J bP., 
C IICIU Ô DCCP-•sario IB(lCtir, Q 110 a IIO~a 
mis-ã•• 1>rincipal oest.a casa ó votar a'l 
lei:~ anuuas ( ap<Jiat.los •lu b.w ca./u 
conser.·a./ora ). 

f:.,tas lei~ !lito. Sr. presidente. a ''" 
orçameutu proviur.i~t. a do orçameutu 
miiiiiCIJ!al o a da furça pnbilra. 

Ora. raltaw-nus apena~ ti •lia.~ •l11 
lratu lho. 

O Sr. Cao.lido CP.r•1 neira:-Não tema. 
mai .; lS dia~ nteis. 

O Sr. B Junior ... !Amos 5 •liu e 
nem todos esses s.io nteis, cr•mo hfom 
diz o men illn1tre colleg '• n Sr. Cau. 
ditlu Cerqoeir3. 



ANNA..~ 

Elttretaoto, V. Exc. leal visto, o or· 
çameoto provincial apeou passou em 
t .• discos.~; a lei de força publica, 
sobre a qoal oào havia neceutdade de 
etlabelecer-se grande debate, porque a 
tliUAtrada commissào aprMOntou um 
J>rojecto, salvas pequenas IBOI.Ii8cações, 
qoast igual á propost!l do g~veroo, en-
tretanto, não roi ainda votada em 3. • 
e ulttma discussão. 

Ja se vê que oio (oi (IOrque &e hou-
vesse julgado necesurio estabelecer 
grande debate sobre a mataria, sioão 
por causas estranhas, que se demorou 
a pas~agem deste p:-ojecto na casa. 

Entretanto, Sr. presidente. em re-
lai;lo ao orçamento provincial, em re-
lação m.esmo á rorça publica, podem 
os membroll das respectivas com missões 
dar qualquer explicação à casa; mas, 
em relação ao orçamento mnoicipal é 
que eu al o acho razão pal'l! se ex· 
pllcar o facto pelo qnal ai o da oào ten h:~ 
sido apresentado até hoje. 

O Sr. lgnacio Murta: - E' adnmavel. 
O Sr. B. Junior : - Representando 

a bancada conservadora, Sr. presidente, 
que continua o pensamento da b1ncada 
conservadora do bieonio passado, á qual 
foram a tiradas tão acres aceosaçOes pelo 
facto de demorar por muito menos 
-tempo (apoic.ldor d4 bancoda conser-
Hdora) essas leis; representando essa 
bancada, Sr. presid,;ote, e para salvar 
a sua responsabilidade, eu oã.o posso 
deixar de dirtgir-me á V. Exc. e pe-
dil'-lhe que empenhe seu valimento pe-
rante a commisslo de orçamento muni-
cipal para que essa lei nos seja presente 
e submettida..ã di~tussão. 

V. Exc. sabe qn~. em relação ao or-
çamento municipal,as diffiealdade• para 
a soa vot.;~~:ào nascem oào aoaaeote da 
diacasaào, do debate estabelecido oa 
casa, como se dá em relação aos pro-
jectos de or\.amanto provincial e força 
publica, mas lambem do trabalho ma-
terial da 118Cretaria da assemblea, 

V. R1o. sabe que, passada aquella 'e i 
el"l uma discussão, para que seja sob-
ro li Ja a ama oatr. , slo necessarios 
trabalhos longos e demorados da se~re
taria. 

Ora, estando nOs qaasl no fim dos 
noeaos trabalhos, é natoral qae 1111 
nnba reclamar • apresentação desse 
orçamento para ser sabmeUido ;\ dis-
cussão, a ver si assim uOs podemos dar 
ama feiçlo d.e moralidade talnz 
(apoi4dol do bancoda con~e1'11Gdcra) 
aos intuitos com qoe aos reunimos · 
llC!La casa. 

O Sr. Caodido Cerqoeira :- Permitta 
V. E1e. um aparte: 6 qae esta sessão 

não é para leis anllllu, é para estracl» 
de ferro e seu rancho . .. (apoiado•)· 

O Sr. Barbosa da Silva : -Apoiado; 
serà a legenda tla assemblea d!> t888. 

O Sr. ll. Junior : - M~s. eulào, Sr. 
presidente. nas minhab palavras 8~ 
um pro.&eiiiO lev.aotado contra a mu-
tação de feição que se fez nesta insti-
tuição contra a lei. 

Teoh-> foito m10ba reclamação, tenho 
lavado a testada da bancada cooserva-
dora ... 

O Sr. Francisco Sá : - Bancada coa· 
sen adora, não; a reclamação do nobre 
deputado seria muito justa, si os amigOIJ 
do governo oào tive.'lsem faltada á 
mais de metade dos dias de sessão. 

(Outros apartes). 
O :::r. n. Junior : - Oesculpt~ o nobre 

deputado pelo 20. • districto, o Sr. O!'. 
Francisco Sã; mas, não posso concordar 
com S. Exc ; si effectiv.lmeot.e, o qne 
eu ueg 1, a b.1ocatla r.onserva·lora li-
VO$Se cuacorrit.lo para a inutiltsação dos 
nossos lrabalbo.i na presente sessão, 
ainda assim. oào se na razão para depois 
L e um mez tle ssssoes consecutivas, pois 
qu ... desde t .• de jrtlho e mesmo dias 
antes ustamos trabalhando constante-
mente; não seria razão, digo, para qae 
a commis~ào do orçamento municipal 
retivesse comsigo o rs;:pectivo projeeto. 

O 8r. Drutnood (pela or-
dem): -Sr. presidente, a casa nbe que 
a t. • commissãn de fazenda não se de-
morou em apresentar o projecw de 
orçamento provincial (apoiadcl) e 'jue. 
depois de proferidos 8 discursos, DO iu-
lmto de abreviar o andamento do pro-
jeeto, com proveito para os Interesses 
da província, requeri eu o eocerrameo&G 
da t . • discussão. 

O Sr. B'rroso Janior:-As minhas 
considerações se diri~irão á commiuie 
de orçamento munic1pal. 

O Sr. Orumond:-Voltando o projecLO a commissào, desde então até hoje te-
nho tido conferencias com o illnstre 
Sr. direclor da fazenda provincial no 
intuito de elaborarmos ama lei. .. 

O Sr. Juramenba:- Não se aecaaoa 
a com missão de qae V. Exc. faz parte. 

O Sr. Drumond .•. qae não olfereça 
difficuldades na sua execução. 

Do que eu di~o pode dar testemunho 
o meo no~re co.lega, o .sr. Nelson, qoe 
me tem VISto conferenc1ar com o Sr. 
director da raunda pablíca (apoiado do 
Sr. N tlson). 

Demais, a commissào não tem apre-
18Dlado ainda o projecto do orçameo&o 
para ! . • discassào, por doas ruOea: 
I . •, porque espera ser votado o projec&G 



do r ... rça publica '\ nxalla 3 rc~pectha 
tlc.:sp-·u p1ra quo e;t~ scrv•çl pnssa 
~er cenveuieoterneote 31\Cn•h.Jo llfl or-
çamento. 

O Sr. Dias Fortes: - Então, não virá 
á di.:scussão, sem p3ssar o projecto da 
força publica ? 

U Sr. Fraocisr.o Sá: -E•o regra, não 
•h:ve vir. 

O Sr. Drumoo•l:-.\ 'l .• rn lo é que 
ainda hootem procurei o íllustro le<1der 
da L ... acad.& conservadora. o Sr. I> r. 
Barroso Junior, para nos entendermos 
a respei to da marcha 11 da allitude que 
devemos tomar em relação ao orça-
rneo to. 

Podi ao uobro deputado •tma con-
ferencia e S. Etc. m'a promeueo, não 
tendo ainda designado o dia. 

São estas as razoes que mo têm im-
pedido de apfesentar o projocto de or-
çamento para 2.• j iseussào. 

O Sr. Barroso Juoior: - As mirbas 
considerações nãc. se dirigirão á com-
missão do orçamento provincial. 

O 8r. Antonio ~lnrt.lns 
pela ordem): - Sr. pro.:sidento, fazend o 
parte da com missão de for.,:a publrca . 
não posso deixar de vir ~ tr ibuna para, 
como se diz vulgarmente, varrer a 
minM testada. 

O nobre relator da commisssão de 
fazenda disse que o orçamento não poJe 
vir á 2.• discussão, emquao to não !or 
deOoitivameote votado o projecto do 
força publica. 

Si est~ projecto ainda não está votado 
ern 3. • dil!Cussào, não tem sido (IOr falta 
de esf•Jrços da minha parte (apoiados). 

A. corumissão tem comprido o seo 
denr e, portanto, si ainda não foi vo-
tado o projecto de força publica, a res-
ponsabilidade que deva resultar dahi 
não lhe pode caber (apoiados). 

O 8r. AlBe rico d e Mot.-
to• (nlo temos o seo discurso). 

Pareceres ck commiuaes 

O Sr. Antonio Mar!ins elferece a re-
dacção final do projecto o. 3:St . 

E' approvada. 
São lidos e vão a imprimir oa ae-

aointea: 
Jl. ~ 

A t .• commíssi o da propostas e reprueo-
l&çóes de c;uou.u muDicipaM, a que foi pre-
,eole a da camara do Barbacena, é de pare-
er que se adople o seguiole proje&o, 

A .usemblea legisla&íva provmcial de Mi-
ou GeraM, sobre propos&a da camara muni-
cipal de Barbaueoa, resolve: 

u 77 
Art.. nu ií'n. E' í"lf1rt•3 ... :tnw ut • Jt; ,,!u •• i I• 

t ·r-"'' f ;trr:t"'•h• l··il·· ... nlt1-< ,.,. r u:a <,.. ur , -
p < ' '' ri~a<l~. snh t•Pna ''" mull.• •I• I!I,SOOO 
t t h ~ u 'luhro un-e rf'mrith•nl'l.li~ t('''tt~:\lla.i> 
;u li,.lut,i(:ll l' '\ t~ru t'••ulr:.rl••· 

~1 1:\ tia<\ I 'UIIlltli~.)•H'(, ~:; •lt• J 11 (1\tl ti •• 188ft . 
_ , ,,.,. ll urtn.- J•w· li . ll cancht1.- :<!.v.1rro. 

=~ .. \ 09 

A t • f •lllll1ll"'s5n til' fa.t l'nda, a 'ju" ru1 11re-
sentc '""" rot•r•IS~nt.,~~~~~ d• ' ,,.,,. ,.,,;" • 
(Hflltl >C~IIit-11 1\ u t:1 1111 0ralltatil-u l'y i~II
J,t"Uyen•W, m\'nc•antl••u IJ.:atrinti ... w • tl:t a.ssom-
bh•a. Jl:tr,, tl ,. .. u.;crnrçaodu um \hoatru n:l ci-
d3rl• d t• l'yl:tii~UI"t 

~· ·rh ulrr:uulu iJLII~ :t:\ t~ ttnhr•• o luu \':lVP.}s 
os mtr•ul••{ . ~., ... St}.:ll:ltarm.' 11:, ru1rrth••ruru::ul 
' I"'' llt~t ·n. l •· . u o•l•·v~ r ••• tltnlus i\ ''"'' '''"' jn~ 
ltelas 'nas &radiç•iu> his turl,:a' a l'l• l:l•le tio 
'vlnnhuy· ' ~ I 

l.: l~nshlornndn qu~ lrn(llltlnulu t••t•el r·ratr~t
selllauua socleda•.ln <lS th~Airns. 11111 •auo se 
e' hi!Jeu• ao pulllíco corn11 tsi ~úes do• allu •·nlor 
liltor.nin c mnrnl: 

Cnn<itlr rnu•ln 'J"" :t r ullurn oln• lcltra..._ 
qualriHt:'r •tnn <eJ:t 3 ~ua (urru:a .. rnuito r'::a-
trihu~ para 3tluça.r c rnnu .lis:tr "' t•l '\ttun •~ 
Om ' rtne devem MJ l"" t"'r o~ ,,.,,,,.,,., JHt-
bliros: 

Consi•lern11rlo que na verhn ~:• r., I - uhras 
pnhllr.as- i•lispo<iç:\•• d11 uuv••rnn '"" '" ~or 
alt(llllli•l n C UI) jn ~tn pNiil\o: •' ;h• prlt"l'l'llr 1(110 
s• nd.,tllo 11 sul(ui ute projo;:tu: 

A as~llm ld • •:t legisl'ltiva pru,·lru·lnl tiO ~i
nas c;j•r:wi drr rc ta: 

Ar . t. • t'ic::t :\Ulo r i.:;adu u t::•I Vt•l'llu a :ur-
..:llínr Cllnl a •l'•au tta ti• :;,oo t,)unu pela verh:~> 
- obras (tnhltcas- " ;hr~c t.ui~ e, .. .,, .. , ,ro-
n••" •lo Clnll Ora•n:~lic•t l'll:tn!fU)'~'"a ua 
eonslrucçno de um lht:~tm "" Ciliado de 
Pi&ang-uy. 

Art. t .• R•lvog.ln-so ai •li<~u,iç•lft~ ~ra 
COIIIt:lfiO. 

Sala d:lS ~nm • ni:lsiie:<, '!."i dr Julhu ol e tt!,~ 
-Drurn~nd .-C. f'ruto,;. -

~- ~WJ 

A' cornrn. <~io de a:.lnthtll•a lnl prr<rn&e 
uma repre<o•ntação deu f i<l:til:\u; t:~<iano 
Anlonto da S•l''3 Campolma, J••:i.u S,•venano 
de ~bgalhall.< e ll~rcui:Utll J •~>d ~3 3il\'&0 

•. n qu• prl!om" ft:l'<ag••rn dr ; ua< lu• nd:tSe 
denominadas Tan•11•e, Lopo,; ,. ~l u' h:\l•la, 1la 
freguo1.í:t du Sua>sohv, munlriau u de ~:ntr. 
Rio>, para a de QuciÜ1.. 

E" 1o t•arecer IJ Ue S•' atWn•la o podill• 
ado~t:urdu-se o srg"'" "' pruje~: !lo . 

A nsgoml•lon logi<h lí va ttrnviuvl al do Mi-
das Goraes decre&a : 

Ar&. URI CO. Fit:âo translerulas da lre-
guozla de Su;b suhy, a que tJMtourmn, p:tra 
a de Quoluz, .u (uenda.,rleuom i nada< Tarupte, 
Lopes e Micbaola, de propri~dado d•o< c•tla-
dàos Cassinno Antonio da Stlva Campollo;a. 
Her•nlano José de So•rsa e João Scvert a:JO 
do • :to;alh~~.i Lopes; revogadas .u di~IIOsic;ótSS 
em •nl,&rnrlo. 

Sab • '~.s com missões, !~do Julho do 1889. 
-lo~~ '~- Orantlão.-Josó Theodoro. 

N. 4tt 

A' commissão de esuti:ifA fctl prcscn .. 
uma pollçào dos cidadãos Claudio Arnaocie 
da Silva Lcrnns o ontros, pedindo &rausferen-
cía pessoal e de suas (lropriedades da cldad41 
de Tres Corações do l\10 Verde pari\ o muni-
cípio da cid3.de da Campanha, a que soman-. 
perleocerão. 



ANNAES 
E do paroocr que se auend~ o lleRra a 

pretençào, adopt:uulo~se !l ~1\guiule pr?jocto: 
A nss•Jul~lea logtsl3hva provlnctal ele 

llinas Glrae~ decreta: 
Art. unic:o. Fi~\o dcsmemhrada~ tia llat·o-

~bi:l o município da cidade do Tres Coraç•'os 
e incorporada~ a freg1aesia e munír ipio da 
c:idadu da Cnmpnuhn :1s proprilldndes trrri-
&orinP.< !In$ cidadiuu Claudio Arnam;io <In 
Silva Lcmu~. Joaquim Chagas 11.1 !;ilvn 
Lomo~ 11 Antonio Jns•1 dn Si I v a Lemo.'>; rno-
pdas M di~po.siçól!.<, em contrario. 

Sala das commi:»oos !5 • c Julho do 1888. 
- Josõ M. Urantbo. - J o~cl Thcoduro.-
Naurro. 

N. ~ I! 
A assotUblna logi~lativa prul•incial tln Mi-

••~ Gorat~s~ sobro JlrOJIUSta tl.1~ r:unnr!li:;. mu-
u icipaos abaixo dlielaradas. re.~•llvo : 

Art. t .• A rccciL~ manicipal par;a o .1nnn 
d~ t~!l.rolalivn tis r..1mnras C<lnst.mt~s d '<•sta 
rewluç.11' e l'rovenieute da arrccMiacAo dns 
impostos ereados uas rospocti vas l'ostu ras, ê 
orçada nu snguinte.~ qu~n tias' 

Cant:~ra do Abaotti 
• de Al fenas 
• <lo Aynrno' a 
• do Ar:u::i 
• do Arassuah y 
> d O lllO(JOIIdy 
• tlr& Ragag~m 
• da Uoa V1sta 
• do Ram buhy 
• do Brejo A IPgre 
• de Uarhaccna 
• do llom SuccMso 
• M Viscondo do 

llio Uranro 
• ~o Curvollo 
• da Campanaha 
• do Carmo do Par-

nahyba 
• do Campo Uclln 
• do CMaguat.tc~ 
• da Cmu:elç.i u 
• da Oiamantiua 
• de Entre Ri<n 
• dn Por mi::ça 
• (1ft Gnanl'ta~.s 
• do Grno Mogn I 
• de llnres do Jo-

daiâ 
• de l t~jub:i 
• d~ IIApet<•ricn 
• do Juit de Fora 
• do laguarr 
• (la J:\nu:ma 
• do JequiL,h y 
• (le t..a vras 
• da Leopoldin:l 
• do Mar d'Hespa-

nba 
• de llbriaana 
• dn Manhnassú 
• de Ouro Fino 
• da Oliveira 
• do Piumhy 
• do Pl':lta 
• de l'ou~o Alegr~ 
• da l'onte Non 
• do Pomba 
• do Ponso Alto 
• do Pes:~anha 
• do Patrocínio 
• de PaiOl 
• de Piuncuy 
• do Piranga 
• d3 Pedra t:ranca 
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tlf Qu~hlt 
elo Rio l'r<•l•' 
do Rio Claro 
<lo lltn N.1vn 
do Snll.<rá 
<lo Saliuas 
<In Sacrnuacnl" 
d~ SN~ L.agoa~ 
de Silo f'~ulo do 

Muriahó 
<IP Sautn Auhl-

ni n •In Mn-
chadn 

<h: Santa Dnrharn 
de Sanl'Auun tle 
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• 

<le Santa Lu t ia 
dft Sãn <~cm sa lu 1fo 
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!; 75 
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de S. Joii••Jd' EJ.Iícl :11 :00015000 
d~ MonkS t; l:m os :\:0011,)1!00 

,. . • <In Mu; nmhiuhn :t:riOO;'iOOO· 
de S. Joflo ila pl'sta I , IO(Ih()Oll • ;:; 7!1 

§ 79 
!j80 
s 81 
§ 8! 
~113 

th l Ca raugoln 10: \ 00,50011 
do Par :i ·\ : 01lllbll011 •• 
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• • 

•I~' ~"ililal . . J fi : illl\.)t}(JII 
•Jn ::;. Insê <I A lcm 
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Art. t .• llu rn nt<• n IIW> Illú .111 1111 •I•· 18!lll, 
s:io :H.Unrisnd:ls :•s c.:uun•·:as a c.h.'.spowlt•r a tf:'l 
~ Íllljlllrtanr i;a d:ts s u:ts r••ullns JIITC<':ula<l :t.< 
1•nrn nccorrcr ~~ r1 ~SJU!Z:t:- dos div er::w~ 1'" 1~
viçO$ pCI<.I UIOdll ~P~ IIÍill~ : 

!i 1.• t:amara do Ahautoi : 

I Com o SIJcrotarin 
! c gr:t tiUcaç:io M mr~m .. a • o llscai da cidade 
o\ • gr:atiOca~iio ~~~ mrsuut 
5 • o continuo, i11 clusi ve a 

gratilicação 
G c o oxpodiento tia r,1mara 
7 c aJIO;cn~ad oria ;~o jult de 

dire.ito 
8 c ngua, lut c limpeza da 

cadra 
9 • caminheiros 

lll c cust.<s judiciarias 
H • gratlncaç:ic> ao os cri vã., 

do jury 
I! • extrar.(âo de rormtguci-

ro, 
13 • expedicnto do jury o 

eleiçlio.< 
I\ • eveutua~s 
111 c ohra.• publicás 
16 c 11nrcenugetn ao prqcn-

rador, tO •f• 

2:S0b001i 
IU0;5001) 
IOObOOO 
I~M!IUO 

9060011 :so.sooo 
3015000 

l liO,SOOII 
ôQ,SOOO 

1006000 

so.sooo 
1006000 

5060~0 
o\0;5000 

811\DOOU 

5!65000 --- ·-Tot.1l ! :6306000 
§ 2. • Camara do Alrona.s, 
I Ordouado ao secrelarie 
t c • escrivão do jury 
3 c c O~ul 

5006000 :100.sooo 
t:iO!IOOo 
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\ • nu porccn1.1geru 30 
wunaradnr 

li • no collli nuo 
6 GuitA> jn.Jiciarins 
7 •:vcnluac$ ~ cnrninht irn. 
8 t::l ciçóos, 'l "~líflcaçõ•·s ft jury 
U Arua, luz o limpou •In ra•loa 

tO Ordout<h) M fiscal dP S. Jna-
' lllilll da Surra Nll-
gra 

ti • 30 flsc.ll da S. Sc-
llasli:iudo Aro•atlu 

l:t • 30 liscal do Ua rrauco 
Alio 

t3 0 hra5 J<Ublka.i 
f~ tlrtiPu:uln no llsralda rrogue· 

lia ola C.:n neeiç:i.o da Uon 
Vi<la 

TutBI 

J4 :1.• r:·11uM:c tt' Aynruor.<: 
l (:om onl,•u:ulo au ~l"rrrt:lfi • 
:t c • • t•nrt•irn, 11-

e·aujiH :t W"ll carg•• :t liut-
1'~'1. • tl:t a:;n:t, la v:uunu.i. 

{e li'. 
:1 Curn nroii!Ua<lt> nu 051'31 <I:\ 

,. ill:ltlt.! 
'1\ • urtfenac1n a n:-. J:-ot'!li~Z"> lh;.; 

H t l btrictu~ 
S • a l"'odssio tJ,, • Curpu~

r:hrisr r • 
6 • ru. t:l< judlci:rri:t$ 
7 • htl, licupr..ta <I:\ r arlea e 

•'.11113r:L 
' • ~~~~c:· • •., e i\li ... t:untntH 

militar 
11 • "'I'Otli~nle tln JUry 

ID • lrvroos ,.ara o re~ti.lro 
--i vil 

lt • c:1uriuheiros 
t! • modicarrruulos aos po-

lares 
l :l • <IOSjll'l3~ llYalltllllC~ 
1\ • livrns. JrapoJ. peuua$ n 

l iUL1 ;\ lnf'lliU()l'l IUI ... 
ltr.--

1$ • t••rcnul.lgorn "" trrocu-
r.,.lor. ole 111 ' / • 

16 • ulor:t• pnhlicas 
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-t\ Reposiçóo•; 
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I :i • ' 
! !I F.•ta(N;u 
'til llc~orn publtctr lt'•ur•erYaç.àol) 
!I tlloru puhlira< 

Tu tal 
§ :S.• t;.,nara d•• Aras;uah)' : 
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't 
:a 
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:; 
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I •I 

li 
I~ 
I !I 

1\ 

I 'i 

• n ll<cal ol3 cid3de 
• o t'OJHiuuo 
c n ll<cAI d., ltiug~ 
• ••léiç.-.o ~ jury 
c c:uuiuhetnl 
• ruru :tgu:t, lnt P IÍJH(H'll 

tl:t •·:ulr:t 
• t'U:Ha~ .. jthllr tarr:"s 
c ;\lll' t'•'rl' ' h :t •)tph:l.o~ do:\· 

•• , lhl•l' 
• ~ l'rrrtrt~P> P ! OilSO 10 >•r 

n,rrlvau olu JUry 
c rt•ilrju.S f13l"ÍII Il:tC$ 
c- •''<i•t'•licn t•• ~ imprf"..:.s•"" 
c purC'fllllaJ:r.lll au J•ruru-

r:ul•)f. t t •t. 
• Juros fl ntn•lr"tis:t.;:lu tia 

•lr•i•la •I·· t::! \1.) 1 :~1 
• ••hriH rut!dica$ 

li n.• Carrra ra ''" 11 HlflPllolr : 
I Orcton.l<lco •lu s•·cr.•LHrn 
'i lltl'lll au c-•m linuu, 1111e &ttr:.r •• 

rct'ulltilla 
!I ld-.rr ~n hrhlrolheca ri~ 
\ • • ri,rnl th •·idade 
:1 • • da t:oaucelç:io riu 1\ 111 

Vonl~ 
6 • • oln C.:n:tamhoí 
7 • • ela Eurru~ilhad:i 
R • • do S. Tlroma 
li • • Meridor 

til Pnr11 r~aarcau 
l i Modica rnNtlO> :1 11111Jres •t•r•-

so.• 
I'! Onlt•rraolu :ti' •nõtlieo da ca-

lll:tra 
13 A::na , lnt e llrnpoza <IA ra-

olr.a 
1\ Etlredir•ntu, eleições. íury, 

ali<Lamen to rnilltnr • 
fiUarrla rrHciunal 

Hi l:u<ln• Jnrl ll'larlas 
I ll lli lll~ :llrar.aciM 
t 7 l·:tt lln·t;an •I e fcl r m i(;II .\ÍI'u"' 
IK l 'uloli<'•~~o do$ lrshalhn, •I• 

.-oun:tra 
1!1 ,\;'i$uaturas 
:! t l•ro•·•:;,,u •te t:erpns t:l•r•:.li 
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a mrnínos 110hre• 
:!:! Ant rln• :o hihhotheca (tara a 

rurnpra do Direito 
1:1 Ortl• o l ~ .lo :u• cou>ervadur 

•''~1~11 a da ddade 
~~ lrlclll an J~ ~: ucrucilh3da 
! 1í l'roro~sor ria aula nocaurn :a 

ri,, cidade 
! G Aru ilio ~$ barcas rta t;ou-

r~ltão 
! 7 Para p1gM o quf> deve nu 

rapitio A. Deo:l~
clano Nor uai ra 

U Ordenatln ao ad vogad• ·I~ 
camara 
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~ Maltrial para a lllumic:Açào 
' ·\ • '11 dn Caxamb\i ' · " 

:M) Arua pnta+lll 'dll' S: Thom~ 
~~ Grartficllç,\o ao procurador 

' • desde quê não arre-
cade· as• ~en'd:ts, cas'o 
em quo só tara US % 
sobre a cobra.nça 

31 llluminaçiiJ publica da ci-
dade com augmonlo 
cte li lanipeõas 

:CI Obras rublícali 

~ 7.• Camarada Baga~rem : 
t I Ordenado ao secretario 
t • • nscal 
3 • • porteiro 
4 Fx·pediente 
5 l'<~rcentarem :oo procurador 
6 • • ao arente mu-

nicipal · 
7 Conducção de bens do evento 

ao a~reute munici-
pal 

I Luz e limpela da cadea 
9 Extincç.io de rormig'uetrn~ 

tO Soccorro a presos pobrll>i 
tt lury e eleições 
tt AuXilio a alumnus ptlbru.~ 
t3 Eventnaes 
U Custasjudiciarias 
15 Divida passiva 
16 Ao escnv:io do jury 
l7 O!>rM publicas 

11 8.• Camara d.a Boa Vista : 

I Qrdenado no secretario 
I Pol'Centagorn ao ptoeurador 
!I P11pel, tinta,ponnu e lívros a 

• men.mos pobres do 
municipio 

' Ordenadoaooscrivào dejur)', 
cujas l!&gamentos se-
rão fetlos trim&Stral-
menle em ' partes 1-
guaes, ficando sem 
dlroito de' bànr dà 
camara custas em 
que.for ella coodem-
nada 

5 Ordenado ao administrador 
dor do mercado 

6 Ordeuado ao llsca I geral 
7 llluminação, agua e aceio 

da Gadea 
8 Atlosentadoria do jui1 de di-

rl'i to 
11 Olrras , ' h icas 

tO Expedoeu t~ da eamara 
tt Ordenado ao porteiro 
li c • fiscal de Len• 

· çoes 
13 Caminheiros, eletções e ali$-

tamenlo militar 
t4 Custas judiciarlas 
UI Jury e expodie~\~ 
t6 Ordendo ao fiscal de M'atto 

Verde 10,000, dito ao 
do Ml monas 10,000 
c ao de Santa R!!a 
!(1600(1 • 

Total 
• 

I 1· 

_, __ 
l!:9t 76()110 

• 

300~000 
11104000 
906000 
110~000 
i6~~ 

1~\,f()OO 

1505000 
1:!0~000 
9íl6010 
306000 
4!6000 
~06000 

t806000 
t00.$000 
.OODQOO 
!006000 
~/)000 

--~-
:1:1506000 

3006000 
1806000 

• 

!006000 
' 

l106()()0 

:106000 li()IJOOO 
1106000 

= 408000 
40/)000 

30,000 

306000 
t:S,,OO 
!:16000 

---

3 9.• Camarl d~ Bl'!\~!lhY : 
l Com o secretario 
t Coh1 o Oscal 
3 Co!n o continuo 
4 Cóltl ,\gua, ltu e llntP,ez& da 
' cadca · ·· 
5 Com etpetlionte, eloiçõo~ e 

jury .. 
6 Com custas judici3rins. sundo 

' ! 6500 aos eSilrivies d~ rela-
ção · · 

7 Com aposontadoria ao Ot·. 
juit do direito · 

8 Poreenta~em ~o 11rocurador 
!I Com ·camtnbelro da eamara 

tO c papel' pennas. tinta e li-
vros aos iiieninos pobres 

H Com Impressão d:ls po;;turas 
n • obras publicas o even-

tuaes 

• 

1508000 
60/IOob 
35,$000 

50600() 

=106()00 

100600() 

1006000 
jt!,j600 
lO~ 

!OO,SOOO 
lí06000 

618\0CJ ---Total 1:0598000 

11 10 Camara do·llrejo Alegre : 

I Com n pessMI 
2 • ex~e(!ienlc, jury e el~i-

çoes 
:t • agua, lnt e limpeza dR 

cadea 
4 > ex tincção do formigueiros 
11 • papel,penna.s o tinia I\ me-

nos pobres 
6 • "!'o~c~tatlori~ an juiz de 

UtreliO 
7 • mediul)len tos a presos po-

bres 
8 • Custas judidaria' 
9 • obras publicas 

10 • 1•orcentagem ao procura-
dor e agente. t % 

Total 
A 11 Camara de Barbacena: 
I Procurador c fiscaes de tora 
t Sectetario G bibliotlteca 
3 Fiscal da cidade 
4 Porteiro 
11 Gu.arda do m~ladonro 
6 Z~lador do jardim 
1 Idem do C1!mlterio 
8 Guarda do mercado 
9 itpldiente da secretaria 

10 Imprensa 
11 Juros e amortisação da diYida 
tt Eleições política• 
13 Estafetas 
lo\ llluminação publica 
I:S Custas jud!elarias 
16 Obras publicas 
17 Enntuaes 

so.q 5000 
JOOSOOO 

608000 
,0,5000 

39,so<llt 
tOO.SOOO 

tO,){)()Ct 
50600«» 

5\S,s{)()C) 

51t/i0Gq - -
! :0606000 

~:850.5000 
1:0006000 

860.5000 
:1006000 
~003000 
360~ 
100,5000 
3006000 
i:JO.SOOO 

:;,g:g:] 
1006000 
506000 

3:!006(100 
8006000 

4:000,WOO 
130:000 --·--Total t0:0006000 

§ 1:! Camara do Bom Succeso : 

t Ordenado ao secretario 
t • • Oscal 
3 Porcentagem ao procurador 
' •)rdenado ao eon,tinuo 
11 Luz, arua 8 limpou da cadea 
G Aposentadoria do juiz de di-

reito 
1 Sessões do j ury 8 eleiÇôes 
8 Extração de f9rmigJ1eiros 
t , Expediente di secretaria 



1!1 CusLu judieíari3S. sendn ll6 
ao escri •ào d~ llulaçao 

11 RventuaC$ 
I t C3rnluheiros 
1~ Assign:\lura do jorn~l uOicial 
1\ Papol, pennas,t101a e llvrn• n 

meninos pobres do munlci t•lo 
1!1 Amortisaçao llo empros tunn 

contrnhillo nelli C.\l•tara, wn 
• irtutle do ·s lll du Art igo 
3.• tiA lei n. 3t 86 de :10 lle 
Outubro de 188.\ 

Ui Obru tn•blica.. 

Tota l 

ãO,SOOO 

t90.SOOO 
I :0686000 
3:1Wó000 

11 13 Carnar.> do Visconde du Rio Branco : 
1 Com o secretario ~00.5000 
! • • ft$C3l geral 11!10.5000 
3 • • continuo 1!0.5000 
\ • • exvedionte 100.5000 
:; • a illuminação da., prrsões 1~06000 
ti • limpeza e agua da cadea 1!0.5000 
1 • canunheiros 60.5000 
11 • cusL\S judiciarias :S70.5000 
9 • o escrivão da Relação 30.5000 

10 • e•·eotuaes I:!OóOOO 
11 • eleições ~.;ooo 
ts • re~tejos naeionaes 1!06000 
t:l • ap~,;entadoria ao Or.Juiz 

dt direito !80.5000 
H us • a illumluação publica 500/i()OO 

• papel. ponnas e tlnL' aos 

IG 
17 
18 
19 
20 
!I 
tt 

aos men inus pobres 
• romedios aos pobres 
• receita a presos pobr Hs 
• ~occorros :i indigcncia 
• Jh'SOS r medidas 
• n prncura~or 
• d1vidas a pag3r 
• obra~ )Ju.bliC3s 

T otal 

S " Cnmara do Curvcllo 
1 Ordenado ao secretArio, fiscal, 

porteiro e guarda do mata-
douro publico 

! Con'\<lnaçio do relogio 
3 Caml n hei ros 
' Agua, tu& e limpeza da C3deia 
á Expediente da secretaria 
6 Surf e e,Jeições . . 
7 Exuncçao de rormtgue~ros 
I! Cu.tas jo(liciarias 
9 E:ICri vão do jury 

10 Pennas, papel e tinia aos m~
oinos pobres que freqnootao 
as escolas publicas do muoi-
eipio 

tl Correio de Trabir~ s 
1t Porc-nt.agem do l ll •<! pro-

cnrador oobre a recetl.a 
13 Auxilio á casa de C3r idade 
I~ Auxilio ã.s obras t!a malri& do 

Morro da Garça 
l li Aoxilio para compra de alia las 

i malrit de Trabl ras 
111 E•eotuaes 
17 Obra~ publicas muo icipaes 

Total 
S 1$. Camara da Campanha : 

!OO.SOOO 
300.SOOO 
1006000 
!00.5000 
tt3.;100 
11006000 
8936\W 

! : 1936\60 

8:000.5000 

1001 
1006 

1011 

!008 
!008 

1:4!06 

I Ao seçret.ario 6006 
t c port.oiro 11!06 
!l c Oscal da cidade 1100" 
~ Aos IUcaes, da llutnca, 1~, 

<ll < .~ gual Yir•uMas. 1016. 
do t.ambarv so~ !.;tl ~ 

5 l' .. rr• uta~;orn 'ao pror.urador I : !504) 
ti Ao t•r<K"urado r licenrlado líM.S 
1 Ex llCdlrnto tia secretar•a 80.J 
8 l;:ir ltÜrs JIOlitiC3S !08 
9 Juq• n cn, tas jurliciaria.s 31108 

10 lllumiunçil" i'Ublica l :i .IU,'; 
li l 'nh' lraç~os t>cln imprensn :11100 
ti t:nuscrvallnr 11 0 aqucdurtu IA!t j 
t:1 Olu·., , fluhlic:.u ! ::t:i08 
14 t::vo·ntua c> ~.\158 
15 Pagarnentu d.l •li•ida passiu ! ~150" --- -Tot31 10: 77S,S 

11 16. Caman do Carmo do l'aranahyl;" : 

I Se.:• No rio 
i ~·isca! ti;~ vi ll a 
3 ··i~r.ll tlrt lh<tl'iCtO 
4 Agua, luz c liu•1•ez·• 
5 Tah\Q~ impressos 
6 EX(INliCIItl' 
1 Aferições 
8 t'iscal,pela re•·ista 
9 l'essoa~ pnbrr, 

tO l'rocuradur 
H Continuo 
I '! Caminheiro 
1:1 CusLu jutliciMia< 
I\ t-:vontunos 
lll f)IJrn8 Jlllhlirn> 

30?6 
'J008 
~06 
8116 
40.) 

1006 
60ó 

100.5 
80& 

300.) 
408 
608 
40" 

11108 
0006 ----

§ 17. Camara de CamJlo Deito : 

I Onlena•l" :Ih secretario 
! Fi5C.,llla cidade 
3 t.i rati!lcação ao me;mo Osca r 

(un casu da ramnra rccouhe-
r~r- lhc um •l ostunponhu $a• 
tiMnc lorio) 

~ Ordcnndu no ll>cal de Candons 
lt •; ratillcaçâol au mesmo fiscal 

(no ra~o da c.'lmnra rcro-
nhccer-lhe um tlesc rnpenho 
sati>rnclorio) 

6 Ordrnado no fi~cal de Cry>tao~ 
7 Gratillcat.'io ao mesrull(uo ca,o 

d:1 camara reconhecer-lhe 
u•n desempenho satis!atoriu) 

8 OrneMdo ao fisol de Canna 
Verde 

!I liratill caç?ln ·''' mesmo fiscal 
(noo ças11 d~ carnara r~ro
n hocor-1 h e n m desern P•'ll h o 
satis!actorlo) 

10 OrdnnndH ao liscal d11 Porto 
dos Mendes 

11 GratiOcação anmesmo(nocaso 
da camara reconhecer-lhe 
um desempenho satis!actorio) 

I! Ao continuo c caminheiro da 
c:unar3. 

13 Gratlf •çiio no llSÇrivão do jury 
dnso. • ld~dr (no caso quo 
não l•lttoira custas judicln-
rlas cnn ra a cnmara) 

I~ Custas juult larlas 
I!! l'orconL\gem ao procurador. 

to % 
16 Ao zelador do regu!Jidor uu-

blico da cidade 
17 Eventuaes 
18 Obras publicas 

Tola I 

108 

100" 

1006 
1!0/J 

11006 
60,J 

3008 
550" 



• 
• 

ANNA~S 

1 111. <;ama~l do Cal&gllues: 
l Ordenado o gratiOcaçào aos&-

crel.trio 
! Idem aro fiscal geral 
.l Idem a 1ros l,'llardas-Oscaos 
% Porcontagom au 11r?curador. 
11 Ordonnrln ao tJOrtoaro o cama-

Ahoiro 

8006 
780.5 

t :IOO.S 
! :0006 

tW 
11 Expudionle da :<ecrelaria e do 

J !~ 
~ry . . . d • 1 Rleaçoos e lllumaMçao .. a c .. Sll 

da caruan 
8 Agua, luz e limrna da raalea 

•9 Cust.u judi. iari:lS 
t O Jlluminaç.io pnhlfca 
ti Mobilia da casa da c:uuara 

100.$ 
!OO.S 
600S 

I :800:$ 
100~ 

l:IOO.S t:t Aluguel da cas.~ da camnm 
13 Oosobstrucçàod~ carhoclrn do 

BnnMira I:IJOOo5 
n Pnhiir.,çào das arta~ c OX Jl'• 

diOII~I da Côlntar;a \00,5 
tiS As~ignôllnrôl do jornaes a rtn 

dircinn:lriO t;eographico alu 
doutor Moreara Pinln 

16 Tratamento de r resos pobros 
11 Honorarill$ ao medi';lo do rar-

tido> 600.5 
18 Idem aoprofe:>sor munic:lpal 

do Snni'Anna r,o~.) 
1!1 Aposcntaduna do Or. ju~t do 

direito !1.'0.) 
tO Evcntunos !Q\lS 
tt Para oxtaosat.ão regional l :OOtlo 
ti Obras Jlllblicas " :7Mo5ll>1 

23 Para e~lincçio de rormiguui-
ros ! :!(),} 

" Ordenatlo ao guarda do ee rn i-
lerlo desl.t cidade U O.S 

Total 
!I 19. Camara da Conctuçin : 

t Com n secrrtario, expedirntc, 
papul o lintô\ 

I Com o procurador 
3 Cnm o~ 1\scaes da r·ldô\tlo o •lo 

Morro 
' Com o conlinuo ;; Coa•1 ngua, luz e límpcu ,las 

tn"t~vi.os, corpo da guarda e 
salas · 

a Com cust.\S judiciarias.em g<!-
ral 

7 Com papel, pcnnu e UniA rara 
eletçóe> e jury 

11 Com o zelador o wuccrta~ ur 
elo rologio puhlíco 

9 Com c:uninbciros 
tO Com assignalura do joruacs o 

livrns 11ara o e'tpcdienl~ 
U Com lmpo·e~s:\o do3 trnloall 1$ 

da c.'mara 
lt Co:n oventuae:s 
13 Com e'tlincçào do rormiguei-

ros n Com medicamento~ a pres~~< 
pobres 

UI Com fr.slcjJs naciouaes 
t6 Com premios para os atum nos 

approvados nl~ "~CI)Ias do 
t .• grao 

17 Com prcrniM para os alnulnos 
approvado> 113$ escolas do 
t .• ~:rao 

t il Cum o pagamento ordenado 
pai:> lei u.'t,;;l \de 13 de No-
vocnhro do l87d 

~ Cnm obrl> publicas 
Total 

600:~ 
1:07 loS 

.\00:) 
150:5 

805 
80.5 

~M 

1006 
1006 

3006 
506 ,o,, 

1006 

!~:íSO 
!~3\16\:50 

6: 7 73-.5000 

§ !0. Camara ria Diamantina : 
l Ordenado ao secretario 
t • aos Rscacs 
:1 c ao porteiro 
4 • ao aferidor rs • no '•ibliothec.1fitl 

1:0006000 
1:000600U 

36011000 
3006000 
300/iOOO 

6 c ao guarda muni~l-
pnl 3606()0(1 

7 J>orcont.tgom ao procurador, 
sendo por cite pag< s seus 
agentes 

8 E~podi~nln 
! :0006000 

1008000 
9 llluminaçiio c líml>cza da ra-

dea 
10 l ll uminaçio da cidade 
li p,·ocissàn dr Coor :lll< Chri•ti 
l t Escola nuc1uru.1. l•l lltll, l•on-

:1006(100 
~:0008'1iHl too.-oon 

lln$, tinia e lh·ros parnrno-
nlnns p11hrr•s 

13 ~:l oitõos o 1111~1icaçõos 
f.\ t.: ust.,s ao c ser i vão do ju ry 
15 t.:u&l.ns 30> mai~ ruuccionn-

rios. scauln !OgOOO para os 
cscri v:ics da Relação 

16 A1uiliu à (01.,:1 de caridade 
17 Cria(:io de e~pns10~ 
18 Ao tclador do relngio da sti 
19 r.om li vros e jornaes para a 

loibliothec.t 
! O ~:xpo~ic:iu, museu muuicipal. 

1orocnins o au xílios à as:;o-
dnç:ioJ dn O(IOrnrio~ rJUU s1• 
GrO:tl' 

ti Festcjos nacio•u1es 
ff IJen$ oln OVOIIIO 
'J3 E\' CIIIU3CS 
i\ Amorlis.~çãn ol:t olivid:t IIO.:!si-

u. rcpMiçio e ohra.; (111-
hlir:l$, inclusive barracão 
uu cemilcrio muuicl1>al 

.\0060041 
!006000 
!006000 

OOhOOO 

! 00,)4100 

-----
To la 1 t :J :!70o;UU:I 

§ !I. r::nnarn tio t:ntrQ lllos: 
t:um u sorTclarlu 

:1 
• oi \'rocuradnr 
• n lsral 
• o porteiro 
• 11 l rl adnr 1l3 blhliuthno·~ 

ti ~;'l•~•lienll' c nlf'lasillu5 
1 A!Cua, 1iauprl3 r! illuminao;3n 

" •• 

da cadea 
8 Custas judirinria5 t jnr) 
O t:laiçMs 

10 Canunhcirns 
11 Evonluaos 
1\t t;~tracçào de formi~tuciros l•n-

hlicn~ 
1:1 l'ar•el. penna~. tinia el i·vrns a 

lllftUÍIIOS jJOhrOS fln UIUU i• 
ci~io 

1\ Gratollc.,tão ao e:!CrÍ\·ão do 
Jury. desistindo e51t de'""' 
CIISW conlôlda.< 

15 Obras publicas 

:lut>,;ouo 
:IOObOHII 
l!O~U 
1()0~0 

\Obf)041 
40.)0()11 

f,Oo)OOO 
lOObt>UO 
tO.í003 
! 06000 

100601!0 

10061100 

I OO·'IOiMl 

-----
Tol~l ! : 700.WOO 

!\ !~. Cam3fa ol3 Formig:\ : 
1 f:om o seuolarin 
! c n llscn1 
:1 • graliUcaçic. ao m MIII" 

'' • o con\inuo . rs c rusw jutlíe•uiu 
6 • custa.<~ ao escrivão olo • 

jury 
1 • n ze1~dor dn re1or in pu-

hlico 1006000 



ANN AES essa 
8 • o zulador ela ~gu3 po-

lavei t!06000 
g • hu, limpeu dn cadea e 

agu:~ l t08000 
J () • caminheiros, eleiçõu .. 

j ury !006000 u • o e~pedíento tl3 scc re-
Ltrla lS06000 n c gratillca(..io :10~ fis~acs 
das freguêziu IOQ.SOOO 

t:l • evenluaci '1006000 u • auxilio ao~ mcninog po-
bros ao.sooo 

13 • J!orr~nt~gcm au procu-
raüor 910.5000 

16 11br:ts publi•·a; 1:11006000 • 
Total ,,:.:-.o,sooo 

11 't:l. C::nnam do:>. Miguelolo Guanh~"s : 

I Co no 11 ~Wcrrtario :1006000 
2 • n llscal 1506000 
:1 c O CÓiltÍIIIIO ~ JlOrteirtl !108()00 
' • purccntagem no prm:ura-

olor. de tO%. sobn• a 
r0111la ordin:~ria o I:S% 
~obre a tweu tua I 

:• ÂJCU1l, ~ U7. L! IÍOJ).CZ..:• dn t!AdC3 
c. Jury e •'h•iç•'•M 
1 Ao e<~" ri v :in do jun, <em di-

rei to a ctw.u · 
8 Custas jutlidaria:< 
ll Apos~ntaoluria d•• j ui~ olú di -

rei'" 
10 Ao ar•riolotr ''" ouuuicipio 
J I Conscn·a(.i" oln rogo dt• agua 

pot:l\' t•l oJ O I'Ali'IICi llill, I' 
tjrAtilk:h;:l•) au rt!.;p('f'livo 
llscal 

l t Trnt,1fn"ntu. rnm•·•lius ,. nn-
lrrro~ a do•'lvalltlos 

n Ao zelador do re~eulador pu-
blko ~ cnucert•• 

U Assls;nntur:t tln jnru~l omc·ial 
US Papel. Jlt'U:Ins ,. timn a meni-

nos \mhr1• .. 
16 Camin oriru 
17 PMa ioupr••s<à" ,,,, ··odigo de 

pusturn,; 
18 Obras Jtllltllr:.s 

805000 
3(),5000 

70ô()()() 

!Ob()OO 
tu.SOOO 

1006000 
9H.SOOO --- -

Total ! :500.5000 
§ !4. Clmara ele l;râo Mngttl : 
I t:om 11 •tcr~tario, ..,., ordo·n4-

tlo ,. •• o•xp~olit·ute ola <~••·ro
t:lri:\ J1 :r;••u c-:trgn 

2 C:om o llscal da d•laolt• 
3 Cll"l n rontirtun 
&. l:um jury •• • •li'lt;tu~·.;. c :\II·U:l-

monto tnilltar 
5 Com agun lu~,. iltniWln ola 

c.1dPa 
6 Com obras publirns 
7 Cqm ovontuaes 
8 Curn custa$ judlt'inrias 
9 Com assignatura olo jnrn~l o f-

fiei ai 
10 Com lí\'rt.ti p31'3 IIS IIICIIÍIIOS 

pobre> ua esco ln 
ti Com a porcentagt·m ao pro-

curador 
U Com os fiscal!$ dos districlu< 
! 3 Com festejos naciouaes 

Total 

1i410,;1100 
tr.fl,S11111 
ftll -'110'1 

100,)1)00 
800,;1l()fl 

7.i8()01 
15061)()0 

15.SOOO 

~006000 

350ô000 
18080110 
1060011 -! :7008()00 

§ tã. ~mara de Do ros do lntlaia : 
I Com o p!'><<o:ol • 560.5000 

•. 
• Porcentagem de tO ao procu-- udor,menos sobre o ~a Ido e 

bens do evonto U63()00 
3 Com o expediente, Jury e eloi-

çõos 31!.50011 
~ c o jorn~l ofllcial I G,~'lOII 
1i c apov.ntadoria do juiz do 

di rol lO 100800il 
li • o•ustas j•uliciariaa l lS060011 
I • agua, uz e lirnp~za da 

cadea 180/J()(l41 
8 • avontunol' !006()011 
9 • tintas e vldra~as pnrA ~ 

cantara 3006000 to • outr.'\., tthrlL!' n••~iicas 6608081 - - '- ·---
r..,~,, , ~:6'!7 t5081 

§ ~. (;amara ''" ltnjub:\ : 
I Oivltla pa~siva JIOr CUStai ju-

tlíriarins ! : liSo$110 
t Ordenado att <ccretario e como 

zolador tia hibliotheca mu-
nir.ipal 800~000 

3 Puro·c.utag"m :111 procurador 1:1011.$0011 
4 Ordenado ao liscal da cidado 

o cumu arrucadador dn mer-
cado :soo.soou 

S ldom aos :1 ll st·acs d:.s fre-
guezias 

6 Idem ,, Ulll guuda I11UIIiCiJI31 
7 t.:u~ tn< jndidnrias 
i! Limpeza rln carloa o fnmecí-

30/)/)()()11 
!506000 
500/j()()() 

tnNII•l rl'3gua !00.50(10 
9 Jlola~ veuo•uosas t•ara cães ,. 

~xtinrça., de formigueiros 
l O Toió•cs o lllt hlicao;ôes ri ~ edit:tft> 
li ~:x petlieu tu ria ,;e~r~ taria, fos-

teju~ narionaei c trabalhos 

r.o,woo 
100/j()OO 

du íun l'.tO.SOOO 
I~ ,, reitt e' lltnpoz:1 ela~ valias 

da cidado :JOO.roou 
13 Ordenado ao continuo, inclu-

•i •e o rornecimenlo d'agua 
para n o:1l:t da camnra t 40,00n 

14 lllurn loac:io 1•ublica 11 ria ca-
doa ! :OIUI.SOOO 

15 Mndicamon tll8 o trat.trndnlo 
1los pobres 

IG l'atlol, tintn, livr,.;. etr. ao> 
rnouiuos Jllllmli •lu tnuoici -
pio 

17 E•entuae.• 
UI Ohras ~uhlica~ 
19 Agua puta•·•·l t chafaroz 

1050011 
98/J:\41 

!l:OOO,'l()Ocl 
t :000600H - --

li t 7 t.:a ouaoa •la d ol:Ld• dv lt;~ peccrica : 

t Cum ,. M-•t•rt•t:.r••• 4-!",0fc.()UU 
'! • li:i4·al !SO,SOOIJ 
3 • port~ít'" 11 7.tJI.11Iur l!iOôOO() 
4 • :\ list:no•; oJ• ror:t W'l.SC'()(I 
:S • l'"n·•·ntagcm ao procu-

raolnr 
6 • lll(tta, luz, lilloflcza da 

udr~ • 11aro tnlllti-

1 
8 
~ 

d pal · 
• •·uslas JUdinan:tt 
• ~veutu3e.• 
• "~l•~dleutr rla ~'ll'r~ll!

ria 
10 • "ltra- t>Uitllt-:ts 

4ti06000 
!006()011 
I:SO/j()OO 

306000 
I:OGOôOOO 

Total 3:! 301)0011 
§ !8. Camara •lo J utl de Pora: 

I Com tl srcrrtarj., 
t • ''~ 11nu:o. 111\.•'~ · · ... 

! :! 00.!0()11 
!: .\OOô()f~l 



• 
!I 

lO 
11 

f! 

I :1 

H 
UI 
18 
17 
t 8 

t il 

10 

ti 
H 

tl 
14 

!!I 

t li 

t7 

• agentes llscae~ do.i d is-
lrictos 

• o engenheiro da cam~ra 
• o mtldico 
• o advogado 
c a porcentagem ao pro-

curádor, sendo 6 ' l • 
sobre a arrocadaçao 
geral e 3 '/• de pen-
nas d'agua 

• o caminheiro da ca-
mar.l 

• o administrador do cur-
ral do concelho e 
praça do mercado 

c o porleiro da camara 
• o admiuistr:tdordomor-

caolo 11ublico 
c o administrador dos ce-

mlterlos 
c o oxpediellle da secre-

taria 
• lut e limpeza da cadoa 
c medicamen.tos a pobres 
c enterros a desvalidos 
c exliocçào de formigas 
c custas judiciarias, in-

clusive o 85Cri vão da 
Relação 

c atlstamenlO, eleiç/oes c 
jury 

c lllum•nao:fio publica do 
cidade 

c publicaç~o na lmprdnsa 
• a:;sigualura do jornal 

otllcial de Minas 
c evenluaes 
• papel , pennas e linta a 

meninos pobres 
c juros e amorlisação do 

emprestimo, resolu-
ção n. 3003 de 7 de 
:"'ovem bro de 1883 

c juros e amortl~açào do 
i .• emproslimo, reso-
lução n. MU de lS do 
Oulltbro de 1887 

c o ex-procurador licen-
ciado, reso1u.;~n n. 
3M! do lS de Outubro 
de 1887 

c obras pub!k u 

TolA I 

!I t!l. c~mara do Jaguary ' 

I Secro~ario 
t Pisca I '' cidade 
l Fiseae u rre~ueziu 
' Porteiru e cam1nbeiro 
5 Procurador 
6 Aferidor 
1 Kxpodiente, elaições e jury 
8 lllumlnaçio e limpeza da 

cadea 
11 Custas judicíarias 

10 Apeseotadoria dn juiz de dl-
rellO 

tl Guarda do mercado 
tt Obru publicas 
l l Festejos naclouaes 
" l mpreuio de trabalhos da 

c.tmlrs., editaes e expe-
diente. etc. 

US EYenluaes 

Total 

• 

.A.N~.a...ES 

!::1006000 uoo,woo 
1:6006000 
1:6006000 

0006000 
7806000 

tiOOóOOO 
llOOóOOO 
l lSOóOOO 
~6000 
6.'106000 
~005(100 
15060\10 

I:!OOt'iOOO 

1006000 
6:0006000 

6006000 

158000 
700;S,y.JO 

l :í06000 

US:6006000 

8:0006000 

1:6006000 
6:017~ 

IIO::S76,WS3 

6001000 
4006000 
3!06000 
1!06000 
8006000 
1006000 
1006000 

1006000 
1:00110000 

6006000 
1001000 

:.:0006000 
lS06000 

§ 30. Camar.t da Januaría : 
I Ordenado e gratificação de 

1006000 ao secre l3rin 
t Fiscal da cidade 
:J • do Amparo 
4 Porteiro 
li Grallflcaç:io no et~eri•·ào do 

Jurr 
6 lllum nação o limpou da ca-

dta 
7 Accio de ruas e prat.as e do 

maladou ro publico 
8 Expediente da secretaria o 

impr~ssos 
9 Eventuaes 

10 Enterros a lndi~entos 
11 Amortisaçà•> da dl vida do 

que \rata o art. 3. • § 5.• 
da resolução n. 3!86 de 30 
do Oulubro do 188\ 

lt Jury, ~loiçõus e alis tamentos 
13 Asslgnatura do jornal omcial 
14 Porcen tagem ao procurador 
IS Dita aos llsca.es pela arreca-

cadação de rondas que fi-
zerem nos dis trictos d• 
ror~ ~a ciilade 

16 t.:1. <la; j udici3 ri<t.~. sendo :106 
n lS escrivães da Relação 

17 llita , proveni entes de di • l-
da, atrazatlas 

18 l'apol, :•eu nas, tinl3 o livro~ 
a rn ononos t•obres do IDll -
nlci pio 

19 Obras publicas 

Total 

li 31. Camara d~ Jequitahy : 
I Com,o secre ta rio 
~ • o procurador 
J • n llscal da cidade 
o\ c o continuo e sou aju-

dan te 
ã c o a reridnr 
6 c o exJ>edicnta 
7 • ovcntuaes 
8 • a lns trucçio publ ica do 

município 
9 c o escrivão 1o jur y 

tO • l uz e agua para a r.a-
dea 

H c obras publicas 

To tal 
!I 3t . C amara de Lavras : 

I Com o pMsoal-secretario, 
fisca l e conlinuo da ca-
mara 

! Gratificação annualmente ao 
secre tario 

3 Agua, lut e limpna ela 
cadea 

' Custa.s ludiciarb.s 
G kemedfo, alimento e i18pul-

tu ra aos pobrO) 
6 r.amlnboiros 
7 J,;xtincçào de formiguei ro' 
6 Evenluaes 
9 ~x,edlonle da so1ere taria, 

el eições, jury e a listamento 
militar 

ld Poreentagem ao proeurador 
ti Olaria a presos pobres 
tt ExposlOs 
13 Papel, .,ennas • tinta a me-

ninos pobres 
14 Llmpeu elo cemi~Jo~río· 

300.!000 
300601» 
7lS~ 

1006001) 

t006001t 
1006010 

1006000 

100~ 
806(100 
33.5000 

400,S()()(J 
706000 
15ó00() 

\ 73,;000 

\OMIOO 

l\OO.lOOO 

600:$00() 

!00.5000 
9! 76()0() 

4:7306000 

!406 
1906 
100,5 

90.S 
!!06 

1903 
IOO.S 

!006 
OO.J 

lt<M 
i 006 -I : IIO(),S()()(J 

I : I U()600CJ 

1006(100 

1006000 
400b()(Mi 

4006(100 
1!06000 
1006000 
1006000 



ANNA F .... S 
t:; Publicaç;lo dos trabalho• •l.o 

camara no LDor•~t~• ~~~0.1 
llt Amortisa\ i.o da di vida da ru-

Ui ata o os juros do 1.• ,. '!.• 
emprP.stirno '! :!1006~011 

li OIJra.s puhiicas 1 :'!9615750 --- -Total 7 : 9~!6730 

li :1:1. Carnara da Leopololín~: 
Ao secretario 

~ • Rscal g~ral 
:1 c • do Rio Pardn 
\ • • •h l'iflola.do 
~ • • <lu Thebas 
ti • • do t:amJon Limp<t 
7 • • da t:oncelç3.o 
H • • elo 'fapyrusso'1 
9 • guArda 110 cemltcrto 

10 c ton linun 
li Com lut tJara as prisõe, 
1:! c ill umlnaç.lo publica 
1:1 • limpeza de r ua' 
I\ • custas judiriaria• 
J.\ c expedienll!. elciçüe:;, alis-

mfnto militM e fest~
J•ls nncionaes 

ltl Puhlicaçélcs 
17 Extinc~ao de formigueiro; 
UI nemedoos a indigeut'lS 
19 Assignatura do jornal om-

cial 
'tO Juros o amortisa\:~;o du rm-

prestomn munori113l para 
. canali6nç:\o d'ag11a 110tavcl 

':! I l'apol, ponnas ~ tinta :111~ 
alumnos pobres do muni-
cípio 

H EvontuaG. 
:!:1 óbras JlUblicas 
'!\ Porcentagem ao procurador. 

de 15 •!• na arrecada(ã" 
g'ral ~ !O •t• na, mull~ < 

3~05000 
\008000 
3008000 
i 006000 

1115000 

m6000 
11005()00 

8:9716000 

3:06\6000 ----Tu1.1t ! 3:! 006000 
§ 3t ca.uara do ~br de llcspanlta : 

I Com o ~ecrolario 
! c :S ll$cacs de d15tríctos 
~ • porcen tagem ao procn-

radM 
\ • o llicat geral 
ã c o guarda-fL<e~l da ciclade 
li • o dito do F'.splrito-Sanln 
i • porteiro, continuo ~ 

guarda-moveis 
I! • o Ullador d'agua ll•l-

tavel 
!l • o biblioth ecarin muni-

CÍJial 
tO • a correiç~o nsral 
11 • custeio da bibli.>thec.a 
t'! • a couservayão do relo-

gio publico 
t ~ • oe~ l'cdiente daseereta-

ria, jury e eleiÇ<)es 
U c e"'entuaes. pubhcaçc'te~ 

~ Impressões 
1:; c extincção de formi-

gueiros 
16 c obras publicas o con-

servação do mMerial 
d'agua 

l7 c a llmpeu e conserY~ç.lo 
das ruól$ e praças da 
cidade 

18 c a llluminação publica 
da cidtde 

i :i OO.SOOO 
'! :0006000 

! :9006000 
9006000 
:100.5000 
i006000 

:1506000 

3606000 

\0060011 
i006000 
i006000 

1!06000 

3006000 
I :iOOIJOO() 

IG06000 

1:0006000 

:1>0006000 

19 • a illun1inaç:ir r limpeu 
tia o•aclra 

20 A n x I li o Ali$ profu~su1·us o lu 
nouniri ttin 

ti Co~m custas judiciaria~ 
!'! • U J lrOVIIUCillO C Cl.l.3lt'IU 

:t ··~··n ta lllllltirip;.t 

'.t\ 

• l':liiPI, JWII113S U tluta M$ 
alumnos 1101tres do nu:-
n ici11io t O:l.S'I )() 

• .1 mort ~atitocjurosdonm· 
pro•<tituod' agna potavol 7: t l)()60()0 

l'oL1l 
§ :l.~ Cantara de Marianna : 

l SecrPtariQ 
~ f'i>ral 
:1 Admiuktradnr do mat1donro 
~ Continuo ,., portPiro 
5 Porcent.1gcm de 10 P :!0 ao 

procurador e rohradnr 
de foms. conrormo a lei 

6 Prociss.io de Corput Clll'isti 
7 E~postos 
8 Et podiontP. da secretaria. 

jury o nlriç•)M 
9 Caminheiros 

10 llluminaçio 11Uhlin,1 ola ça. 
d•'·' c cidade 

11 ~ocl ir..1mnnto a pro~us e 
pns~o3~ Indigente~ 

I! Cu<tas judlciaria$ 
13 EvcutuaM 
14 Obras publicas 
I iS lll v Ida p~~si • a 

Total 

li 36. c:.,marado :llanhuauú: 
I An <Pr.reurltl 
i • ri.;cal s-cral 
3 t•urtoiro 

I : 1006000 
t\01)000 
1006000 

I :JII~ 
1008000 

! :00115000 

6\ 061)()() 
:!OOSOOO 
! 06000 

I :SIO,;ooo 
6 __ , 

íl: 100..000 

6006000 
<\006000 
1!08000 

4 Cu~ tas judiclaria• l :i06000 e 
r~trac:çio de fnroniguciro~ 
!00,5000 3!'.06000 

11 E~pediento da c:un11m, ! OM. 
do jnry e eleil·<ill1! l:iO.SOOO 3';()11()00 

6 f'!St~jos n~clonaes 306000, mo-
~: .ta 30:5000 e publicação do 
e~pediente 'tOO.SOOO 

' l'orcontagcm ao Osc~l 160;SOOO 
~ ao procurador 1:! 006000 

8 llhtminaç:io da cadea JOO,)()Il() 

260.1000 

1:3606000 
t limpe'~ damesmat80,SOOO ~.SOOO 

9 Aposentadoria no juiz du Ji -
roito '!006000 

lO Di vida paui.-a I ::S06õ74J., 
sendo: ao procurador, por 
' aldo nQ ourcicio do 1880, 
8:>6S7.\~. ao secretario. re-
stantedos uercic'os de ISS.1 
e 188-\, 400,~. e a Antonio 
Jul i· 3ubou, porconcorto 
d~ ~Jcm. en t O'' la da cadt'a 
no uerc.cio de 1885. 250,~ l ::S06b7.\3 

11 Assignatur·. de j~rnal t!~ 
t! Eventuaei 361/J!IS'T 
13 Obr:~S pnbliras ! :0006000 

11 37. C~mara do Ouro F' i no: 
I Com ordenado ao secretario 
t • • ao lhcal da 

cidade 
3 • • aos naeaes das 

rreguuias 

8:000noc» 



• 

\ 

• 
•• 
7 

8 
9 

lO 
ti 

n 
• l l 

• aaua, 
cadea 

"o nsc.t do mer· 
rado 
ao porteiro e 
cammheiro 
exped leniO, ju-
ry, eleições e 
nllstamenlo 

lut e limpou. da 

• cus las judichriaa 
• eno1uaes 
• papel. penas e livros a 

meninos poLresda cidade 
• os mesmos objeclos aos 

das rreguelias 
• aposentadoria ao juiz de 

dtreiiO 
• &CIIUisiçiin de balança. 

pesos e medid;ut melricas 
para ·arerit-~o 

• tJOrcentagem ao 
rador, US 

• obras publicas 

.;omma 

procu-

• • • 1 38. Camara da Oiiveira : 

l Com o secretario 
t • oxpcdíenle e gra1illcaçào 

3 

' G 
6 
1 

8 

9 

lO 
lt 
u 
t l 

n 
15 

16 
t7 

ao secretario 
• o Oscat 
• (I coolinuo da camara 
• custas judiciarlas 
• ,occorros publlcos 
• papel. Unta o livros para 

meninos pobres 
• porcentagem aos escri-

vães da Relação 
• luz, agua e limpcta da 

cadea 
• a oxliocçào do rormlguot-

ros 
• caminheiros o ovon.t.taes 
• a ln~pecçàn dn rogo 

d'al(ua do diamatiiO 
• \:,o; n~o~~~das rio S!'• -
• presos pobres 
• admíniSiração de obras 

publicas 
• pot·cenlagem ao 11rocn-

rador 
• obras publicas 

Som ma 

!I 39. Camara do Piumhy : 
! Com o socrelarlo 
t • porconlagem ao procu-

rador. 15 
3 

4 
lS 

6 
7 

8 

• ordenado ao Oscal da 
cidade 

• ordenado ao continuo 
• ordenado aos Oscaes da 

Pimenta, S. Rcquo o S. 
João da Gloria1 a 40/iOOO 

• cuslas judiciartas 
• aposentadoria ao j;Jiz de 

dt roiiO 
• IUurulu.ação e açeio da 

cadea 
• caminheiro. eleições, pa-

pel e mats precisos ao 
arcbivo 

lO • ellt:lcçào de rormignei-
ros • 

ANNAES 

!0060(10 

t to/1800 
!006000 
tOO,,OO 

lo.Jó6000 
II!Ob(IOO 

tOOoSQro 

1:005b000 
't: 175/iOOO 

6:7009000 

4006000 

t006000 
!006000 
1006000 
6006000 
!00,$00() 

to06000 

30b000 
1006000 

IOO.SOOil 
:1006000 

11005000 
6\9.;900 
800,;()()1.) 

11106000 

9906000 
.\: 380-s I 00 

9:9006000 

:10()6000 

7116750 

toO.SOOO 
ll0,5000 

li • conse"a~áo das ponles 
o ostrad::o I :li:I0600U 

I! • obras publica.s e even-
luaes I :0636!50 

Summa 
8 W. <.:am~ra do Praia : 

I Com ortlonndo ao socro1arto 
! • • ao fiscal 
:1 • • ao ronliuun 
\ • • ao cntninheiro 
r. • agua. Ju.z e limpeza da 

cadca 
fi • r ttSL1S j ndiciarias 
7 • ~lee•lleute do jury 1.\ 

ollltçoes 
li • cvcnlnaes 
9 • 1111fCiltllagem ao prtlcu-

rador, iO 
Hl • ul•ras (lU blicas 

4 :7~)(1 

liOOQOOu 
to0800U 
100,000 
1806(l(l0 

15060(111 
tOO,;oou 

80,WOH 
GO~Otl 

ISI~U 
578/iOOU - ---

Somms 
g U . C~mar;t tlc Pouso Alegro : 

I Com o 'l!'rre~ario 
~ 
:1 
\ 
r, 

• ,, fiscal da cidade 
• o- lisc.'~ das rreguclias 
• 11 porleiro c t elador 
• o ndmír.lslrador dn mor-

•·ndu 
• llllrrcn l~gom M )trncu-

radnr. do 6 n US I :! 30.SOOu 
7 
8 

• c11s1as judiciarias ISO •.sono 
• e~pndi~niO da serrola rl~. 

juq• r eleiç~es 
• lltt'dic:uneutos aos huli-

geutcs 
• illttmina~i<l ~ulllln da 

rldntle 
• illurninat;ào c lim(lcta .ta 

~atira 
• :tluguel da c.ua tln mPr-

cado 
• ptt hl il'at;iio dos odi laos o 

1r.11tnl lto5 tia rautat·., 

9 

lO 

11 

11 

I:J 

I\ 

I :i 
IR 

• itttprMs.inepui.J irn•;lindc 
pns1ttras 

• c\ littrtâode rnrmlgueirns 
• l 11spec~io e lillii'•'Ll das 

a~tuas dos .:h:~rarizes 
17 
18 

• e,·••nlUaes 
• uhr~> rtultlicns 

(I U . C:ultnra da Ponte Nova : 
I Com ' . :l • 
4 •• -" . 
g • 

7 • 

8 • 

9 • 

10 • 
H • 
lt • 
l3 • 

I \ • 

o SPcrclarlo eiTecllvo 
o • licenciado 
o Uscal 
o conlinuo 
o oxpedienle. jury e 
eleições 
lu&, agua e açelo da 
cadea 
CIIIIAS judíciariaa, In-
clusive a dos escrivães 
da Relação 
graiiOcação liO eaeri · 
,·l o do Jury 
lmpres~es e poblica-

~jos nacionaes 
aSSII{nalura de jomaes 
subSidio ao botpilal 
exlracçio de formiguei-
ros 
lllumioaçao publica 

150:50 1'1 

I : !00611011 
3!0b0 111 

I ISO.\IIt~t 
100:5()0t. 

i(){),;t)IKI 
tOObtl(lll 

! : 6\6~\íHt 

O:O:lObOilO 

51106()011 
5:136:1;JU 
:~1()60()0 
300601.'0 

t.'IO,WOO 

400bllll<l 

WC!b(I()U 

t:ro,oou 
3006()011 

! llj()()ll 
to«JJ(I 

t :00010011 
• 
100,01)0 

t :000600o 



• 
ANNAES . ,. •• 111 

17 

• • 
• 

,. ,.,,n&unes 
rorçe'l tagcm ao prn-
cnra~or 
obra; 11ubllcas 

!006'100 

2 :SOO,SOOO 
ts:G!I6670 ----

Somma ns. 
I l:l. Camara do Pomb~ : 

I Com e'l iJPdoentc da eamMa, 
eleição e jur y 

! • cu<tu judiciari u 
3 • ord~nado ao sec retario 
.\ • grall llcaçi o ao meemo 
ll • ordenado ao nscat geral 
6 • graulicaç:\o ao mesmo 
7 • or.tenado ao R<cal do 

Romnm 
8 • gratillcaç.~o ao mesmo 
11 • " nlenado ao fiscal do 

~·ormoso 
10 • gratllicaçio ao rn~smo 
ll • or•ten.1do ao fiscal da$ 

lol err··~ 
n • grntllio·.,ção ao mesmo 
13 • ~>rdenado aos llsrac~ do 

lõnarnny. Porto o Ta-
lonlrlrn 

n • $1 r.Hillcaç:in aM rnrsniO~ 
15 L nrtl•·na•l•, ~~~ ll;o·nl das 

ll•m·~ 
16 • ~ r:o tJr.c.1çiio :111 on•sonn 
• 7 • nnl enJhlu ~ íl•l pnr tf'l i ru 
18 • l(l'nllllrnt(a•l ao ""'~rn" 
t 9 • I'HII I ttd~oeao :tu J•n~t·ura· 

rt .. r. nn rorona das ll•H· 

! I) 

!I 

%! 

Y3 
1\ 

!5 

!ti 

!7 
28 

29 

30 

:u 

36 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 

• 

• 
• • 

• 

lU I:\.., 
:'l ll'''•'lllntlurin :~n j uiz 
<lo dirui tn 

lruhl ira~;io olu~ trnbn· 
"".;tia •·arnnrn 

lut . a~nn ~ li rnjJCla .la 
cadea 
illunolnação ttnlrl il a 
c•\liru·o;:io de lo~ rmi
~;uCJros 

•ued~t·:ameulf•s a duru· 
lt"S IK>br~ 
lioupt'.ta •!a cnsa. ngua 

e lut r•:ora actos publlr •i 
corn•ltiu do> 11-r,,es 
çnouni~o dt 16 ~o 
a:er.dor 
au tilill ~o ll>~aln.. T:r~
d e iiiP..t 
~ manutentào da l1obho· 
thaca J ~ronlu1o .te Sou~" 
~ u' ilio ao' t'r"I••SSOI"'i 
da~ trriulrira~ cMiciras 
rios se, os II>:I$CUii no • 
remllllllll da ci•laol•·. 
par:t :tlngm"'i ... dt• rJt<t:t 
P~l'"'· vennas •: liHn> an' 
meul uo~ 1•uhr•"" ttn mu-
uírijl•O 
urdr•nado ou luiJhO· 
Ih Jrarln 
o v eu tua e, 
CUSI3i dr\·ldo. 30 !'>'· 
cr l\·ào rio jny, c·ujn 
pa~amc n lo l•>l anturi-
sall•l r •ta lei n :),,\Oil 
rl e 1:! de Oullll•r•' do 
1886 
o~rn> pulolica• 

1 ~ : noo.~ouo 

1'106000 
1!006000 
6006000 
'tiMl,SOIIO r.oo.sooo 
:toti.~O<I 

1006000 
306000 

1(106000 
:so.sooo 

1006000 
I:OôOQO 

:tOOó'>Oil rno.sooo 
I!ObOOO 
\lló(}O•I 

ttOóOOn 
llOóOOII 

I : NOO,S')OO 

:oo.sooo 
\ OO,Yl(lO 

I OOó'lOO 
I : ~00,)()()() 

~OOóO<IO 

ISOéCIW 

l 'i0.5'100 
IOO.SMI 

3~~b!!Vl 

l:iOó()()ll 

606000 

'!\JibiJi~· 1 : • uu.10oo 

I : t~ I .>UO 
1\ ::l:iMHO 
--·~ 

Somma 11 , 17: G7HOIAI 
I " · Camarn do l'illl"' Alio 
I Com ordonarhr nro >Ccrl'larin ~O'lóOOO 
"' • :w prncura-

\ 

-,, 
li 

7 
8 

dor. s.cndo por arro· 
ma laçao 

• o procurador, sendo 
por adminlstraç4o, as 
porcen tagens t!Siabele-
ridas n.>s pos1uras mn-
oicipa~ 

• gralillcaç;io ao mesmo 
num ou outro caso 

• ordnnado ao ll~ral d~ 
cidade 

• ordeMdo :.os Ires 0:;.. 
ues das lregue1ia• 

• ordenadn ao cou tioun 
• agua. luz e limpeza da 

cadea 
9 • et~·~~l\5 e jur) 

10 • e'pl'lli•nl•• 
li • c•n:-t:ts JUdician::~ 
t 1 • e\·eutu:t~ 
I ~ • nhras 1•11 bl kas 
I\ Au rl ulrllern>t~lo r;uimari~s 

§ Mi. Camam do Pco;auha 
I t:om nrdcnadO ao sr:crctaa"' 
t • • ao li~o·al da 

cldaM 

!í 
I i 

• nrdr.nad·• no por lmro 
• pc,rc:cn t:tt;:tllll ao pru-

•' urador 
• ;: ra tillcaçào ao mesmo 

• ao r.stri và1\ • 
d11 jury 

i • ;:raU iil'nçào ao esr rivàn 
da dr•lcgad a dt• p•1l id.1 

• tt lmo, publica R 
(l • a~tna . lhnpPo:~ P. luz•h 

catlea 
111 • exporlíeut~.ju ry o• r•leo-

e;lws 
• npo;~>utad oria ao juiz 

M direito 
11 

• lrsii•Ju nacional 
• t•rociS:>ao de l'o'l'"' 

Chru:ll 
I\ • e'linrtilll de l<•r mi -

s:uciros 
15 
16 

li 
18 

,. custas ju:licaaraas 
• P• IICI e t>enuas a atum-

nos 110bre> 
• assi:;natura de jor nal 
• anx olio a criaÇâll de 

e'posu>s 
» \'acci nas 
• O\·rnw:aes 
• l':tgounnu tu f)l.»ivu 

S~mma Ih . 
!ó \li. C a 111~ r~ dh 

I t:om 

.. • 

:I 
\ 

•• 
li -• 
9 

lO 

• 
• • 
• 
• • 
• 
• 

• 

ord rn.,..ln ,. jo'l'a llllonçàu 
:\u $t"rrt•tar•o 
Pun·,• lll:t~em :u• pro· 
ru ra•lnr •' afrridnr 
tlfdf'Hi\do :w l•ortPil"n 
~;ratillcar'•n ans fi~t·ar:; 
ún' dl·lrorlos 
ortl ••11ado no ll~o·n l .ta 
cldntlr 
cnsL3tC judki.:trias 
~ ~l'llllifln tc. elaic•i• ·~ ,. 
ju r)' 
~i:"" · llll c limprza da 

cad•a 
limpr•r.a d~ re.:ns 
d'aií"a da cidnd~ ~ 
c'ttoocçáu de form i-
Jlllc•ros da cid:.d~ 

I Do .Ir tOn 

i\0,;•100 

3f.O!jOokl 
I:W,í()OO 

1006000 r.o.sooo :so,ooo 
:10'1,5()00 
~J06000 

:1 : :\80,fl00 
!006000 

G: tll•>,j()OO 

:IIMOOII 

!I' •.j()Ou 
1!11·100'1 

:tO[l:5()•lU 
l u0.$()011 

1006?00 

1 '":5000 
!111081!0•1 

I t03ilOU 

l :i~6000 

:tOóOO'> 
IUH.500\l 

1011,;0011 
IMOOII 

;,1111,)01~1 

llll·íOIJII 

jj(I.)Otlt I 
~lltlt)Oilll 

':!tiO,'YlOO 

I :iO,j()()ll 

100.,.)1} ~ 



tt • 
l t . • 
13 • 

~~ . 

• 

acqu~o .do, leia e f' or-
nalõiiiWI dá proY oda 
bens do eY~nw 
obras publicas e con-
cerro de ruas 
Sn$1r.nw a presos pc~o
brc>, pago pelo cofr•o 
provincial 

I .I 

1006000 
l:i06000 

I : I !IS~ 

--·-- -
Som~a 

. t'"· Camara de Pawj 
I Com o str:retario 
1 • o Oscal 
3 • o porteiro 
4 • eusus Jndiciarlas 
!i • ex prltlien te, elei~bos, 

rtunlillcaçáo o jury 
0' • porcontageDI ao pro-

curador 
1 • ovcntuacs 
11 • aposootadoria ao juiz 

de ~' roito 
~ • agua. luz e limpeza da 

rade:~ 
111 • ohru pnblícu 

j40.i000 
15<16000 
10.5000 
906')()<1 

I ~06'>00 

:1oo,snoo 
llí0,5()00 

15~.5000 

806000 
S:iO.SOOO ----Som ma 

" 48. Camara de Pil3ugu)' 
t Com ' . !l • 
~ . 
IR • 
7 • " . 
11 • 

t O • 
11 1 • 
t ~' • 

ordeo2do ao sPcrctario 
• ao llscal 
• ao continuo 
• ao empre-

gado no reloglo publko 
M J~al61 
luz u ll_mp~a ~a cadea 
custas Jndrcrarras 
juq. eleições c :~tis
l.\mento 
extincçào de formi-
guclniS 
expediente 
eventuacs 
porcentagem 30 r•roou-
rador, 18 
idem no mesme, bens 
do evento, IIS S 
obras publícas 

Somma Rs. 
li \11. Camara do Pirau4~ : 

t Com o secretario 
t • • Osr.al 
:1 • • portsiro 
~ • l~z e limpeza da cadea. 
:; • exp_odien to e eleições 
1\ • caminheiros 
7 • custas judiciarias 
11 • porcentagem ao procu-

curador 
11 cusus aos escrivães da 

da llelaçào 
l O • papel e li •ros a monino.< 

pobres 
tt • illuulinação publica 
tt • extracçáo do rormignoi-

ms 
tJ • irnprossào do codigo d~ 

posturas 
t \ • as.sltmatura de jornal 
UI • aposer.tadoria do jui1. d•· 

direiw 
16 • despe&as eveoluaei 
t1 • o zelador d:agua 
11 • obras pullllcaa 

Total 

:lGO,)OOO 
:1~11~0011 

00,)0011 

&0~00 
10116000 
~OObOOO 
'!006000 
1r.Oó000 
!!Oó()I)O 
20~ 
50.5000 

~:li6740 

761100 
9\j6! 0!) 

~ : 0376\\ g 

\006000 
!006000 
100.SOOO 
US06000 uso.;ooo 
50noo<l 

6006000 
I :0906000 

3()36000 

300ó00t· 
:!10,)000 

r.~6000 

jQ()Ii()OO 
1~0 

100JOOO 
3006000 
1006000 

3:4706000 

8:0006000 

!liSO. C1mara da vitla da PedrA 1\ranca: 
I Com o secretario 
! • • cuntlnun 
:t 
\ 
.. ,, 
6 
7 
8 
9 

lO 

• • ll~ca I 
• porr.ontni(CIII '·" pt•nr.u-

dor ( I! %) 
• u n11•nrlinntc 
,. i! VUH tU:tCS: 
• agua o lu>. l'M" " radu:< 
• illnrninação (tnt.lir:a 
• :1 ~·ompr:l de um ~il\it 
• nlm•s publicas 

!I :S I. Caurara tio Queluz: 
I t:om unlr·natlo M ili'r r••lnriu 
:! ., npnsont:.dori3 no t~l·:l~ 

crotarlo 
:1 • nrrloundo an prnrura'ltll' 
" • • • ll~tj,'\l 
IS • • • porl<!irn 
fi • co nrmi~sào ''" Os•·al 11ar:1 

Ctmowr.-aç.'io dn mMa-
•louro ~ arretatlaç;iu 
do imposto de talho 
dtl ~earln 

; • ruii:O:f'r-\':u;:\otr:t~ua ilul:t-
\ ' ('1 

11 • ~~~~~~ ,. li1111101.~ dn rn:IJI 
1ln rnmar3 

,\ :. Clll'lll~ ,i utliciarias 
lU • ngua, lnt I) lirupe.t~ tln 

~nrlr~ 
li • jurr ... let~···cs e ttnnli li -

caç•)oo 
I 'i • ul·jt'l' lO$ ucrP:<:~arios :i se-

creta ri:~ 
13 • rtf13ro do encanamento 
l \ • 4}\'f'O h!:tP..> 
1:; • llluminaç.'\n puiJiica 
16 • arnortisa•;:io e juros tia 

rl11·1t!a flas>il'a 
I i • curnurl,.;âu ~~~ tlrucnrn-

'lor I•Oia ··ulrrant}1 dA 
di't·itla aQtivn, mui-
la~ C lll'n S do CVOII 111 

lll • obr,, s publicas e cal~n-
merno da crdado 

§ :St . Cama r" do 1\io Preto : 
I 

3 

4 
IS 

6 

7 

8 

lO 

u 

Com rapei tintas o livro~ a 
meninos pobres 

• expediente da secret.,rla, 
assignntura de jornal, 

!.!'r)' oalistarneuto rni-
rtar 

• llscacs, porteiro, estafeta 
e socretario 

• es:areta 
• apt<SOntAdoria do secreta-

rio 
• lllum;~açio publica e 

conservaçao do jar-
dim 

• agua, lule lit~tJeu da u-
dCA 

• custas judiciarias, sendo 
! 3,)000 reis ars escri-
vães da llelaçio 

• porcentagem aos nscaes 
pelas mul tas que iro-
pu~er~m 

• porcentagem ao procura-
dor (UI %) 

• obras publicas 

l!OOJO'l() 

~~ 
3AO.SOOO 
~08000 

1006000 
~6()01) 

!'tO,)OO(t 
iitJ,SOOO 

I : \:tO.SOOO 

.1:00064100 

llOIIbiJO{t 

4\d,SOOtJ 
~rill ,~t~)(} 
:1110,?0<)() 
I :i\1.5001) 

oo,;.tM 

t llllóiJII() 

:IO,'i()(O 
50U~l)()(J 

!00/lOOIJ 

1 ;;obQ4Kl 

100,)000 
t 50:)011() 
I:SOóOOO 

I: ~.00.;1)00 

I :!íOObtlOO 

Goo,;ouo 
:I :OO~'l()tt.J 

'!OII,sooG 

:100,)000 

~= 180,1000 
240.>000 

37:\ó:l'!~ 

! :0006000 

IOOôOOO 

Total lt :O~~ 



.ANN_AES 
" ;;·t. c~mar> tln 111" Clu n: 

I 1 :om 1t sPcri'l~rlu 
1 • • ll~cal tln clolod 11 
:l • • continuo 
\ • • llicnl ~~~ fn·guulin olro 

Appnree·iol:t 
:-i • ilhuuiOl\':io f' H,u{lel.=r 

ela c·:\ll o•> 
11 • CUSL"L> jod irõ~ri~· 
7 • c~minhcirn 
IC • ~posenl~oluroa elo Jlllt J•· 

tl ir,litu 
H • ~lciçôe~ 

JH ., fest.-.j)S UrLCÍtJII I\ ll~ 
li • u~trac~au tk f~t rlll lgue.i -

rus: 
~~ ~ fO~Ul'lC.~ ll:tr:L :UUIUHI'I;lf 

n c•hcgntla tlu ro1rrdu 
1.1 • assignalura olu jorn:.us 
I\ • oxpcd lculu •la Ulll>rn 
1:1 • oLrns publ ira> 

.1uo1;nn9 
~OOJUUO 
l lU~IItlQ 

:1111511110 

nu.;nno 
:SCI,, IMMI 
\ li h< MIO 

fiO~IIJ() 
~ll,~Uf)() 
:tiiJ\11)0 

\0~100 
'!0~~~~~)11 
liO.)O\JO 

ll.'iU0')111111 
IH • porr.ontagmu ••• l!•u~u-

rador 11., o;:uuar:t :;rso.woo 
100,0,0110 I< • n zelador 1l'Agu:1 

.. \ :t •• • 

T1llal 
Cau1ara olfl h lu :'i,.,.,, 

r i'lrio 
~ Cum h liil' ilt J;t~rl l 

• • » tltJ l)i:l u 

-' I 
ll 

. 
I 

M 
\I 

111 
11 
I! 
i :t 
I ~ 

t :l 
111 
17 

• • portmr11 
• pnn·on&agf•nt ~ .. t•t'dtm-

raolor 
• agua, luz" lllllll•' ta da 

n u Ira 
• ~<JWtUt•Utf', jun •1 t.!•·Í-

t;i•es • 
• a!Sstguatura ,)e j•JI'11:tc ... 
1o fWI;tUIU:\4h 
• formí<'ioln 
• línos llar> a l1illliu1hec:• 
• camluhoiru 
• cw.tas jutliceMiari3!1 
, :auxilitl :wC"ur~llttocturou 

na cut;\de 
• oltras publica• 
• illuruinaç;\o IJUblica 
• ordenado a.o guMda-

nscal 
• mcdicacn outo' avi w>-

bres 

I : ()O!IoiUIIII 
\ 811;)111111 
~(101\01111 
~no,;nou 

!100~110 

t .'i()t\IIIMI 

~uo.sono 
60bOUCI 
WO~>OOO 
:SilóOOu :mo.;ooo 
40bOOO 

J.~o.sooo 

\00:)()01) 
\ 10060011 
I 370,\QOO 

1~0~000 

~oo~;ooo ----
Total 

!I ;i!l. Cam~ra do :>lh3r3 

I Com o 5éCrUt3rioo 
"1 • • 1i~1:nl 
:1 • • continuo 
\ • camiubeiros 
:; • illurnin;,çaoo IIU~Ií.:a 
11 • • da cad&.~ 
i • oventuae$ 
K • cu~tas ju<llcoana> 
!I • a secretaria, jury e eleo -

çõe~ 
111 • o escriYãn do jtuy, Mar-

ciano tio mos Baptista, 
llOias cu~tas qu~ 
voncer no corren te 
anno de 1888 

11 • a utracçio de rormi-
gueiro5 

lt • auJ;ilio :i aulól nocturna 
da cidade 

1:1 Com a procissão ele Corpu~ 
Cbrisu 

I O: OOO.SOOO 

I : i liO.iOt)t) 
:1110~111)11 
18061)1111 1;oaooo 

I :OIJ0600U 
1 ~.o.;oos 
i OOóOOO 1oo.woo 
! OO.SOOQ 

400h000 

IOO.íOOO 

lt0t5000 

1 ~06000 

1\ e:ouo 1 <o•j:uoul> prr<t.tç~o 11" 
(lag:tutrn\u •1~ c-nmt•rn fio 
pr•·•lttt p:~ra :\:oj ~s~u..,,. tl:t 
,.a ut:\ rn 

15 I :um Jlllrro•u t:~)(•!ut M lll'ncu r.,. 
olu1·. oln 111 

lU f:,_lm ultr:a' puhlit•:...; 

I , :l:tl,$:1:1.1 

\ l:t'loSI~Kt 
t .HI lo5tffi7 - - ---

Summa 
§ 00. C..::tm:'tr:t ,,,. :;~tlma.:. ; 

I 
I • 

.. a 
li 

7 
ti 
9 

(li 

C.:o ul u $f'tc rrl :tri .. 
* H 11:'4" ,1 i 
• '' i'untiuuu 
• ~~~~~~. luz e liuqol!r.~ oln 

r:-uh-.'t 
• ,·u,t~lJoo /udiciarias 
• Jury. ~ eic:ú•t~ e :tllO .. tw 

t:ulorl.l ,,,, JUil tlr t. 1-
r..:altl 

c o t·a.ru inhd ru 
c " rolha uRld al 
• 11l1rn• llllhlo~l\.~ 
• 1.wrccn \agem ao 111"01' n rn-

olor. uo ~O 

9 :!!ú,j!MIU 

lfill,íOOO 
iti,)Of)() 
\ óõO()(t 

11(),)0110 
11\l,;liOit 

318,11)(1() ----
§ 37. Caonara olu Sacraoncntu 

I C:nrn u ~t·rrNarw 

:; 

r. 
I 
H 
\) 

11) 
11 

lt 
1:1 
1\ 

I :i 
16 
l i 
18 
j \) 

! (I 
!I 

• " lbcnloln ciolnol ~ 
c u l"lrt•i ru e njuolnutu 
c u~ llst' :lf\..,..; d:t frr'~tlflZnt , 

iCtlllol :tiitlõ(l\10 ~a1l n 11 111 
• n :.tlu, ini:-tr.:sil~tr tio ,.,._ 

mlleriu 
c H tf"l3tlor du r~gu tl"lJ{It:\ 
-c n r :uninheir•• 
• " ju f) 
• luz o hm\1cta da r:otl"" 
• r n, ll\.• ]111 iciarln.< 
c · ~ltiçt}fl$ ~ t••m.:erip••:\n 

milll:ir ' 
• pu hlio·n~~\"" ""' l~•rn:t~ 
• ''"'rm·rus t.mlltiruõ\ 
• li nos. tinia e Jlnl"'l para 

os meninosp<JI1re> du 
m 1111 iripiu 

c rcst••Jtl.i undon:to ... 
c evNHuacs 
• llltuninaçâupul,l ic; 
• C': 'HU SCI'Vi •;o~ th• COrt'í•h:~·an 
• ox tin.-çao do fnrmlglwi-

ro. 
• o CXJledien led~ r:un~rA 
• gratolkaçio por servoço• 

muniripaes.. inehas•v" 
211 Ml'lliViSL\ 

._ purce.u u gem .\\11 pr11nt-
raolur 

• ubr~ pnlol ícn~ 

I : :S\Jil.;oflO 

r~ 10 ,;tKlO 
\UO,)C ttllt 
iti{),)C)()() 

I St).)OII!' 

:;o,)C)(lO 
l ·~lbOOO 
;;o.so<lO :mo.;ooo 

IOObOOO 
~00,)1100 

I Oll,;ollO 
j!5()o$()00 
!006000 

' 006000 
IOtJóOOO 
11!06000 
\110.5000 
I :;0.)(100 

1·\46000 
21)0.í()()O 

I :2008000 
~: 8006000 

SiiiJUll:l 10:3006000 
11 :SS. t:aonar:. de Sete Lagor1s 1 

I 
! 
:1 
4 

s 
6 

7 
8 

9 

Com o secretario 
• o 1111rtd ro 

o llscnl da cidade 
c o expediente ela c~mRra 

& j ury 
• tgua, lux o lhn1tnn ela 

cadea 
• porcentagem ao IHOCu-

rador 
c cusl.\s judiciarb s 
c aux ilio â ;::asa de cari-

dade 
c audl io à matri~ dKI& 

cidade 

;):",03()09 
606000 

150.)000 

lí0600Q 

1806008 

:íOOWQO 
l :l05QOC) 

too600) 

i00804J 
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lO u 
lt 
f3 

u 
15 

" 

c rnstejo nacional 
c deiçóes 
c caminheiros 

. . 

c papel, tinta,. pennas a 
meninos pobri!S 

c rraliRca~ào ao escrivão 
do jury 

c cveotuaes 
c obras publicas 

1008000 
1008000 

1:0808000 ------
Som ma 3:8!0p000 

Camara de S. Paulo de Murlabt : 

t Com agua. htr. o limpeza •la 
çadea 

c illuminaçio publica 
c orclenado ao ~ecretarlo 
c por~ntagem ao proru-

rador 
c r oreentagem ao ar~ridot· 
c ordcn~do ao fiscal gerr.l 
• grMiflcaçào aos flscaes 

dos d•stríciOs da Gln-
r ia, S. Sebastião da 
Ma tia, S. Seb:utlào da 
Çacboeíra Alogr~. Pa-
trocínio o Boa-Famí-
lia, a 6116 cada um 

8 Com gratificação ao co•uínuo 
9 c caminheiro 

tO c cu~ta.<ju_díciarlas. sendo 
~56000 ao escrivão da 

H 
t:t 
t :l 
lo\ tr. 

Relação 
c o jttry 
• ovcntuaes 
c oxpndíento da secretaria 
• com curativo aos 110bres 
c obras publicas 

:1008000 
i : 0006000 

6008000 
I:!OOcflOO 

6006000 
600,~ 

:IOII,;ooo 
tr.O.SOOcl 
I (}(},j()()() 

---
Som ma I!: :100,5000 

!I 60. Camara ele Santo Antonio do Maclo~do: 
I Com o saorctarío .. 

:1 

4 
5 
6 

7 
8 

9 
lO 
ti 
I! 

t 3 

c o flsc.tl da cidade 
Corn os tL-;caes do Oouradínho 

6 Carrnn, a 1!06000 
cada um 

c o pllrtelro 
• o zelador d'a•:ua 
• porcentagem ao procu-

rador, 11> 
c cxpedíen to e olelçõe.~ 
c agua, lt1t e. limpeza tia 

cadea 
• medícameutt:r.~ aos pobres 
c o advo~ado da c:unara 
c custas Judíciarias 
c aposentadoria no jutz d11 

direito 
c obras pu~lic:L\1 mu.níei-

paes 

:;omm:t 
!I 6L Camara tle Santa llarbara 

I Com o secretario 
! c os tl$C3~ 
3 c o cnntiuuo 
~ c expedlcnto 
:S c illumina~.io externa dn 

6 

7 
8 

cadea 
c agua, 1iaupcz11 e lttt 110 

Interior da cadea 
c serviço nleíiOml 
c eurermos pobre,; e ·~

postos 
• o jornal omcial da pro-

vind a 

M".o,;onn 
!W6000 

~1.030011 
1!06000 
1!06000 

6.106000 
ltO,SOOO 

!.\0600() 
1006000 
1006000 
!to,SOOO 

~oo.,ooo 

I : <\<';6,5000 

4 :! 36;)000 

liWQ00° 
r;.'í0,500ou 
WOblló 
;;oó4lllu 

9:iô(IO() 

lO 
tl 

I! 
13 

14 

15 

16 

• custas judicí:~ríAS 
c administrador do relogio 

publico 
c evtntuaes 
c porcentagem au t•roou-

rador I :~.C,Oc\11 
c extracç.'to do rormígucl-

ros c horv as dl\ pa55n • 
rínho !0080()11 

c pennas, papel e livros n 
meninos pohrll$ 1111 
município 

c ohras publicas 

Snnuna 

10080Qfl 
3:!0760{HI 

-·--
7:SOO~ 

§ 6! . Gamara • I~ ::i~llt ' AIIna ti•· f"errog : 

I 
! 
3 
4 
li 
r. 
7 
R 
!I 

111 

Com o secrciMio 
c 11 l'roc•urndOI" 
• o t scal 
c o porteiro 
• cxp~díente da sccret.Hí:l 
c 1111. t límpoln <.In cadea 
c custas jndtr.iarías 
• assígnnturn do jornal 
c ulcir,ites e j u f)' 
• ohrns tmhhras 

S11mma 
§ l).l. Cntn:trn tle S. J11:\u •l·f: l-llcí : 

t l"om 11 sucrctMi" 4W8 
\! • () n~cnl 7'ilj 
3 • u i<OriHiro 1105 
~ • lllll "tin~ çõo 1: lhlllll'tn '' ·' 

-I 
8 

cn rlen IOOíl 
• at\IJ<cutatlori:a :w juit dr. 

d irclt~ · 
• CIIJIIM jndícinrlns 
• gratillcn~àn :.u t"'\rr••io 

1le l' •·ndM 
c ílhtlllill nçàl• 1111hllrA da 

cidadn 1!0,~ 
!I Curu grntiíle.~ç:io nu "nc:arrl!-

tn 
11 
1::! 

gntlo ela meMna 
c c;amínhniro 
c ohras (lllhlic.~$ 
c papel, po11nns, tinta c lí-

,· ru~a moninus pohr•'> ~oos 
• 1)\•rntn:ICS C) Jll' r•·euta-

1{''111 .111 prontrador 6110/l 
-----~--

Summa 
§ 64. Cnmnrn do S. Juàn Nnpomnceno : 

.. •• 6 
7 
11 

!I 

10 

I ' 

I ~ 

Cnm C\ ~ccrctnril• 
c Clscnlgernl 
c c ti O D~~llh!\1'1•1 
c • ele ~nntr Alegre 
c • de Santa llarbara 
• o continuo 
c t"tJ>ta~ jnrlíclnri~s 
c custns judicin.rias ven-

cidas :100,; 
• ragua, luz ~ lnnpeza da 

rad~a !OOfl 
• aposentadoria ao jni7. 

ile direito 20(1,; 
c IJUblícaç:io do~ tr:tbalhos 

da c.unar<l %!50,; 
c Com rnedícamentos aos 

pobrtos 
c eYeotuaes 
c :tO % de amortisação da 

cllvítla o íuMs i ::lOOii 
c porcentagem M l'rocu-

rador 



.. 
t 7 
f li 

• jury e expedienll' • I~ :<&-
crelaria 100.5 

• ohr~s publica• :t:O\••,s 
• díiTcrcnça Pm juro• dn 

divídn no i . • p~,;a-
mcnlo 400.) - ---Sommn 11 : 0000,)000 

I Ciã. Camara de Santo Antonio dv )loJIIO : 
I Com o seere&ario, r"nlonuo, 

liscal da cidade, 11~
c::l l do 11om Di·~t•a chn 

2 • n lis<.~l da Saude 
:\ Co11n obra~ puLiic3S no muni-

cit•io 
' Co111 11~1•<•1. penn;u, tinta ~ 

livro.; n meninos 11111Jros "" 
IIIUUÍr ipin 

I Com a~•tn, luz tJ lillllli'M 11 ~ 
C:tdl\ '\ 

.. 

.a Curn ~U~lf'tlhl a pr~n:t r•nlu·c·« 
7 Cotot r~ ~~<·•licnlo• oln $/'f're-

t:•ria. jur)1~ clch;;u•Joi ,. :tli~· 
l:tun•ultl milit:tr 

8 t:0111 r·1~1~ jndírlaro~' ~n M-
rrh:tu tlu jury 

9 Cum CUi t:•~ judki:t rb'. ~~udn 
t ,S.~II r•'b. ;tn t•·wrh·:i" tl:t rt .... 
l:u:.in 

t O (.;flui t•:un inhcil'os 
11 • II IPIISÍ (ÍnS 
l :t 
13 •· 

• J1tll't't1 JJ I..a~Wil1 :lll IH'III' tl• 
r.\llto r n:; " o) 

I \ (:c•m •·u:-t!\s :u. •""'r ri v~n du 
jur~ uu ,.,tr,·i··•o ,,,. tKtt7. 
r•clu :;t•n trabalhu tttl trts 

StHIUII3 

!i 66. t:noot:tn •I•• Saool~ l.112o:o : 

t f:UIII U ::-"t' l'f't:'ll'ÍII 
t • • lisc:t I 
:t ,. • t'ClOlÍUIIII 
o\ • ntoo~eul:ulnri~ /111 )11lz d~ 

dirt•ilu 
5 Com agn~. luz ~ tiuttiPt:l d:l 

C:3Ma 
6 rum ru~tas )ucticiari:u 
7 • l:llnrs lmprni<sos 
8 • r vrntuaes 
U " o a;.wutr tiO t•orrf•f•) •lu 

J'a o tiro.ss(), J n:up1 im ~1~~ 
rolr:t do Sou.:t t:analhn. 

~:'" J~:;·~·l::~1'i"".:~~;' t1111~~~· 
liro:<.<ll, olc :11 ' '" Janeiro dr 
1886 ã :11 •I~ Jaotrlr" " " 
11!88-a 50,> :lllllllae, 

lO Com vbras publicas c t•orrNt-
lagem ao procnra~or 

R ris 
li 67. CBIIIM:l ole S. Gnu:<alu do 

~apucah)': 

t Com o i\Ccrolario 
! • fiJK'al dn l'idaolo• 
:1 • os flsc::les das 11 rrcguc-

zias. cinco a tOO,; 
~ Com o ~rtel ro 
~ • medico 
fi • porcentagem ao procu-

rador (111 !~) 
7 Com c:otpedienle da :;ccr6\Jirla 
8 Com rusl3.s judiclari:u 

tiiMl.J 
60,5 

1: 7111130()0 

':!1111/illOO 

:IOUSOM 
100.\000 

:~I,~! HI 
tii,)OIIII 
:!11.5(11111 
:!li,)UIII) 

'•llll.illoO 
I 011,)11()() 
liUDIIOO 

I I O,j()()() 

liObl\00 
150õ000 

lO,)()! tO 
I :iO.)IKIU 

100~1111 

1: \:IO.WOO 

!!:lil!Or50(10 

llll:l.5()0!1 
:too,)(IOV 

511{).5()00 
15061100 
150.5000 

I :!00.!000 

~ 

õ{)l 

!.) • u jurv e:.pH!'>f'llt.1dnri3 au 
jnlz de direito 300~kl 

10 Cu111 lllumiMo;.i~>. a!(ua ~ lim-
p••zn tia radea ~00,~1 

li Com ovcnlunos li()().SOOO 
I':! • prrsn$ tonhros IO'I<OOO 
13 c oxtrnc.;:\n tle formlguoil·lls 1011.$4100 
" Cu nt ohr:ts t•uulic:~S ~ : 8:1060110 

Snuuna 
!: 08. Cnmnrn d11 Turvo : 

11 : UUO ,\Ot li~ I 

I t;<~m " $CrrPlarin 
:! • c il~C31 !(Cral, ÍIISI'CC IIIr 

oJu NIC.111AIIICIIIOO>f~ 
riolor 

:\ C11m liS('I\l'S 1l:t:o\ fn';:uv.i.1:\ 
'\ • n purtt~J ru 
:; • t' U<Ia.< juolil'i:trlrt> 
6 • llluou lu:oçàQ c liotpel:t oln 

c:o d~" 
7 t:mn jornal uOl d al 
K • C~IWtlit•nll!, al is lantPIIIII, 
!I • )otr)' e elcoç.les e,·cnlu:tcs 
111 • l•f•H'Ur:tdor(purccutagl•ut 

calcula•la) 
li • ultra~ puMÍt"ttS 

S11111111 :t 

!i H!l. t.::11n:u·.~ •h• Tros Pnu la~ : 

C:•Hn u ,,,,., . .,t:.rlu 
c c l'fiii iÍIIllfl 
c • ll~o·a t olà nol:1•l~ 
• li .. •':'t''" tl:t~ frrogul'zi:.' tio 

rt.r.l tl:t ··icl:ulf' 
:; c u ··~('fÍ\·:l~t d o tury 
H Com :1~11:1. hll o hmtw•l:t cl:t 

1 

" • I • 
lU 

11 
· ~ l:l 
1\ 

l ii 

l i 

l"~tlr.:t 
c t• '( IJ~'tlicu t~' ll:t :;:,·crel:trll\ 
• rn1nluhrin\.!' 
.. r•ll'\lr;i•f:"' •• ju r~: 
" fusi••Jus. u:,cwu ~t·~. 7 •lo 

U1•7.nr• •l•ro 
• ru:oH:1~ jwllci:lrias 
• ngu.1 I'"'" I' CI tia oJ id aol~ 
<f ••Vt•lltu:ae,... 
• .... u .. umtv ;\ pr~$n"' ,,,•l•r•"'!! 

( Nlll'ri'SIÍIIIO) 
• l'·'t'el, P••mta.s e tin ia para 

m cn i 111>$ po h r e:~ 
• t•'•r•·"nl3J:r•m :.n (lrnrtt• 

ra•lor ( I !i •lo) 
• .1hr.-s pnl•li•·n, 

r.w,;ooo 
1!;>05000 
l't116001J 
1i06000 

!:;o,;ooo 
IU,jOOO 

100.)0()11 

:~111,)000 

i : 117111000 

:í : IH~I.iOQO 

;;nn,)llllú 
t :in,soon 
t:~l3 

p;os 
:!1106 

110.} 
:103 
.106 
iO.S 
tO.S 

111118 
1 1~1·~ 
111115 

~1)118 

IUO.J 

r.:lll,;t:IIJ 
I : IHltm:iil ------:1:57:i.)(IOIJ 

li 711. t::ttuar~ u•· l"Ltoraba : 

.. 
,I 
\ 

.. 
•• 

i 

11 
11 

10 

t:•uu u :;r•·r••Carir) 
• « t•ou tiuuu 
• • lbra l .ta ti1brl• 
• u-. lioCt·' :tfl'<o;; tli• rh .. r:tllillh;1, 

Uur··~. 1-..,ruct.aJ. C••U· 
r;1J ... ;;n da~ Al:uco:h ,. 
r~rl''""' '· 3 oo.s 1'ntln 
I ti H 

« :tl"rf'•·rulnr:;'iu •tos hL'II' do 
o•·en1o 

• • llltt lotlotnl;itn P at·~lf• t1n 
o·a1l ea 

c '' •~potlicn lt. jnry, clol-
··nt-..s u ati~l.\OlCIIt.O 
mililar 

• r nslas judiciari:t> 
c e~tillcç:\u fie rormignno-

ros 
" o ndmi11i"r:tdor olo m~r

cadn 

1100.; 
:UIO.S 
11111).\ 

:li H I.) 



A NNAES 

ti 
I~ 

1.1 

·~ I :"I 
lti 

11 

I ti 

li ; I. 

c a illntuinaç:io vul!licn '! :000.5 
c impre<sos o pnhlicaç:io dn 

etpt>dieutc :10.1~ 
• :.. couson 'açào ~ :tf''i'' du 

m:11.1dourn 
c <IVCIItUaO.{ 
• obra~ pul!lica~ 
• porcontagom :oo prno·u-

rAIIor. olc 15 '! : a~O.S 
grntillca•:iu annu.ll au 

t 1 ,.;,· ri,~:io du ju :~ tlOO.S 
c pa(lo'l, (lCIIII3S, 11111~ r 

li.-roi.S ·' meulnus 110-
lorc.-; olu lllllllicipio tOOS -----

Sowm~ 

C3m:wt olo 1.: loá : 
1 6: \00~ 

Ctlrn o socrc•lario 

~ •• 
li 

c c f1s~.11 <1.1 cidaclu 
c c • o i :L~ frej/UC7.i:l • 
• coulluuos 
• o af~•·i•lor 
c 11 pr,,curA,! ur 

7 
I! 

• guar.la do:< cbar~riZl'"' 
c uxpodiente da c;amar~ c do 

jury 
!I 

tO 
11 
I ~ 
13 
~ ~ 
15 
tG 
17 
I !I 

c illumiuaç:io ola cadM 
c limpeza e aguada lllll.illl:l 
c caminheiro~ 
c OYOIIIUnO~ 
c custas jn ol i cia t·in~ 
c eleição 
c fd~toJu, uacionaes 
c medfclmuutos a {!Obres 
c illulllinao;iitl publica 
c papal, ponnas, tint:t u 

livrns a meninos vo-
bre> 

c au ~ilio ao professor elo 
~elu ouasculinn para 
:il uguel ciit casa 

c obr:~; puhlic:IS 

't0D3 

------
IO: UI060011 

!i 7! . Camara de. Esnirilo Santo da Vargi-
nba : 

I t.:om o s.'Cretariu 
! c c Uscal da cidade 
3 c cusw judiciarias 
' Com porc:enta.rem aos escri-

vães da- relação {5%) 
5 Com arua.loz o limp~.ta da ca-

d61 
ll Com oxpediente da ca mara 
7 c aposentadoria ao juiz do 

direito 
8 .1111 eleições e jury 
9 • extracção de formigueiros 

10 c obru publicas 
1t c porcentagem ao procura-

dor. 15% 

Som ma 

~Ol.iOOO 
I~ 
23765()0 

I !850!1 
t:i<lóOOO 
10/iOOO 

!06000 
106000 
!Oo'IOOO 

3376000 

t l 36()00 - ·- .--
1:4!06000 

§ 73. Camara da cidade \'içou de Santa 
Ri&&: 

t Com o secretario 
t • • fiscal 
3 c continuo 
4 c all'eridor. !00/o 
11 c o procurador !0%, não 

excedente a porcentagem I :!0030011 
6 Com camiobelros 806000 
7 c expediente do jory o elei-

8 CO~ expediente da camara 

ll 
lO 

c Pvenluae:-t 
c agua, lut o limpeza do 
paço munici1oal e cadoa 

ll Com medire e ~ntica a pi"I'.SOI 
vobres 

l t Com assignatur., do jornacs 
l:t • agna potnvcl o limpou do 

rO~O O f' II MIIAIUCIJIO 1;()(}/J 
I~ Com cscrl v;\ • do jury ~00,$ 
IS c lllumiua~;io publica da 

cid:tdol e clcsv•oz.1< relativu 1·000.) 
IG Com 1oapcl. p~unas. tinta o li-

,· ro~ a oncninos 1oubres do 
muuico ;1io toocJ 

17 Com r.usl.\$ jucliciarias lucln-
slvn iO_, no esrrivão da 
rrlaç:io 

l tl t.:om oiJrtts lllllllic.'IS 

Somrna 6: · ~.s 
§ H . Cnmara do l'nro iso : 

I Com o sucrctari11 
2 • IJ U;cal 
:t • o~ fl•caPS da freguezias, • 

qu~tro a 1 00~ 4001 
4 l)un n rnu tiuun 15ilo5 
e •• • o :ut$ ll'ltlt1 :t 1•r•'<o' 1••1Jre3 l .ln~ 

• o'IHas juclic•aoias :IOO.S 
c lllroli.-nonen tns ao• Joohr('.S 1:10,5 
• IHtld icn•:•io•J do ed·tac5 o 

fi 
• . 
li 

Ol.loo'diuntu ~006 
9 Com ohra• ••nloli c:t$ I : ~00/J 

10 • niukuol d~ ca~:t dn ca-
m nm :IOO.S 

11 Com o~pediemo IOO.S 
1:! c • mortísn~.io da di vida pas-

si v n 1 : ()t)l)q 
1:1 Com ei•Notuaes 1,\16!00 
U • medico 1•ara os pobres \006 
15 • Porc1•ntagem nu l•rocura-

dor. I! % 74t'6!110 

6: 1\i)~ 

§ 75. Ca1Mra d,, S. João d'EI-Iloy: 
I Com o secretnri11 I :iOM 
!I • c procurador I : 't OO.S 
3 c c tlscal do I • districto Mlll$ 
4 c c • • !!.• c 400.) 
5 c por~eiro e. l:Ootinuo :100.5 
6 • lhcaes de fora GOO.S 
7 c i guarJas Oscaes GOOIJ 
8 • hiblíothrcarlo rl()()6 
~ • u Mrumolnr ~cJ 

10 c escola uochtrua 0006 
11 c imprensa !&OIJ 
t i c prGclssào doCorpusCilrlstl 100$ 
13 • rormiguuiros !006 
U c caminheiros 100.5 
t1l c custas jodiaiarias I :000, 
16 • expediente, eleições e jury !601 
17 c llluminatâo publica da 

cad~~ 4:0001 
18 Com limpeza da cidade 6001 
19 c tratamento de expostos o 

presos pobres I : 6001 
tO Com a c;oosorvaçã.o dos chafa· 

r izes, resorvalorios o enca -
namentos d'agWl I :OIJO.S 

tt Com amortisação da divida om 
obras do caes li: '1101 

H COm amorlísaçáo da divida a 
.. DI& CU& 600f 

13 COm juros e amor tisação do 
empreslimo autorisado por 
lei provincial G: OOO 

U Com obras publícas 6:8001 



ANNAES.. 
! 11 • (..,;trJO~ narionacs o ou11 Js 

~~~.pot:., evo•nltl:tcs 1: I)~IIJ 

:o;ornm:l 
§ i O. Camara do• ~lú rii•'S Clar·,,, 

I SN•rotarin 
~ Fiscal 
:t l'ortalm 
\ P••r,·rnl:'IJ:;t-111 :a·• pruc:uratl•h 
:i Aroritlur 
oi l llnouinaçi"' da ,•,.l•a 
i t;nu:,urva•:tu• 1lu l'''I:N tl'ng•u' 

I'Ulavcl. 
!I 1:-o.tas jwlidarla, 
!I EI .. ··~ ··•C3. jur)' •• :~lls1.1 1111'111·• 

nllli tar 
10 E~pcolieor te 
t ~ Fu:ttcjn$ n!\dou.t•• .. 
12 Evo•n torao·~ 
I ~ Oloms porl•lic:.-
t \ Ui vida JH's.'iva 

----
~ I :000.5 

r.ou.;oou 
:lUU.)IIOU 
~\0541'111 
li:l~,,~lll 
I ! IJ,)IIUO 
21)1) ;)I~ lU 

1110)000 
l tU~ 1111 

60ó000 
\ ti;JOOU 
IO.iOOII 

160·SOO•l 
I : 11\ 0,SIIIJU 

:tltl.íiiUO ----
~ 77. Camara oi" Mor,amhiorlt~> : 

I E\ loe•lien to 
! ..: ... ,·rn·aur:. tl•t Jllr)' 
:1 A<'lll•• ola c.1olua 
\ l•:"t tim·~ãn ti•· Cor111íguciru~ 
:; Ohrn.; puhlir:1 ... 
ti l'urr .. nta;:wlll ou prHcnr;uJ.,r. 

1•• ''/.. •• o 
7 E1HIJI'•Jt:<:ttlt1 ... 

:J : !l118,)1jtl0 

torol3 
'lUO,; 
ltiU.5 
lll(IJ 

I :OI :i:> 

:1: :i410~ 
;i i ll. C:lmara tlu $. J .,~., U:opiÍbta : 

I <;. • !<'la riu lill\' 
:f Fisr:tl 11111·) 
:S t:nulilltl lf tiH·l 
\ I'Hrf(!tal:tc;'f-IH :h' l'''"''ur:ut.w I lU,) 
~; ExpctHertl •·. jn l'}, n • •I~Jh; •'•w-. WU,, 
ti l llunun:u;an •In n uh•t• \ ••;) 
i A ouurti~~o;ilu tk tlo\'i<l:t :uotl~ .o 1•111., 
W Jorornl <JOI<i31 t:i.> 
~ l'atocl, 11enuas u ll nta a ai um-

no• puhrt•, :;().} 
10 Evcn tuae. :!O,, 
11 Cust:L> junocoarlns 1106 
I'! Ubras rou blicas :lil:í3 

I : lllO,$ 
:o iO. t::~m~ ra d 11 c~ r~ ug•ol3 . . 

I Sccrct.-ria 11110,5 .. f iscal gcr3 I :11106 -:t Portriro :!00~ 
\ J:: ~ petlio•ntr o j ury ~r;o.s .. llibli olthec •• •• HIO;$ 
I j ll lumtnaç:io tia cidade, coou " 

- anJ,pn<m tn • •~ 10 lamro•'•'' I : !1011.$ 
I Acqmoit<à" •loJ 10 l :tOliiCôe~ :u u,; 

11 Cnmiuheims 50/I 
!I Srx:corrns :t polires IOO.S 
lú Eventuaes IOOS 
11 Cinco liscaes de district•o< liOO.S 
I! Custas judiriarins !00;5 
l :· Agua e lnt (Iara :\ cndea 1\ 0.S 
I~ l'orccntagem ~o prccur:ulor I :!t\6 
til Olv ida p~ssi va I : 3:i!I,S 
16 Publicação de trnbalhos. ex-

pedieute o rorJ :1006 
17 Guarda para 6 galês. paga-

18 
mento e alimeotaçio I :5008 

ObJas publicas ! :7561 -
li S•l. Camara do Pará 

t 0:4006 

t Secretario e mais empregados 75'!6 

! Att r \ -pr,tru r:ulnr. ,\utnuin ti,. 
,\l ull'itl a \·,lft4'111H't•ll"~ 

;) E ). IICiht•ll h' 
\ f:nu,inh••in):o 
ii ~~•.l~;,un ll!1',1 oh• juroraf 
G I ·J •· t ~ut•:C JH I'Y,.. :•r•n~í'Ht.11ftlri:t 

ti" J OII1. olt• ollrritn 
i \11 \ t' in .'tu lw·<J•Í t:tl 
8 t.am 1 ol'il•o 
!t ,\ ..:u:-.. llll t• lunpf"1.:1 tl:t t".1tl t•,1 

111 l,ro•·ur:t•lur 
f I ·~ \ I ' IIW.I··~ 
li Cu~\:H J tlliÍt't:tri:t.: 
1:1 l)lor.1:< puld lrn• 

I ~rfl"ln rin 
! Fiscn l J:•·r·.el 
3 Cuntinuu 
'• E\tll'llio•nto 
~; lu• pn"'o!! ~to dflJlOStura:S 
li ll lum·llnc:\11 ~s t•ri~i"l:! 
i l.iau ptlJ:a;, :.;;ua d3 cadc:a 
tJ C:uniuhcir··~ 
~ t :u:o"l.,~ jmhcraria.5 

l U 1:-:."rrl\nf•, ·'·' Ut•l3 f\ o4 H 
l i E \'t'll liUa••s 
I:! f·:ft•kt",,·~ 
1 :~ l .. , ... t;·j•it' n:\cinnn1 .... 
I'• A.t'"'''llt:Hl•ll'i3 tlu llr. Jull. oi•· 

tllrt•it• • 
l :i ll lum iu~~.;,, da ciolado• 
IG 1'~ 1"'1,/ornoo~s r tinL~ a 111•'111-

uos JW.I tf ('S 
I i ll emc•loo aus JoOhrd!< 
18 llt•o·o•ita ~ 11re,..,. t~•l•rt'> 
19 SrH:curr•JS a i rHJi~rcnc-i :'\ 
:!0 r···-os c lllllditl.lS o 
ti l'rnru rmlor 
i~ lli vitl :t:< :\ fi3 {;.\l' 
'!:1 Ohr~s tHthíic3s 

§ !!'.!. c~mnra •la r npi tl l 
I So1('relnrio 
2 Aonauorcnso 
:t Mmllc•J 
.~ ~·i;c~l ol~ Ouro l'ro•lo 
5 f' itO ~~~ i\lltoniO llí~ • 
6 Allmlnlstrallor ·•~ loa rreir.1 

do Taquara l 
7 lll t~ do mr rc.\ oi.Pir Antonio 

Uías 
8 Ui to do mercado do llosnrlo 
!I Ultn tln •uatadourn 

I O l'orto•i ro 
li Uito licenciado 
11 1\clojoci ro 
t:· •'~rccn tagcm ao procurador . 

oh rcada total arrec;~dada 
14 Gu.rdas llscaes 
13 F.x;.lldiento 
16 E•·ontuacs 
17 Expostos 

:li I 
':,!.) " 
711.) 
1'.!:5 

1 1~1:5 
IIJI!i 
7l:5 

I()· I.~ 
:iHdr) 

1!11.5 
:tO. I,; 

l : tll7,; 
----

:!!111,5 
:;oo~ 

':!00~ 
:rou.s 
10113 
!003 
:wo.~ 
&IM 
416J.'i\O 

" '""3···~" - . _.,, <r""" 

1!:000,) 

I : 811U,$ 
I : :l:tO;J 
I : IIOII.S 
I : \ \0" 
I : ~00" 

600S 

ooos 
~oo,, 
f.OO.S 
?:tOS 
4~0" 
II!O:S 

18 • Cnrpns Chrsti • ij re:Hcj" ' 
n a c i o n n c.~ 4 :XJ,SOOO 

t9 Custas judiciaria~ t :000.5000 
!O Ele_içõos,jury, al istamento mi-

·' '!ar e pu.hlicaçõ~ 8006000 
!l Dmda pass• v a 600,000 
! ! Escrivão do jury :JOO.,oot 
'!3 A ordem de S. Fmnci$CO ole 

Paula 
t\ 1\oslitorições e reJlOskiles 

!OOIOOG 
100.",000 
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J:1 Oh::IS publicas e limpeza das 
ruas e encanamoniOs d'agua 
IIOiaVCI t 7:7748000 

Jf 83. c.~ mar:• tio s. Josó d'Aiom 
Pnrahiba : 

36: 08\ 1)000 

t SccreiMin 
t Portoíro 
:• Fiscal gorai 
4 Dlslricln do Auguslurll 
5 • do S. Seb:LS!i~ cb Estreita 
11 • do Pirnp<lllnga 
7 Elpodiente ejury 
8 Agua, luz o aceio da cadca 
9 Despetas jodiciaes o custa' 

t O AIIOSOilladoriadojuit du di roi lO 
tt l'ubllcaçào d.os lrahalh n~ 11:• 

c:unarrL 
I! Evo111uaos 
t 3 FosiM nacionae:< 
U Medicamentes aos tmllrrs 
t5 Allugucl do predío om quo 

Cuncclona a e:~eola 400,SOOO 
til CrMçâO e susleno.rio de fiS-

COI:IS municipaes 6 : DOO.)()O() 
17 Divida pnssiva .\:000:)0(111 
18 Obras. publir,~s. ilhlll•inao;:in 

da c1dade. hmpeza dd ru:os 
,. pr.1ças, porwntnge1o. Mo 
Jlrocurador, do tO % ~nhro a 
rondn gora i o 15 % sobro a 
areriQnn, o ordenado ao n!l-
minl$trador do romiiCrln 
municipal 'tã:671l,)(ll:l 

Art. 3.• As camaras mtuucipnl'il uiu. iu-
cluiebs OI':!!~~ ro:Ullut.ãn, pnr 11~0 hnve•n•n• r•·-
mcllirlo ~~~~s t•ropusta<. licito ~11toris.1tlas :t 
dospcnrlcr com os servi~us ur<lln~rio$ atJ :o 
liiiJlOrtanria da reccila •Jnu uffro•U1.1rcm un 
rclerlclo u~crcicio e pro•'ttlliulltil •In .11'1'•"'n-
tlmção tios Impostos errado~ 11:1~ rc•<\w'·th·ro~ 
poslu•·:.!l, rcg~udu-se pel:l$ \ 'l'l'hn-t •I" • ll"p••7.:1 ~ 
COO$Ignnrl.15 1111 ullirno orçnmt•ut" npprur:ul•• 
para cmd:l 11111:1. 

Art. 4 .. • S:io concedítln~ ns ~cguiur.;:; au-
&orlsaçôos : 
~ t.• A' c:;~rn:&r:~ mullic'll•:tl tio S.1rra-

me111o para pa~r: a Salathlrl lõfiiL"-~1•···~ 
Caslauhcira, cscnv:io do ! .• umcio o illl.('riuo 
do jury. ~ •1uanlia ele :t79,S.'SOO, n a Sal11111il·• 
Cyriuo de Nicodemos, L• ~,h.,lii:\rl u e,;criv:iu 
tio jury, a do 731~~90. de cus1n:; judit•hrias 
quo lho~ ~âo dovld . •. 

!! :t.• A' rn111ara muuiciplll elo ll io :'iovo 
p3ra pagar no e,;cnv:iu tln jury. l.nlayutlO 
1\onfldd Líbcru Atht•uícnsc. ~ IJunutia du 
9:SI6M6. do eus~u Judiciaria~ •1uu lhetluv.,. 

§ 3.• A' camara ·nuuicipal do Qucluzpara 
pagar no 1.1bclliào c oscrivãntnlúrino dojury, 
José Dias de Sousa. :. quaulia ele I :$71.)916. 
roilo do cuSla$1jUO lhP dn•·e. 

!i 4.• ~ ' ··amara municipal do S. Scba.;-
11:\o 110 1':.rai:10 par:l pa,;3r a Jnsü Luiz Cam-
r.os do Amaral Junior, I • tahulliâo o c~erivào 
nlcrino do jury, a quanlla do 68\~, d" 

cusla< a quo tmn diroilo. 
1}11.• A' cnmnra 1uunioipal de S. João d'EI-

Roy para pagar ao l .• labPlli:i, Caolallll •la 
Silva Mourão. a quantia do~~ reis. oi e 
CLt.las judiciarías. que lho pertencem. 

i 6.• A• camara municipal dn Janu.aria 
para pa~:tr ao cidadão João Baptisla Rit>eil·ll 
a quantea de I : 16961'9 reis, importaucia I"' h 
qual, para com o mesmo.u,, qualidade de :w.u 
procurador, Ocou alcançada. 

§ 1.• A' camara municipal do Murinhil 
para pagu :.o escrivão do /u r)·. t'ranclsco 
bn,a,rio do lbgalbài'S Portlho. a~ cus~,~ 
judlcearia~ a e1uo prnvar ler clirolto. 

§ 8.• A' camara mbnil'ill:ll do Uaepe•ntl ~ 
J•nra pagar 30 lhcsourciro da lrmnllclade du 
Nos; a Senhorn •In Rosarln elnqtwlln r idaele 
nlmporln11cin das cuslas judiciari:ts, do vidas 
a dlvon;os (UIICiOMriOS do fÜrll :\S 11113~'5 
Corio porollos cl!didas em bu11 nrtriu tln< 
obras dn capolla d"aquclla Se11horn, li visln 
dos documentos quo !orem Olhibidus. 

§ 9.• A' camnr. municit•nl dn Ourc! Fino 
p3rn painr o e1ue estiver a ele v"' Jc ~u;ifu> 
judic1nr1ns no r;;rrivio cln jury. Jn!in ~lnnt~i ro 
tlu Meirclos Lclt ·• 

§ 10.• A' C.1 1111ll:l muuicilllll dtl ~l:tnhua~:m 

llllr:t ;>ngnr no escrivão do !.• ontcio •• 
nlcrin" olu jury, Jn;;\· 1.1111. G1111 ~11IVCS 
Vln11M, a ' IIIAIIIin de1 7:1i,;tl0, •I" ··ust.1~ 
11110 lhú ~ã·' •lcviua;;. 

!i 11.• A· camnra mnlunipnltlo• SNo t.n-
go;tS Jlllrn pagar nu hnchMt:l f cllt•J•e•linloricl 
de C:~-ilrn V3$CI111CCIIus 3! custa< qu~ lht• 
dcv~ comn juiz de tlircilo da romarca. 

!i 1-:!.• o\ camua uwuicilllll de Entre 
!Iins l13rn Jlngar a,l I!$C'.riv:io el11 jury. Frall-
ci$CO 11' A lllllllltinç:iu Tt:ixeírn Cuclho. a 
<Jnnutia olo GII Bi55 rois. tle ,·ustn> 111Jr 'I"" 
lho 4 ro~pco11>n•·el. 

!I l'l.• A' c:unaramuuicl~nltlol 111111$0 All11 

IJ~la'n IMKnr :1n esrrh:io 1ln jury, Joftn Gui-
hermn Fum•ÍI':t 1le t;n~tl'•'· a qua11tin oh 

1!11 .50110, 1111 ta~St~< e1110 iht• dt•\'1•. 
~ 14.• A' f:nna ra 1111111iri pal •lu lliu ~ .. v .. 

(l:t.ra r,•h•nM do al~n11re• olr l :llii!•U:i~ ro•b 
'' ••:t procur.ulnr. )!fi!'•''~ 11•·•\ri•lll''tt~ Sll,·a. 
~ 15.• ,\ ' c.:tm:u3 muuu-1p11 ''" Aru:;-

su:\hV Jl~ra ruutrnt:ar com •tH•·m uu•lhqf,•;o; 
rnullh··•t·~ uiT,•r••t•t•r :a t'uu .. tr&h' • ·=•~~ •1:\ 1tan·:1 
uu aj;•UJO nn J•• -~rto d:t f"i•ln•l••." •' •Hlfni'JHP a 
UUtHrtS:l~':\u CUil!I:I:HJlC: f)i'l 1\t• ... ul ur,•:lo ri. 
3.~00 o lo':!~ oi ~ Outubro olot 11!116. :u·t. U.• li ~.1, 
ruuh•Julu ~• c·oull'ntan u~ ,.,tl,r:• r a.; uH•sm:s' 
l :t~n~ d1t1'n llh' o IN11Jl, '' '' •·•m\l':u• tu~ liwlo 
rl íJU !d n•\'t•rWr"'l tudn r1 JII'UIH'it•t lit1ll' tl:'t 
111 11 11 il'lp:. I ieln•l •'· 

!i 16.0 ;\'•'-alll3r:t UIUIUlÍp~llfll )l:lllhU~•SII 
par~ p~:.rnr a fJn:uuia oln \!Kl-)(100 ruts • 
>''11 wcrctMiu. Joi•l t;n~' 1•i11 t11 C•ll'lhn. 
rt•$t.l •I«- vt•nrime•uh~ el••' :anu·• ... •I•· t883 e 
1&1\. 

li 17.• .\' c:IIUM<l II)IJIIÔCII'11 ofn I'M:i 
vara t'OIItt•tlt•r :liJO~Ntt:utor•3, ru111 q vem·i-
llll•lltll ;umual o o 300~000 •·cí:;. ~·• ,., pro-
çura;lor, .\11to11in ele Alm~icln \':t<t'tl6C~ll11s. 

!i 18.• A' c~mnra municí~.;l thl !'ouso 
Alngrc 11nra vc•ulur <!111 h~st:t I•Uhlie.t 11 
prmlio 1111P llfi~Ke <iluado ;i pr"o;.,- Sn11n;l11r 
Josü 001110- n:I!IUCilrL citlndn. 

~ 19.• A • camara muuicipalllu l'u11'" Alie> 
11ar:o rLocell~r e~:o bens dado, 0111 ll~n~.\ p.:lo 
r.s nrrnmata11t11 de suas rou<f:~j, J•J:io l'mln 
do Almeida Lima. 

§ !0.• A' ramarA municip~l dt• llaC)>endy 
parn r.o mprar nu desallproprlar ,,~ lce·nmos 
dn nascente rl'agoa rotavel do . registro. 
!•er•~•u·onl••• ~o con~go Cuslotlu• ~fonte 
llaso, o n cns:L e terrenos elo M:1nnc1 de 
Soix~s Onplis~1 e seus hcr<lclro>, r•nm 
nlnq:amonln dn rua - M11111c lln~n - nu: o 
ribetr:\n Pnhnei ra. 

§ '.ti.• A· cnmara municipal o lo :;. João 
ci'EI-Rey para deduzir da ~erha - nbr:u 
public.u - do corrente cxcrcicltl '' que 
hou\·er despendido com lral:tn>cntn dt• pre~s 
pobres e Ce:~tejos naciouaes. 

§ H.• A' camara municipal t1:t ~ldnd~ do 
Viscoudo do Rio Orauro para •lc•luzer ria 
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verba- ohr:o< /'ohlka• - tio urç~mentn do 
corrcnt11 · · ~or•· riu • tJII~ut•a d" 150~ 
p3r~ cmu ••ll:i :uagtn,~ut:tr" vurha-rem t...'t liu.s 
ao~ pobre-s. 

8 !3.• ,\ ' t'3111:tr~ muuinp.11 do !'IJit~n Ale-
gre.• 1•arn pn,gnr :111 '-'I'Y•mtunriu iln ~.o 
ulllcio o cscrh·an du jlll')', JM1111i111 ~bri~n u n 
Ca1111111~ do Aounr.d, n quanti., do :l:t70o5!W 
fOÍ~, olu l' ltSt:tJ< juolf.oO:II'> tJit t' lho ~/ilt oh•vitln~. 
entprcg.1otoiH IO:tr:t t•~<u 11111 11 oJiu h~ifot <IUO r11r 
ontrnot<lto em t· .. rro tio po·otluclu oln< soltras 
du divrrs•• • •·rh:\.< nr•:a oueutnr.ias, augmo!nto 
d e rurcua uu •tnalquor tJuauua ' I" " n•Ct"ha 
do qe .f- h•m 3lll:uat:ulo :t pruviuci:t. 

§ :H .• A'rnootar!lmuuirir•al tii'Cahlas 1•ara 
pagar ,, Antnotiu Pnr,•ir!\ ola Sih·a Juui·•r 
a !Jitan tía da \09,5750 r~i,, •Ir. custa < quo lh u 
d o v~. 

li t.~.· ,\' •·nmara<uuu<•' i(lnl•lnllnpeo•oril':t 
pnra p:-.~.·u· au t. • lillwll i:lfi~ AIIIIH'kn (;,uu ·.:~ 
Barbus 1, ~ IJuantla do I : '!1176677, o lo o·usl:t$ 
quo Ih•• si111 lle•·ld:ts. 

li !ti.• A' e:uuara IIIUinr o;•alllo lotlt:uwt:t 
para pa;:.tr a11 1.• o;thelli:i' r t•;crivâ•• tio 
JUry , ,\ oo l•'"'" llari:t oi• S111'~ Suhrnohu, :t 
IJUaoati:o •lt :;·;~~7'!5 ro·l·, oi•· ru-t~· oJIIC lhe 
(!cw•. 

!:$ '17.• ,\ ' ··:uu:tr:a IUII1111"1pill tln n ... Ur.tfh'"O 
l•:t•··" l'·lK!lf !\l t 1 .. • lalt •lli.1u , Ju~• All~tl ... lu 
du F :Lria. :\ •tn:•utu. •h· ~:i:!l)l.:iO rni.,, tpm 
lhu tle•v", ,J~r custa~ Jllllu·•:n·t.t~. 

!l :tl!.• \ ' ··:uunr.o 11111 ..... ,, , , oltt 11 " " 1-'uti 
p:tr:t Jt :l~:u• :uH b••J'd t•ir,, , ,,,. Ju:tquiiH J,,,.,~ 

V.'\7; •I" u;, \' l'li'.l. 1'111 ,u·(.t<\ l ;lt'i UIO: '"'"''•"'lr:u·~ ''" :;o,soou ,.,.;,, ~ ''"~"';;, ,,,. tl ll .> tml. '"' 
cu:: t:h j ttlll'i:ar•a,;, ,,, ... c'rd .. llc\ i• I n~ .l.tJil••llt• 
llunolto, 

f:i 'i,J.o \ ' l"!UH31 I lU I IIU'tp:t l th" :\, Jnau 
d 'RI·Ik) 1•u·:a 1•:1g:tr :t•• t• .. ·rh :tu 111h•riutl 
do jury. F•·ru-tutlu ,.;, ar, .. ,, , ~lad&:hlu tlc 
Ma~.1l ha···· :t .. t•u..:t:b '\"•' •· .. th ··r :L •lt;\·l·r. 
e~rl u ltl:a .. :t< •tllC p••r f' lo f·•r:·,,, d··,·ida.; ·'" 
1.• ta ht•ll ia••. CaPI.1flll tl:t ~ii\':L )tuurào. 
coustnut•·.: tlu ::i 5. •t"~lt• nr·1. 

!l 311.• ,\ ' •·~uo:orn luuuld \oto l oln •·:opil:ol 
pnr:1 p.·a;.::u· :w l l~t''ll. 1\u• l'l;.:o J ~~.~u •h: 
f''igurorr t•tlu ~1 urta. cpt~Ltllll) 11 11:11) t••nha r.•itu 
JUU" t'fl lll'l clu ur•::auauu t.1 \' Íio:•lllli• • . , irnJ•ur-
L1uci;1 p11r tJII'' t• , .... ,.,Jur f' L' llj :l :auhtrJ..;a•;:io 
ncllf~ fnr t'ttiiCPtlitla.. 

!$ :11. A· r~on:ora ounni•·•t• oi olu ll iu Uran.·o 
p3r.1 p.1:,::tr ;tu ! .• l.11u•Ji ii ... ..... IJ,.j .... lmu AI Vt•:; 
d a (;oO>I;o, a tJIIaiiiÍ:I tiO litl .);i\0 rei., vur 
COHI:l tl:t \' t•fit:h - ultr,,'\ (tlll1lll':tS, - de 
ru<tn< jwlil'inroa< •tnr• 1111' -~n d•·•·hl.o$. 

At' t. ~L· 1-:· nppru \·;uln u ··••Utc·.·u·t•' rPI(• -
hl'·"''' Jll'lil \':IIII:Or:t IIIIIIIÕI'I ji:O I d:o l':l jtii:OI, 0111 
t 8 •Ir Juuhu tln i'H(I't•ut e t11111u, t'HIII "l':tpilau 
J tMtÍ l'lulu P••ull.l 1-~iruae HtLI IHt <., tt ' ll ' t a ,·uu-
stru n;:\u tlt• IItH O liulw ,J., h •11•1", •I• .• .., , ~~ •::w 
de Coll~·•tth:h. 11::\ ~-·Hr.ltl :t ,,,. r.·r·rtl lt 1'••\.1 r . • 
! .•. :.u an·:.i:d ,),.. c:ufl;,::uuh a ... ,ln r:.-.u•1•1•. 

Arl. 6... S:.iu I'IIIH'•••I••I:h w:ü .. :1« "'''!.fuinl~ 
autor•S.,{u•'S : 

!i 1.• .\ · r:unao·~ tuUII II'l l"'' I• S. Jtt:o•• ol'EI-
' o o Rcí l•:tr:a •··•nlr:\lur um (•u, ,,,.,. ·lmHJ ato a 

q uarllia thl :i0:000,50011. :r jur., "~" ~vcoleuto 
de 8 Yo o nuMrli~:h•;w tiP. i '' 11 :íll .au:v•-t. par.'\ 
occo ri' o r ás desJU-"7.:\; tlt! :I IJa ~ll·t· i 111 • ''''' ' ti ' ag un 
na. c ldado, \'uii:Hrn•·•·-: ... ti•· nhJ~ n cunrg.lm ti~J 
ri boiroJ 11110 aclil•id~ ·,. r•c•otu <tru•·•:iou •I•• cai-
Ç3da. 

Para gar:uttir H l•:t~:unf\utll d·•~ jnrtt~ •• (!3 
amorti,;açào. :t ~'mar·a ~liiJH'':I"I'·• " t•rnoluclo 
da arrocallaç.\o da$ •·trha~: ÍIIIJII•Stu prctlial, 
1.ax:a IUneraria, Jlenua. ol':.~ull e n< >~~ ~ras 
das demaí$. 

§ t .• A' camara muiHr •t•nl oiJ S. José 
d ',\lem Parnhyba Jrara ctmtrnhir uou ronpre&-

ti mo tlc \0:0110,5000, :o jurn u~o c•,r.•olcute otr• 
tu •/o an :iunu. (l:tra rompr:. tl;t tlh:~. tio ft,. .. 
re io •• alJ:t~tf"Chue•u., d':t~u:t u:t culth\ 

!j 3. • A' cam:ll'3 ouuulriJI~I ' '" llnrinooua 
para cmHrah ir ""' ompro•$1iruoHic l~:lltKl,\0(1(1 
i'1 jiii'U u:\o l''tCCtlru t't •I·· tO :•; rtllfiU:t•• • · ··~r ;; 
f'IHhilrucç:'w dl' C-:lsa a pr:u;;'\ uu uu•t t.:.: l•l•• 
n'nqunlln chlrul.•. 

l' \ .• A' l'~mnl':l onnn ll'itonl oln lllh·~l rn ••1r.o 
contrahlr 11111 t'IIIJlre;;lhlltt •lu t :i:l!llli.SOUIJ. :t 
a JUro 11:\o t'(CI"'tlt•Uh) dt• lU ., u nu n.ntu;. Jt31';4 
mclhur3ut,.ulu tl:1 ritl:atlu c •l u rnnuil'i Jti••· 

Art. 7.• ~·,r~ ~pprov:tolo • "•·untr:tl'tu t'<•lo•-
lora•tu pela camnr~ onuntropal oi~ Uoorll l'retu 
Jt:tril 'l , Ulhlrllt' t;!l•l tl:t li uh:. atu luHHI~~> 11!\ 
citJa,:" e ~Cui sul•urLíos. 

I) J,:H \' 1•r11•1 t"t>tk•r,t 11 llt~llCrrrt l 1f1 • li11h:1. t'(11f! 
~IHII 11111 tlt•t•'~llu .. . ;.c:u rmuum•r:c•;a'' :tl~uwn. 
;'L l'tiJIIpUiltU:I. nltl'l:.tfiii!IH-oil' elln ;\ fi l"fii1Jftt;;1r 
sa•u~ trrl llus n1•· u :')~tr:wwuha. uudt• f':\la o t:e ... 
mll•riu 1111hli••u ·ilunrlu. • 

A ri. ,._... S:au liX:'l•l u' : f'll ll \MII~lOU nH~ •t 
ortl••n:uln llu•·•ual iu uu "rm 1:• :a t•ur•'•H•l.q~eru 
' ' " l'rorur:'ul•tr •l:t •·:uuar:t IIIHH Ít' IJI.II •l :t I.P••-
JIU itlm:a ! t•lll ti(J(Jc}lt•llf rt'IS :tUIIII:h·~ :I zrall-
tiC:tÇa•ooiO I'•Crh·,,,, olu jur) · I~ Ult•rnl•.•: con 
xoo.;ooo r••i .. ., ··r·h·u:t•h• tlu "'f't'rt•lnrf,,, 1'111 
\ •o,~IIJII r•·•- " ti" ll«·al. "'" t\U,)(J:IIl r.·•s .. 
J u ratltu ifll , fr:ttlul " ' ' m:t l;ttluur" t: t' fll I() ~ ~ 
I"H't'''lll:lt:t•Ut •I•• lll''••·urndut· tl:l ••;uq ,'ar ot IIIU-
IIii'ÍI•:tt d·· ~l ari:mna ~ UUI 1:;: .tt pot't'••u l :IS{I'nt 
tlu 1 • ntt~ 1 t r:ltln1' d:-t f:\111.1r.l !111 t:lll'\'••llu t 1'111 
tiiii~UIIIj 1'••1 · .1 J.: r 11 I i lk:ll' ·iu tl11 o·~o·rl \ ·" ' ol11 
]Ht' \ ' tlu 0\l':e .... lt:th\' ; t•lu (;OU1}0Uil r••j.., !l t)u 
ltiltitullwr·,,,.,.. •l•t' S. Ju:'1u •f'EI-1\t•\ : em 
lillOb ~KI ~ oln .;.-·r• ·t~ rio oi~ o·:mo:.rn ' li •· l)uru 
Fiuu ~ '''" :;;;u{).UOfl r•·i ... :t "'' .. ,,, ·r··l.ariu •la 
•·:uu:tr:a tf•· 1\,i•'l"''hly ": ~~n.lu :a JH•rn•ul3lj~111 
tlu pr.u·nr:.•lur •l!'\ 11:1 (~ t•il t i ' ••l•r" l•t•l:t a rru· 
oi:• ~rr•·o·n•I Arl.,, 

Art U.* S••ra .. ••hson·:ul:t~ a:; .... •:.:nll'te.s 
cJÍ~(JIIMÇIIf') ; 

I U-c dt•\'Otlur•·~ f1,•1nrns 11:1 •·:u nar:a IIIU III-
d p:tl du ~lru·i:aun11. 'I '"' rt•t 11 i r••tn '''", tlt: hh11:\ 
ai•~ .. 11111 '" ' Ul•Y.t•tnltt••• •h• IKS!t, t•·r·fl•l •I•• nltn-
ttuwnttt ~u ··~~· ,. !I IJ UPI I f'~ 411~ a;lo u lht•t'C.It\ 
sufTrod.•• :1 111111 t:t •I•• ~HSOOO r~~ts ,, :1 ··ultr:uaça 
sor:i ro•i ·~ juolwln 1111"111~. 

11 O •l•:o.ttt•~•·•uo :trt. ~.· iJ:\ lht..••hll::"ao 11. 
:1.:171 ti~ 111 oi•· Oollnhmol~ IIIS.i _,·, ,. ~ l'l'llr~
,,,.1 ~ .. ltrf'th::h p:tr,, t·:a.~:u tlt• rat.•;.:Ht.'h• ,. ''<tiQ-
I~tliCctHI''IIl••" r••lll llt í•rc.·iae:;, tfiiC rorcuttar.ttta ... 
tlur:wlu u :\n1w linnrtl't•iro ruuut t.:t lt:ll , 

111 ,\ c:Hnal'tl wuuít' ll':ll •I•• Baopc11oly 
·ul•rnr:i 11 Ílllf)u·H tt :utn ua l r1r• f)500U 1'1'15 .1., 

t•:ul•a u •u Jtih llt rlt· :llugn~·l u:t .. JlO Vu:t~•it•t.. 
1 \' 1-:' , • ., ,,_Jgnn•l n :t ''!!rio~ ti•· 1:111il,i0110 

l"l'il'i ll U 111'\::ll llt'lllfl t'l;t I'UIIl:t f:l ll lUIJ if'i lta l tfu 
ll:a•· •Ir· u.• .. pauhi\. fi:tr·:• .... , .• t i~"~u·.~tult ,, nu .. 
ll ll tlllllt•Hit~ t ' 1'111 Jl:l(l (':'} ft;u:'lt',, I'UIIht :ttl'(it l •• 
:t u" flrll(t•~,,,r.•:! th• llltllli<'ÍJii••~ 

\ ' :\ <'MU> r;o IIIUUÍt'Ípal ~~~ I:~IIIJt.OIIh~ 
mJcmno~ar:i :o ti•• S.•oolu .\11t011111 tiO )ladondo 
d~ •1u~u1in •h• !l:li,).'í\16. 'I"'' l'•rt~llt'l'-lhr, de 
iriiJl<.-tu ele p~Jagiu. u -ei cln art. ·\ .•, li I !I tia 
ld 11 . :1.\00 de ~t oh• Ontubru tio 111!11;. 

\'1 A r~ 111nr:o liHmkll'·'' ol n l'n_,u, l""lcr:o 
o•ouceol11r t•ril· ll~giu llttl' 'lO :11111115, Jlllr,l r•on -
pnllll runornria oou ~cu municil•in, no dlln-
ilâo JclSê. AtallJUr•• Purlu, nu (L t(UI'111 IUOIIw-
rcs I'AIItngun~ o llft• O 't •~t•r, o;OU(OronO 11 l~hcll:. 
qu~ for l"'r cl ln :<Jtt •r•JV:HI~. 

VIl A f:OIII3f:t IIIIIIIICÍpal dn t:opit~f 
runndará, dlbllll j~. mr•lhnru •• >orvl~·· 
d 'agua put:t\'el. :oli111 do 11110 sejio ro;:nlar-
montu ~ervitlo• tiS dtaf~riz~>~ publiCII• o• pru-
prieta rios parlknlnre<. coacarre;:uulo nw5m r 
a um reSJlOnsavcll•gal. •1ue r nine 1111 s~r>'it"· 
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t·orron~o :1 despeZ!I 2or comn tiO ro.\pecth·o 
ltnttusto o da verba - oltrns Jillltllras - . 

\ 111 .\ camara rn nniria•nl do l'nnsQ Alio 
,1 3ntorlsntl3 a des:lp)lr:tjlfiar. t•arn a,rrnn-
nl~nto, as turmas da ~strn•la ~~~ rerro Mmas rt 
ll h• nn ostnç:iu do Pon"" o\1111, t•n•lt•iulc• .clo<-
1'''11dt•r jlM!\ cs<u tlrn :Ih' 11111 rnnt•' •lu rc•s tia 
•·orba - nhrns publi~ns. 

Art. 10.• 1\ovog:io-su M di$po•slt:•iCi em 
··mil rnriu. 

Snl~ das rnmmiss•ics . ~:! ti•• Julltu 1lo Ul88. 
- S:~lnlhicl do Ahnoida. - Alloriçu •l •! Mauo~. 
-llarho~a d:~ Silva. 

1. • PARTl: DA ORD&ll DO DIO 

Estrada de ferro ct'oesle 
Contiuua a 2. • discussão do projecto 

n. :JISO, que concede garantia de juros 
do i % á. companhia de estrada de 
ferro d'oeste de Minas para prolongar 
seus trilbos até ao aho S Francisco. 

Sao lid05 e apoiados os s~guíntes 

Addlt.IVOI!l 

N. t 

A ~ r.ómmissões el e pode res o dr olt~ns pn-
·l•licAI, tendo cum1 nado o rcquor •mcnto. 
rm o qual o círhdâo Jow l'into l'enna Firm e 
Ramos podo n conces:;ao de um j'rivilegio por 
<10 annos, 31'111 garantia de uras. para a 
c•·nstrucçào de uma via ferrea d~ estação d:1 
Sl\lodade i freguez·n de Congonhas do c.~mpo, 
e considera ndu que a linha oJe que se trat3 
d~una-54 a sen-i r ~o grande movimento 
'1110 ha para aqu.ell~ lo~'lidad~ c uao traz 
nuus 11nra a provmcoa ; sao CIC paroocr qno 
$& adnpto o seguin te projcct~• 

A n:;sPtnhlea l~lJÜint iYa J>rovhH:ial d~ lli-
n:•s (;,,racs ftecrcta : 

Art. t.• Fica o governo dn Jlrov' ncia :~u 
torisarto;. con traiu com o c•dadàn Jo3é Pinto 
J>enna Firme Ramos ou quorn mel hn~es van-
~~~~ens ofl'erecer " ronstrucç:\n tln uma via 
forrd•, d~ u,iG d~ ~llul.t, J~ c•l•~iu •lu Sole-
dade, d1 estrada de rerr~ O. Pedro 11, :i fre-
guezia de Coogonhas do Campo, gozando o 
('Ooeesslonariu ~O provilegio durante 30 an-
ros, ao Om dos quaes reverterá a linha 
nerrea ã proviucio. 

Are. ! .• Revogào--se ns disposi~i,es c111 
çantrarlo. 

&la dns commissõll5, 13 de julho de 1888.-
t•. S.-\. -Aristides Maia.-Vaz de Lima.-Jo-
liino Araujo. 

N. ! 

A n-s<~mbl~a legislativa provincial do Yí -
nas ticraes deereta: 

An. t .• Fica o governo proviocial auto-
ri~do a conceder a quem melhores çood i-
ÇÕI!I o rrerecer pri vilegio para ça ostru~~o. 
uso e goto de uma linha rerrea, que. par-
tindo da E. F. Minas and Rio. nc piloto que 
for mais tonveolente, passe pelas a~ruas mi-
neraes do Cambuquira, pela• cidades da 
Campanha e S. Goo.~lo, ·er mlnaodo no 
ponto mais çoovenlente no rio Sapucab't', 
acima da barra do Mutue3. • 

11.• O pri't'ilegi.o 6 pelo pra&O de SO aonos, 
que S61'io tontados da data da loauauraçio 
da !loba ren ea. 

1 t .• A bitola oão será lnrerior a 1.• 
ti 3.• O preaidente da prov iucoa fari, 

d •s<lo ja. o r•.;pectivo cnntracto, estabole-
CI'ndn ns prnros de doas acnos para apresen-
t.'l~âo dns )llantas e sua arvrovaçio o de G au-
no; parn n ~xecuç.io. 

§ ~.· O pril~boHII pri •lleí!io cnm .•rehomle 
untn z~na frArnn tida do :10 k i:, mntrn~ 11~ra 
r:uln 1~•1" tiA l'nhn n ~ navn11ação da Jlllrte 
n :spm•civa do\ !\A)Iurnhy o sons trobntnrlns .. 

!! 5.• No t;~ln lrnciQ o ~:ovPrnn inrlnlr.1. 
como ravoro•>, a cliSilCnsa dos tliraitns 1lP im-
portntiin pnrn todo n material e a retl uco;ão 
dn rreln na •strnda do r.·rr··· 

Art. ! .• lle••ogadas u di3posições em ton-
t rario. 

Sala dns sn~~6os. 6 ~e Junho do 1888.-Leo-
ool Pilh,•.- llartilli do Amlrntl• .-Avollno 
Cnrre.a.- S. lhrro~n J unior.-~:~•arr•l do ai. 
S.11es.-A ngn~ln Cesas· .- :-1 ollson .- Te i xai rol 
Uu~ rte.-t:nma1oli M .-P~•I ro JnSt) 'rhoortoro-
- C. Sar.n.-l.iudolpho. - Pnrllriu Mncludo.-
So3res I'Pix~to.-J . Du tra.-S~ i nth ioi do Al-
m~itla .-José llorta .- Cnm pollo.- A nluro.-
A. ~buns -SP• Priann de ll c.<endo -Onrbosa 
da Silva- c~ndiclo C•rqu•ira.- Francisro 
llra.t .-11. 11. Vioui .- Antonio Martlus. -l>ru-
mond.-f. Sá.-Silva Forte;s.-llia~ l'~rtus. 

.\ ,,«• IUI•It~' lngi>latova p rul'incíal d' Mi-
na< Grr.,•s d~c·rt'l ' 

, rt. 1.• ~: · o lfllVnrno autoris.,do a con-
t u•l. · ri ~~' ' "l'""hi:t•l n Mtrad.l do rorrn Mlnns 
a111l 11: • nu n rt•Nm u• o'hnrlll c••n•lic;t)n< nfl'e-
rt•cnr prh' iiCH IO t''tChiSÍVtl o inlr.liHrorivel 
pnrl\ o vr·•lnngam""'' ' dn m~Umn •nr.,da , 
u ~o e gn1t1 por 50 annn3, 11l31llendo a mesma 
bil•>la du um l~cllf•l, •1'1•', pariÍII•In de 
pl tlltl l••rminll da olila C•lr.tdn Mulal and 
ltln, vi t•r i r idade de I'.IJSO$ c d'ahi no 
Auorralln, nn c>nul t m>is prndrn' •lo li -
111116 do~1• Jlro~oncla ~ citln·le da ~·ranca. om 
S. l'nulo. 

§ t.• ~;· ninda autori<.>d•• li l'nnoncler por 
30 nnnns ,, g.1ra n1ia dP. jurn: ntJ 1 ilnr •f, 
nu :1111111 ~olu·o n C.'flltat QUO o!T.:clivnmenht 
empre~nr-•u n~ cun~trucçto ria o;llr~da nttJ 
o IIIUIIIlol de a ,OilO:OOO.)OOO. i~IO duran te a 
çcnstrucç:io . 

§ ! .• C:nnrlultla es1o1, á o gnv~run obri-
gado somente a manter os juros do 3 por Y. 
para tomplctar 7 por Yo duran te os 3ll 
annos. 

:l.• O privilegio abranger:\ uma zona de 
30 kll omN ros 1•ara ca~a lado do eixo da li-
uh~ rnn~t ruirla. 

!j ~ ' :'io C•lll lrato 1)110 (nr rnlcltrnoln entnJ 
o govoruo o a tompanhia ou couco•siouarlos. 
serào guardadas, alem de todas IIS tond lçiies 
que rorom noccssarias para perralta g:~ran-
113 , tanto do gover nn, torno da I)C)rnpanhia 
ou dos toncessio~arios e dos direitos adqui-
r idos, mais as seguintes: 

I • O governo terá junto â estrada um en-
genhei ro llscal, çujo ordenado. Rxado pelo 
governo de accordo com a tompanhia oo 
çancessionarlo,serà pago por estes. 

t .• Isenção de impo~tos provi nciaes sobr" 
as maohinas e ma teriaes necllS~rios para a 
construcç:\o da estrada. 

Art. t .• Revogam-se as disposições 0111 
tontrario. 

Saia das sOS3Ues, 6 de Julho da t888.-
Jurumcoba.-Aolero. - S. Barroso Juoior.-
Joslno Araujo.-Or. Coelho do lfoura.-F. 
Alves.-Soares Peil:oto.- Or. Campolioa. -
Nelsoo.-Augusto Cesar.-A v e li no Correa, -
laoacio Murta .-T. da Jiotta.-P.dre Teí-
xei ra.-Luiz Vieira.-T. Toleadal.-Dr. 1(. 
da Rocha - Ciaudlooor Nunes.-F. 8 ru.-



-
AN~AES 

A n~tiSIO Velloso.- llamiro ~ltlrtlrs.-An
gn•l•t l;;tldnl rn .-l.•••uu•t 1-'l lh•l .- .ll :u·li "" dt' 
Audrad11. -:"inurro S:tlos. 

O 8r. •"e••re l rn A l v t•8 : -
Sr. pre:!id!!nle, desde muito tempo 
que eu vivo intrig.1do com u no>so regi-
mento. 

Não o comprehendn hem : m3i ' !lu 
uma vez, tenho-me dirigido ao leade,· 
1111 nossa bJ o cada para me dar certas 
exrlicaçOes ; porem, S. Rxc. mesmo. 
(0111 " habili•lade que todos lhe re.:o-
ullecemus, guarda omitas vezes certas 
explicações, que de1•ião ser 10111t0 •:on-
venientes a seus collegas, proposital-
mente para pruduz•r o efTei to que ello 
entende que deve prodor.ir e,ootão, por 
ralla de r.u tra escola. eu por ora estou 
satisreito com a minha e vou acnmpa-
obando o !Ilustrado leacler do melhor 
modo que pudor, concorrenrlo para quo 
S. F.xc. produza na direcçao que tli1 á 
nossa bancada, os effeitos que devAm 
:<er esperados de u.n moço tão iotell i-
~o;onte, de um auxiliar tão distincto, 
como é S. Exc. (apoiados 9e,·aes). 

E' assim, Sr. rresidente, quo eu tive 
oacessidado de me inscrever contra o 
presente pro:cctc ; mas, veja V. Ex c .• 
cu sou a r a vor do prolc:rRameot.o da 
oeste e sou contra o projecto :150. 

Sou a ravordo prolongamento da oeste, 
assim cmno de todas as estradas de ferro 
que se apresentarem ne~ta casa, mas 
sou contra. o projecto 350 ; tanto mais. 
Sr. presidente, quando vejo ja eminente 
o perigo : :\inda bontem, o Sr. O r. Leo-
nel Filho teve de avresentar :i mesa 
trPs additívos; eu tenho alguns tambenJ 
para apresentar e uma emenda a este 
projecto. 

Ora. V. Exc. compreheudo que a 
oeste, sendo uma estrada do bitola es-
t.·eita, pondo-se-lhe um comboio muito-
longo, necessariamente ha co baver 
descarrilhamento. 

E' o que estou vendo que vae socce-
der eo• relação a este assumpto. oro 
dos que mais IJierecem a attenção e os 
cuidados desta assemblea, a viação fer• 
rea da província, pelo açodameoto da 
discussão que vae lendo o presente pro-
jecto, com preterição de outras mate· 
rias não menos importantes. 

Mas, é preciso que se entenda, Sr. 
presidente ; a viação rerrea da pruviocia 
deve ser dl'aeovolvida, devem-se w o-
ceder todas as sarantias de juros e pri-
vilegiO$ possin•s ; isso, porem, em ter-
m05. (Apoiados). 

E' preciso que vejamos o interesse 
que a. província. pode ter no traçado 
das estradu de rerro, oi o prejudicando 
zoaas de outras ja concedidas, assim 

como fCr si o P~la•lo <la provinrin .~ 'om-
pativel com as concessões 11nc lhe s ·.o 
prdidas. 

lf por isso, Sr. pre~idonte, que eu 
veJO 11ue o projrcto 3:i0 1h:vc trner de-
pois de si um wamlr numarn 11r , olrli-
tivos ; e estes addilivos. formJntln uma 
cauda enorme ria ocstr, hàn riu pn·jnrli -
.:ar as~nmpln liio imi)Orlanto o a pro-
víncia ~e compromellerá alem das suas 
rorças. 

Sr. presidente, ja rlrclarri uma 
vez e o r aço ainda hoje : o meu voto 
será sem pro em favor 11 ~ .:onces-
sãn de c.·ar;~o las de ferro, (1L.riJUfl. sem 
tlu,·id:. nenhuma, da hoa VI<IÇ:io rcrrea 
da pro,•ioci i\ dependerá o seu ru turo 
prospero e seguro \"pora1l os) ; ruas, não 
sou 1lesses oothusiastas a tal ponto qoe 
desejáo sacrificados outros interesses da 
provmcia, outros servrços da adminis-
tração, como a lnstrncçào publica e oa-
tros ramos de administração. que care-
cem tambem de ser alleotlidos •:om 
muito interes~o. o, un entretanto. 
parece QUO a assemhlea do Hl88 quer 
fazer supprimlr todos esses outros ra-
mos do pnblico serviço para s1\ cuidar 
da ,·iaçã•r ferrea (apa•·tcs). 

Basta ralar-se, Sr. pres1den1e. no in-
teresse quo alguns membros 1lesta as-
semblea li~ão à ins trucçà11 primaria, 
para quo immodiatamonto se levantem 
diversas vozes dizendo que nà(l lil verba. 
oào h a receita. 

O Sr. Francisco Sá: - Entre essas "VO-
~e; a de V. Ex c., combatendo a necessi-
dade das escolas uormacs. :1 primeira. 
necessidade da instrucção prunaria . 

O Sr. Ferreira AlvcJ:- Não lia tal. 
O Sr. Francisco Sá : - E' o ruoda-

mento da iostrucção primaria. 
O Sr. ferrei ra AI ves : - Na provín-

cia de Minas. ao meoos, uàcr tem sido 
assim ; o rundameolo da iostrucção 
primaria são as escolas normaes quando 
estas tem por fim rormar o professorado 
para a instrucção primana. 

Mas, pergunto eu ao nobre deputado: 
na província de Minas dá-se isso 1 

As escolas normaes servem par& 
formar professores? 

O Sr. Joaquim Dutra : - Não teem 
or~t ,Jisação seria. 

O S.·. Nelson : - Não apoiado ; teem 
prestad? serviços relevantissimo> <\ in-
strucção primaria. 

O Sr. Ferreira Alves: -No meu mu. 
nicipio, si queremos ter prores!'.ores de 
inslrocção primaria, preencbemos as 
cadeiras com professores interinos, por-
que não ha oormalístas que queirào Ir 
para lá, talvez porque sejão pequenos 
os ordenad05, 
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O Sr. NP.Isoo :-E' por isso. 
O Sr. Ft~rreira Altas : -Então, como 

6 qo'l qoerem mais eliColas normaes 
para o norte f 

O Sr.Joaquim Outra:-Agora ba para 
lO ias as cidadl's. 

O Sr. Ferreira Alves : - E' esacto ; 
agora .amos Lodos ter. 

Sr. presidente, teobamos doas ou 
lres escolu normaes, bem orqanisadas, 
pague-se bem aos respecti' 'IS prores-
IOres e as.<~im teremos melbo;·ado a in· 
s&rocção primaria na proviocía. 

O Sr. Presidente pede ao orador que-
ioterrompa o seu discurso e con•ida a 
commi~s~o que tem de levar leis á saoc-
çào :.1 !losempeobar a soa missão. 

Reti·a·se a commissão e suspende-se 
a sessão. 

Dez minutos depois, voltando a com-
missio,cootinua a sessão. 

O 8r. Ferreolrn Alves (pela 
ortkm):-Sr. presidente, a commissão 
encarregada por esta assembloa de 
lenr ' S. Ex c. o Sr. vice-presidente da 
provincia diversas resoluçOus da mP.sltJa, 
acaiJa do cumprir com o ~en dever. 

S. Exc. dignou-se respondor que to-
maril na devida consideração as reso-
loÇ( es enviadas por osta assemblea, 
tenuo em vista a constituição do im-
peri", o acto addiéional e os interesse!' 
da pr.IVincia. 

O Sr. r•rcsidente:-A resposta de S. 
Exc. ó rerebida com especial agrado e 
a assernbloa Oca inteirada. 

Continua a discussào elo projerto 
o. 3ISO. 

O llr. Ferrel,.n Alves: -
Sr. presidente, aoalysa• .. lo o projecto 
o. 3lSO, que se acha em discussão, eu 
não ~on te$tO o fim que olle tem em 
vista e de modo neuhum venho lovan-
tar-1 h e uma opposição. 

Mas, acho que ó necessario, para não 
ser prejudicada a viação ferrea da 
provtncia, isto é, para que não sü a 
pf9vincia como seus habi tantes possão 
Urar resultados reaes e praticos de!sas 
concessOe:- fo•i .as á viação rerrea, é o e-
cessa rio quo a assemblea provincial 
m11-de de systemo. no modo de conceder 
essas garantias de juros, porque. sem 
d11vida nenhuma, Sr. pres1dnnte, aug-
men a· se a divida da 1 r.wincia com as 
garantias de juros, quo o Sr. IS. da 
Silva nos disse choll!ar apeuas a :S,OOO e 
tantos contos, qoando nós sabemos que 
até Março do corrente aono olla se 
elevava a 6,300 e tantos cootos. 

Ora, Sr presidente, }lriocipalmente 
quando vemo-nos lliante d'uma divida 
dessa natureza, relativa á garantia de 

juros de estradas lle rer~c. atra ves-
sando a crise por que actualmente passa 
o paiz e a proviucia, é r11~ I mente digno 
de toda consideração desta assem blea o 
modo do decretar estas garantias tle 
juros a estradas de ferro. 

Certo, não tom havido,Sr. presidente, 
um systema rêgular na concessão del!-
sas l{arantias de juros e esse facto 30 
explica pelo prurid•>. por assi m dizer, 
que passou por esta assemhlea de t87<i 
em diante para garanti:LS do juros. 

Si bem Qll:l a pmvincia trnha tira1lu 
resultadosbcnelicos destas construcçôes 
de estradas de ferro. t! mister lambem 
concordar •lU O a mesma pr.>v•nc•a re-
sentio-se e estil resenLindo o erTolto do 
mau systema adoptado. 

A divida augmentou con~ideravel
mente e, si continuarmos pelo mesmo 
systema, ella subirá, Sr. pres1donte, a 
uma ci fro\ assustadora. 

A proviacia, como disso no come~u 
•b mP.u disr. urso, acha se sohr\lcarnl· 
gada c•>m urna oli\·ida do (l,:lOll c tantos 
contos. 

Om, ~·1mprehe1ule V. gxr.. o :1 casa, 
Sr. prcsldc:~ tc, que.si nús wntilumrrno:; 
a conceder garootias de juros de 7 • ~ 
quando as apolices g!'raes estão a S • .: 
o as provinciacs a IJ • ; , esta tlivida tlt'-
verâ augmcntar tiCCCs,<;a rianwntc. 

E tanto mais digno 1lr rcp:~ro i: C3te 
fact(l quanto do excrciciol iiU i 881 - H~. 
quero dizer, depois dc.~tc exurcicio. a 
província nunca mais tratou de amor-
tisar a sua divida. 

O Sr. Barhosa tia Sih·a dá Ulll 
aparte. 

O Sr. Ferreira Ah·es:- Eunada tenho 
que ver que passem totla.; a:' estradas 
de ferro, que o pres.ideute da pnJ,•incia 
as sanccione ou não; para mim ls~o ê 
completamentfl indi!Terente, porquanto 
não tenho interesse por nenhuma. 

Exhibo as minhas considerações na 
qualidade de representante da provín-
cia e não de districto. 

Cooseguintemcute, estou no direi to 
do emittir a opinião quu jnlgar 
mais conveniente e mais de accordo 
.:om o meu modo de pensar sobro a 
ma teria. 

ti Sr. Barbosa da Silva:-Sem du-
vitla; mas, V. Exc. raz-me grave injus-
tica, attribuiodo-me intuitos que eu 
não t~ooho. 

O Sr. fo't~rreira Alves:- Fui obrigado, 
Sr. presidente, a prounuciar·rne deste 
motlo a respeito do nobre deputado, 
pois que S. Exc. deu-me um aparte que 
nada linha com a materia em discos• 
llio, quando ea estava lra&ando d'um 
pof\IO div~rso. 
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O Sr. n~rho~a da ~il\'n dfl um npar1e. 
O Sr. Jo'erreíra Ahrl':-Em geral, se 

diz, Sr. prr~idente,Quc a ,·iacão fe·rea ti 
o maior beneficio que se pode fazer a 
'Orna zona, . mas nr m sempre a~sim 
acontecn, po1s que 1.onas ex1strm cor-
&ad:!s de estradas til' ferro quo gozão 
de garantias de juros c não têm. entre-
tanto, dado os rc;ultades •Jne st>riào 
para se tleseJarem. 

Isso acontece em relatiio a Ct'rlns es-
tradas desta província, cujos resul ta-
dos não têm sido bcnelicos, quer para a 
11rovincia, quer para a lavoura (apoia-
dos). 

Eu moro em uma zona scrvitla pela 
eslratla de ferro União Mlncir;,, wna 
fertili~sima, uberr ima e de fa1.~ndeiros 
muito lal.orios(l!l. 

O Sr. Cnndido Cen1ueira:- Pode-se 
dizer t)llll a estrada :lira ,·essa o jardim 
d a m a/la . 

O Sr. l''('rrcira Ahcs:- Como muito 
bem 1li;o. o meu illu~trt' coll rga, é o ja.·-
dim da moi/a e cu sou testemunha da 
exporta(·iln e importa(ill) que por ella 
se faz e :tluola 111i11 clen renda suffi -
cientc dcpoi:. tio mtutos aunns em Ira-
rego. (Afl<liodos) 

O Sr. Rins f orlrs:-Tem sempre pe-
sado á Jli'O\'inria. 

O Sr. Fcm ·ira Alvcs:-E ha de pe-
s~r por 111 11 11o tempo, >i continuar como 
vai a llscallsacão do tal estrada. 

Sr. prc~iden tc, enganão-so aquelles 
que pcn~;\o que protegem a la \'Onra, 
eonceclentltrl hr ap~nas c~trada s de ferro I 
com gar~ntia de JUros de 7 X. 

E' nece9Sario conhrcer o tmçaclo 
desl:ll! linhas, julgar hem da~ vanta-
gens quo podem tJ•azcr, ver as suas ta-
ri fas (npowdos), para qne s11 sirva a 
lavoura. 

Falo contra a commodidade da terra 
em que r6sitlo. 

Si a União Mineira ti1·essc tidt) um 
traçado mais regular e c·onveni!Httl' aos 
inlerl!l'srs da pro,·incia, outra ~cria a 
sua renda (••partes simullaneos). 

Nunca devia i~:i d€!scidu Serra •las 
Bicas par:1 procurar fiuarany e Pomha 
(•pariu) . 

Um Sr. deputado:-:\ es trada de 
ferro de Juiz de f'ora e riau lã está 
onerando a província e não pode dar 
resultado algum, nem ao menos aos la-
wad., res. 

v Sr. Ferreira A I ves:- 0 defeito da 
garantia de juros de 7 x. é rte tal or-
dem, que o unico genero rtue supporta 
ae tanfas das estradas de ferro na pro-
nncia é o café; nenhum outro as sup-
porta (apa rtes). 

Ora, pergunto eu: •1ue vantagens re-
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sultão pal'll a la\'C)Ura de estrarbs de 
ferro que sú podem c.onduzir cafó, de 
estrada,; do fe• rn pel~s quae3 não se 
podem transportar gon~ros,como arror., 
feijão, milho, ela pequena tavour~. so-
bretudo ngCJra que ella tanto prcci~a de 
protccçào. e out ros productos, corno a 
madeira, Srs., que pode ser fonte de 
um !frande commerciu eotre nós 1 ! 
(r. partes). 

Estas garant ins du jures dadas a 
esmn, Sr. pr~J~it.lcntc, têm trazido como 
unico resull<ldo vnotagcus para a or-
ganisacão das companhias. 

Desde que uma companhi~ obtem a. 
garantia de juros de 7 % da província, 
esUt com a vida arranjada (apoiado do 
Sr . B . l'o>'les); coltoc.1-se uma dirccto-
ria no Rio de Janeiru, •1ue não conhece 
nem siqucr IJU;ol ê a 7.01\:t trilmtari;~ da 
propri;1 cstm•la,que nnda sabe do que 
vai por cá, mas 11uc estil garantida pe-
los 7 x. 

O Sr. Barbosa da Sih·a di1 um 
aparte. 

O Sr. Ft'rreira AJvcs :-~cís nãn tra-
tamos ar1ui ~c'! tios inrerl'sses tia provín-
cia, tratamos lambem dos intcres<rs da 
lavoura; c cu sou testemunha do 
quanto tem Clita soiTritlo nas zon:ts per-
curridas pela União ~l inoi ra, 11ue tinha 
7 X de garantia. 

O Sr. Uarbosa da Silva:- V. Exc não 
esta ferindo o ponto da questão. 

O Sr. f crrreira AI vcs:-Os accioo is-
tas, tendo 7 % lia província, nada 
mais preci~ào, nada mnis querem. 

O Sr. Barbosa da Silva:- :\cclonis-
tas, não; port:tdores de dtbenho~,·es. 

O Sr. Furrrira Al vos:- Sào os que se 
util isi.o das v:tntagens da concessão. 

O Sr. Barbosa da Sll v a da um 
ap~rte. 

O Sr. Ferreira ! lns:-V. Exc. argu-
menta assim, porque sabe previamente 
quo no~nhum valor vae ter a emenda 
que vou oiTerecer; mas, oão persuada-se 
V. Ex c. que tem privilegio de estudar 
estas qoestcles; convença-se de que seus 
collegas tambem as ostudão (apa rtes). 

E' assim quo o oubre deputado nos 
disse, quando fez o seu beiJo discurso 
sobre orçamo:~to, que a divida da pro-
vinci~ era de 5, t %0:()001$ ,qnando,eolre-
taoto, vt'riftcamos nós outros qne esse 
seu argumento de efTeito não era ver-
dadeiro, r.ue a di vida é de 6,300:0008. 

Ora, pergunto eu: esta divida con-
tinua sempre ou não continna? 

Continua; desde que con· inoamos a 
dar ~arautias de juros, temos de emillir 
a.pohces, de angmeotar a divida. 

Pergunto: quando se amorlisará l 
dividaf 
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V. Elo., que é membro da r.om-

auisslo de fazenda ( rcrere-so ao Sr. 
Francisco S;'c), bem podia prestar este 
graode serviço à prO\'iucia, proponalo 
em 2. • discussão do orçamouto a amor-
tisaçào Ja sua divida. 

O Sr. Barbosa da Si lvô\:-Chamo a 
allençào do nobre tlepu tô\tlo para o mo-
dhlO estudo quo (Jz subre es~a materia. 

O Sr. Farreara Alves:-Ja o aualysei 
e estou tom2ndo·o em consideração 
(apa1·fe•). 

O discurso de V. Exc. para mim 
perdeu . . , porque Yi logo no principio 
quo V. Exc. dacriDca a o~ta questão de 
estradas de ferro to1os os mais inte-
resses da provlncía (apa•·tes). 

Vumos argumentar no terreno pra-
tico. deixemos a pbilosopbia. 

Eu vejo oo discurso do nobre depu-
tado o seguinte: 

• No entretanto. Srs., a impressão 
que nos deixa o simplts aSIJet tll da 
administração de ~l cuas t :,;nal â 
daquello que contempla um amoutoatlo 
de ruínas! ,. 

Ora, pois n o nobrll deputado, 1ue 
diz que a aalministraçào parece u.:t 
amontoado de ruínas, é S. Exc. que 
tem anamo de vir a esta casa sustentar 
que deve se gastar mô\is ainda1 

O Sr. Bubosa da Silva:-Essa não 
é a questão. 

O Sr. Ferreira Alves:- Enlào, V. Exc. 
marque no seu discu r~o o ponto qcte eu 
tlevu nua.lysar. 

O Sr. Barbosa da Sil va:- Aquelle 
em que eu considere. esta questão. 

Si a divida da província é esta a que 
\'. Ex;. ~c ref(r.:, elb tem cnmpen-
uçào huga no producto das estradas 
de rerro. 

O Sr. Ferreira Ahes:- Enlào, per-
gunto ~ v. Exe. como ainda não po-
demoa diminuir a divid& até boj~? 

O Sr. Barbosa da Silva : - E nem 
deve diminuir tão cedo. 

O Sr. Ferreira Alves: - 1\las, é um 
devedor que, afinal de contas, ba de 
pmler o credit •, porque não cogita da 
amort isaçlo da dívida. 

O Sr. Barbosa da Sil\'a:-Em pri-
meiro lagar, V.Exc. está confun.dindo a 
divida da pro•incia com a de um par-
ticular; em segundo lugar, a dí•ida da 
província é uma divida consolidada. 

Qtlal é a iuucçào da i'rovíncia 
quaodo e.mit~ apolíeesf 

O Sr. Ferreira Alves:-llu, npare 
lambem qae eu, como npre!leD&aote da 
pcoviaeia, defo oec.ariameA~ cuidar, 
para i110 vim aqui, GOiljDAGI•meate de 
todos oe r..mos da admlais&raçlo. 

Si eu appello para a commissào de 

razoada e digo que é necessario aug-
meutar o uumuro alas cadeh·as publicas~ 
a commi~s tu flZ um projecto propontiiJ 
a !lcruiuuic,ão tlellas, isto é, o esphacola-
ruento. a terminação da instrucçào pri-
maria n:l tnatta. 

POfllliO, vorgnnto? 
A cowculs~ào diz quo é portJUO nàG 

temos ruuJa, uâo lemos me1os. 
O Sr. Camillu Prates:-Nào é pol" 

isso; é porque a:; interinidades são um 
escanda.lo. 

O Sr. ferrai ra Alvo~:~:-N&3!!e caso. 
peço á V. V. E:u:s. que augmontem o~ 
vencimeotos dos professores da malta, 
porque é impossivei quo um professor 
possa ali i vivea· com o~ ac:tuaes voa-
cimentos. 

O Sr. Darbosa da Silva:-E' outra 
questão. 

O Sr. Camillo Pratos: - Si o professor 
vital ício não pode viver, quanto mais 
<• iuteruw, quu tem vencimentos muito 
wauores. 

O Sr. Forre1ra AI ves: -Mas c que o 
professor coterino mora no lugar, tem 
familia e potle vil•ér com os vunci-
mentos que porr.ebe. 

O Sr. Candadu Cerqueira:- ·V. Gx.c.. 
est~ razendo como o papagio do alcbi-
mista, que dizia: far init..m el .Jltatn 
f}e1'didi. 

O Sr. Presidente: -Previno o nobrs 
doputado de que o tempo desliuatltJ 
para esta discussão está pro~tes a 
terruinar. 

O Sr. Ferreira Alvo~: -Eu vou ter-
minar, mandando ao projecto n. 350 
uma owenda, porque entendo que, si 
aquclla zon ;a. ferlllissima. cowo reco-
nheço ser a da O li v ei ra ao alto S Frall-
cisco, com o seu ramal para Pitauguy. 
tem necessidade na actualidade de pro-
longar-se. talvez que oulro proponenLe 
pihsa f.l7.él-o com g:trantia rle jur011 
menor do que a que pede a COIDI'õlDbia 
Oeste de ~Uoas . 

Creio que, chamando-se concurrentes 
em basta publica para se ell'ectuarem cs 
lraçados que forem votados por esta 
as~~&mblea, nós poderemos conseguir 
não só modificar muito e~ses traçadoa, 
mas lambem diminuir a despeza, por-
que podem apparecer concurrenles qu 
peção garantia de juros de 4, 5 % e 
não 7 X, como eslà no projeclo. 

Estabeleço na. minha emenda preftJ·· 
nncla para a companhia cuja linba 
lrata-se de prolon~r. 

Vê, pois, V. Exe. que eu não soa 
contrario ás estradas de ferro. 

O Sr. Candido Cerqoeira:-lsso ai ... 
gaem é. 

O Sr. Barbosa da Silva: -E Dão eoa· 
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l'lrio a es te prolon:;ameutv: a(ll'naR 
•p1r.r fazer uma modilicaç:w. 

O ·r. Ferreira Alvc~: -Eu sú tucro 
•Jno a assembtca conscn·.: a sua aut'l· 
111mia na decretação da viaç:1o ftlrrea 
oa provincia, atloptando um systema 
;.;eral isto é, aul '~risantlo o governo a 
f11.er os con trato~ mcll '1u1o cuncur-
n•llcia em has ta publica, em termos 
t,abeis. 

A minha emenda o a segui u lo (lti) . 
Sàn •nedi lis flUO eu apresento para 

ovilar u descalaiJro dos dinheiros pu-
hticos, porlj ue assillt ni10 sú o con~:ur
rento pollo prO\'ar as vantagens do 
traçado A, ll ou C, como lambem a 
garant a de juros pode ser muito me-
nor do que a que pretende decretar 
o projecto. 

O Sr. Tolendai:- Pondõ em boa rã a 
administração. 

O Sr. Ferrei ra Alves: - A admi-
nistração tem de ciug•r-se ~ lei (ha 
d ÍVCI·SOS Of>tll'(('S). 

Nao sei qno receio lt!m os nobres !lu-
pulados de quo se desrespeite a autono-
mia da assemblea, que é a quo !lá ao 
presidente da provincia autc.ris:1ção para 
pM om basta publica, não determinando 
garantia de juros. 

Sendo assim, eu creio que quem es-
uver de boa ré a respeito de estradas 
de r erro oão pode deiur de acci lar 
est~ emenda (apoiodos), porque, si ella 
vem ferir interesses individuaes, nós 
não estamos ói.!J u 1 para trata r desses 
mter11sses e sim dos da proYincia (apoia-
dos). 

Vê, pois, a. a~semblea que eu tinha 
razão para dizer que não sou contra-
rio ao proloogarneolo da Oeste de Mi-
nas, mas sim contra o projecto 3a0 
(apoiados). 

Sr. presidente, tal õ o prurido do es-
Lradaa de ferrCo na província, quo nesta 
~àc da assemblea de 1888 v1o se 
apresentar diversos projectos, manifes-
tando a conseieocia que se tem das van-
tagens que a provincia ha de auferir 
~ estradas. 

Apresento, pois, alguns additivos à 
consideração da assemblea e digo que, 
si e lia vo~r por todos etles, desde que 
houver concurreocia em basta j:·•bhca 
com as condições estabelecida.; na 
minha emenda . . • . 

O Sr. Tolendal:- E' um correcti ro 
legiliiiiO. 

OSr. FerreiraAI,es: -R' o aoico 
correcli,o. 

&a me rellto sempre às novas estra· 
das qae ee Mm reqa.erer. 

O Sr. J~a.ciaco Si dà um aparte. 
O Sr. F.-r4in AI'•: - Eslá abi ~ 

cou,ruicul'ia ola ··n.1c nrr~ ri .. , .; •1110 o 
•·o•ll·urrc•uh: de,·.: :.prr-cutar o ll.o(.ul. t 
c o pr~~i·l"n lo da proviuc•a 'er•ficará 
~I f'~lll otf,•uiiC lllllnl:<. •J IA f•ll O !IUO 
sul'l:cu•·u t: .. m a Üu,;1•J ll111 1ra c· l'1õ\ll 
I! loCUIII•I.IIIIJ . 

.\ 11111 e~lã a emcnola õ\ rt'"l"'• tn •'e 
VÍn~;"ll) fo• l'l'•':t tl.l jJTt ii'Í II ~ i:t . 

1·: lo•1tniu11, Sr. presi•lenlc. refJncrcnolo 
á V. Exo:. op1e 111111'18 iUI Jlrimir ~~~ ;uldi-
Livos U faÇ.I·OS tli~li'Íb U lr. 

E' 11 poialla I! 
I ' . em ' t••·n•sJ•J a 

eulra 1:on j 11 ncl '111\0nte 
«cguiotc c . t>llda: 

~- I 
I • 1·:111 ,.,., •l:t ... •t~prP"-'úr-~- 11•·:. " l•r·e,-

.$ul••llt•• 11:1 t•r•J''i11í!ta :ant, trt:ia•lu ,, f'•uttr:at'l.1r 
,.,,.,, a \' lllllltdlliUa t:, tr;ub .te t-'urr•• UoJle 
•I•• l l 111:t ... - •li:,:a -:.r• - lir:\ u t•r,•,uh•utn da 
pr•n·iul'ia :autHri.;.:tt)u a r•m tr.lrlar t'•lllt :a. 
~;<1m1la d•• f ••rru Uo~l•· •Ir ~lona,, •1110 
ll1r:l ttrt~h·r•·nrin ••m t~u-.ltli'\tlfl•l•·•·irruu .... l1n-
l.'i a. .. , !lU ('OIU fi'ICIU Utl'lltt\r,•.; l'tllltlit;t)ti 
ufTcr••t•••r ''lll h:L~ l:t ttul. li•·a. pr•••·,,,lttn•lo 
annnnro11 111111r., lnf••rino-" <o·l< 1111· •'' 11•lns 
jorn.1•'" '''' 1u:dur rirc·u l:w:lt~ ll•• luqwrh• t.• 
(•u':t •l"••lttl , u t'IIU~l rur•:·i.u tlu prulun~.un unlo 
1111 sn:o ll nlo:o , ,.,,,li n mr<nla hlholn.ll:t n llvutrn 
1mra '' :d lu S . .... . ,,,.. , .. , •• , U:l ltrtrrn •I •• J:u·ru•t'• 
c utu t'lllll:t l p:u·:t Pit nnt.:ni. 

1: .• 1-.m n•z ' '""' ··~ 11ro.._"""~''- 1n ··11:uato 
g:t.r.wtt:. •lt~ juruít •h• 1 ··~ . " '"' H•ru•• •~ ' ' '' ;u L 
1.• 11 1.• ob l••i n. :lt 3! <lu!! d•• lhtllll•r•• dn 
IIH\ ,.,IJn• u r:t pol~lln~ \ irn•• o i >~ ;;,OOI):IIUII.'iiiOOt 
- tti,.::t· .. ,ll- mr11i!\IU•· g:u:wti:t ti,• juru~ até 
O IIIHÍ IIIO oiP 7 ., SQloro• fi <&l utai 'I li f' for 
efTor li \'311\f'H 1e e11lJ're;f3tln. rnm i:\Uift 41 ue 
nenhu m kllutnotro da a.lraol;t aho•rl~ :u> 
Ira r•·;: • h•nh~ •·al11r Sll (terinr a i:i 0006(100 
111r1 "' r:~zt•r ••fTCCtl\'!1 3 J:3T1Hii ~. 

S~la da• '""'".-;· ! !I de Jnlh n •I•• 18ii!I. -
Culn< F~rr••ira Alves.- T. '!'uh·n•lal. 

São lido~ e apoiados os scguinles 
additivos. 

:s ' \ 
A ri. t-:• " g•I\'Crnu :wtnri~:ulo ,, f!flll\~whtr 

J(Arl\uti:t tlf'. juru:\: tlt• 7 "·u •·l urnulf• ~J t'tJ USlruc~ 
ç:lu ~ :1% 1onra rompl•star 7 •;. olurnn lo :to 
aunos. par~ run:'lrncç.1u 111 louh:l ro•rro•a tle 
qu" traia a 1•1 ttrni' ÍII rbln. ~\!0 ' '" :\0 do 
Aj~Mtu rt•• 18~7. •ntrc a rregn~li.1 dA S. Jna-
quim d·• ='err;l ~egrn c o munidpiu .lu Mu-
samlm•:to, snhr~ o C.11tit.11 !IIIP rur Rutlu om 
visla ola- (II311L1.< e orç.'ltuCHIO altô" 1111 'imo 
de ! .500:000M)OO; 0C3ndu. por PSII' llttultt,lllf)-
di0cad3 :t r•·r~rid., ko n. :1\!0 dn 30 de 
A~osto lle 1887. 

Sala das SCltSiies, ~3 do J ulho do 111118.- N:t-
varro Sales. - José Theodoro.- AniMo.-
Aivnru MaGhndo. - Marlíns ti o Andrade. -
l.t•nnnl Filho.- C. Sena.- Josino Aranjo.-
SI Iva Porto~.- Or. Alves. 

" ,. ~., . u 

A r i. ~·ica ~lcul!nã qu.tnli:l í1 11 0.000:0()(,_ 
tSIII> mil conto~) o capital da estrada ''" r~rrn 
quo, par1iodo da cidade do l..avras do ~·un il, 
y:J terminar na (re~u&ia do SanL1 1\ íta d:t 
Jaculinga, do mumcipio do Rio l'rellt. coru 
a raesma garantia de jnros estabelecidil no 
1 t .• da lei n. t 788 de j4 de Selembro .. 
1881, qne concedeo o respectiYo privilegio. 
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Qala dns sessões, t iS do Julho de 1888.-

taàrUus de Andrarlo.- Leonel Filho.- C. 
Sena.- Navarro S:1los.- Josó Theodoro.-
Joté Horta.- Antero.- A I varo Machado.-
F. Alves. 

N. 6 
Art. E' o prl\1\idcntc da provlneía auto-

r l$ado a conceder :1 quem melhores condi-
çoos otrcreccr privilegio por 50 annos tlara 
s:onstrucç:io. uso c gor.u de uma estrada de 
·rerro de bitola de I mo:ro, rtne, partindo do 
-ponto mais conveniente ( a E. P. O. Pedro U, 
vá torminar na cldatlo do Entro Rios, conce-
dida a garanti:t do juros do 7 % sobre oca-
pital ma:timo de 1.!00:0008000 reis dur:m\o 
a coostrucç.io c de 3 % até o nm riu con-
tracto, 0111 IJUO 11assará ao dominio da Jlro-
v incia a P.Strada com todo material rodante. 

Ao cor:cossiouario nu :i cmproza nr.:i llcnn-
cedidos toc!M os ravorcs outorgados :\~ de-
mais JICias leis vigentes. 

Sala das sessões, t iS de Julho rln 1888.-
Pr:mcisco Amaral.- Jo:sé M. Br:rnd:io.- Sa-
la tbiel elo Almeida.- Sílva Fortes.- Vn1. do 
Lima.- Ferreira Alves. 

N. 7 
Art. Fica o govarno da t~rovmwa auw-

risado a con tractar com quem cnol horos •·ora-
diçóe;; ofTcrcccr a conslrucr;ào de cuua via 
rerrea do bilola d6 I metro, de Ouro 
Pre to parn ~~~birn,passando porMariancm. me-
diante garantia do juros do 7 % sobre o ca-
pil:ll maximo de 4.000:0006000 e os outm~ fa-
vores concedidos a em prezas semelhan te;;. 

Sala das sessões, 25 de Julho do 1888.-
Drumond.- T. Tolendal. - T. da Mot~,.
llamiro Marti.ns.- Jgnncío Murt.a.- Scve-
.-iano do Resende.- M. da Roc:.a.- Conego 
Pimouta.- J. Bento Nogueira.- Alvaro Ma-
cb3do.- J . Dutra.- Salathlcl de Almeicla.-
José M. Brandão.- Padre Teixei ra.- Or. 
Campolina. - José Horta.- Jnrumcnhn.-
.Cinudionor Nunes.- S. !lar·ro~l Jnuior. - F. 
Sá.- Lindo.lplao Caetauo.- C. Praws. -
Ch:assim Drumond.- F. \'ialrn3.- G. Can-
d ido.- Pornrco Machadn.- Lcuncl Fi lho.-
Navarro,- J u:\ÍU'l Araujo.- A. Mallos, -
Forreira Alves. 

N. 8 
Art. E' u govomo autorisado a cootrnctar 

c:orn ctuem melhores condições ofTerccer a 
s:onstr ncçàc:., uso e go1.o ria uma linlr,, rcrrca 
de 0,76• ou I metro de bitola, true, partindo 
d o ponto terminal do rnmal de Lavras, da 
Cill'ada de rcrro Oeste do Minas, vá tnrminar 
no ponto mais conveniente da cstt .da do 
rnrro Minas and Rio, passando r•cla cidade 
tl t Lanas, o:oncnder.do os scguintos ra,•ores: 

§ t .• Privilegio por 60 annos sobre uma 
~ona d~ !O kilometros para cada lado do eixo 
4a. linha. 

§ t.• Garantia de juros de 7 % durnnt" a 
eonstrncçào e da 3 % para completar 7 Yo 
4nranto 30 annos, a contar ela dal:l da in:~u
Jilraçào do trarcgo da liol• n, <otrre o c:apltal 
quo ror Rudo em vist~ das plautas o orça-
mentos !llé o maxi:no rle !.000:0008000 (dous 
mil contos). 

& 3.• Todos os m:li5 ravores permillidos 
)llllas leis e regu!lm~ntos om vigol' sobre o 
o:erviço do viação Carl'6l>. 
~L 0 governo 6xarà pra.zo~ imP,roroga-

fOIS, satvo o caso d" força ma1or rigorosa-
mente demon"radv, para os estudos e con-
d usào das obras, e terf. juDIO a estrada um 
e ngenheiro llscal, cujo ordenado, 6udo de 

-~-

accordo com n compnnhia ou cnncessiona -
rao~. 'será pngo por esros. 

Sala dns sessões, cã do Julho do 1888. -
Marlins de Andrade. - Leonel Filho. - (;, 
Sena.- Josrl .Thc!ldoro. - Navarro Salos. -
Avnlino Correa.- Augu" 'o Cosar.- O. 11. 
Violli .- F. Vianna.- F. Alves. 

N. 9 
Art. Ficn igunhuculo :autorisado o go-

l' ernn ol:a proviucia a conoetle r privilr•gio por 
50 a_unos o lfararltin '' " juros de 7 %sobre. o 
capeta! mnxamo do ~.OOO:OOOóOOO ao lndlVI· 
duo ou companhia quo ;o organisar (larn n 
con~tructtà~ de urn ramal dn estrada de rerr" 
de bitola cstn•itn, '(111', pa.-tindo rln p .. n to 
mais convoniouto tl :r via rr~rrnn 11.1hí:.r r: Mi-
nas o pns.~ando pr.ln' cídarles do Minas NIJ · 
vas o S. Jo:\o Baptista. rtu:utdo não seja 
nma ou outrn n j'onto de Jlnrtidn, l' :i ler -
minar 11:1 cidndr> c o Montt!l: Claros. 

Art. No cootracto qne o:elehrar-s~ pnr:r 
a coustrncç:io do dito rnmat llxar-sc-hno ~~ 
praws pau os n~tnd n~ do tra~ado, rfooc nço 11 
conclu~iio da linha. 
Ar~ ll:io rovngadns as dlSJlOsições rm 

c:ontraritJ. s. 1\. 
Sala dns snssúcs, \111 de Ju lho de IKIIH.-

Angusto Volloso.-J. Ben to Noguoírn,- I. C. 
M. Mnrta.- Con•lg ' Pimc•utn.- Gom~s Cau-
diclo.- S. Darroso Jnn ior. - Snare< Peixotn. 
-·F. Alvos. 

i'l. 10 
Art. Flc.1 n prositlenll) >In tJrnvlncin nu-

\Orisncln n rmu·etirr ,, tJur·m melhores nn-
tagrns olr"r~c•'l' Jlri vil!lgín rio 7.011<1 ll ga-
rantia de juros de 6 •1. sohro r1 cattit~l cnn-
ximo dtl 1;,400:0006()00 pnrn crlUstrucç:iol, 
uso o go~ll do lluis r:amaes tio linha Correa, 
de hitoh estreita, quo. 11nr·tiurlo de João Go-
mes. SQgurm UIIIJ!OI:IS rrcguezias ··~ Oore:< 
do l'nrnh)'hnnn , Qui lnrnhh. o vai terminar 
W1 cidadn de Lin1a Duartr . il ou11·n pelas rre-
gn~zias cl•' Livrn miln to, Arraial NoYo, Mer-
c!l$ do l'ona!Ja, P vni trrminnr· uns cnbecoi ·a~ 
do rih~inin S. AlanneJ, munil'lpio oh. l'~mt.:a, 
tendo nmhos urn pcrcnr>•l d!\ ~00 kilomctros, 
mais tlu monos. 

Arl. Ficâo rcvogndn> ns disr o•i•;tloscm 
con trario. 

Sala das sc:<S•'•rs, i5 do Ju lho dr. lll88. -
Silvn Portcs.-llr. M. dn llochn.- F. Amaral . 
-Dr. Cnmpolína.-Drurnonci.-Mnttos.-José 
Urnndão·-Porllrio Machado.-Jurumenha.-
Josino Arau]~.-t.ecmel Filhu.-J. Horta.-
Marlins de Ámlrntl o. -1. Murta.-!'CO!,'Ueír:a. 
-Forroira Alvo~.- A. Velloso.- J. l). No-
!r_leira.-T. dn Mott.1.-S. Barroso Junior.-
Gomcs Candido.-Salalhiel ele Almeida.-J. 
M. Hrandào.-Chassim Orumond.-Or. Coe-
lho de Monrn.-t.uiz Vieira.-Teixeira Duarte. 
-Padre TohJira.-P:;dre Fírmiano. 

N. 11 
Art. unico. Fica o presidcnteda proviu-

ela nutorisado a conceder n quem melhores 
vanl:lgcns oll'erecer privllegto de zona e 
garantia ele juros de 7 •/o fiObre o capi tal 
ma:timo ·d.e 7,1500:000;$. para constmcçào, 
uso o gozo de uma estrada do rerro de bi -
tola de I metrn, que, partindo do yonto 
mais con venien ta da E. F. O. Pedro I , en-
tre as estações de Cbrlstiano Ottoni e Con-
gonhas, siga o valle do Paraopeba, pas-
sando pelo munlrlpio o cidade de Entre Rios, 
cidade do Bomnm ,, desse J)ónlo pas..~ndu 
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11ara a margem direi la elo 11 •• r~np~h~ ~ r omi-
ouando p3rallelameuk C»:t marg~m ale :\ 
bura de Pnnn1Jeba ~111 S. ~·raucl~co; n•vn-
gada$ as di$pO>iç•)cs 0 111 ··•m1r.1rlo. 

Salll da~ sossues. ! 5 do• Julho th• IS&l.-
Dr. M. dn llodra.-llr. t::uupu ll nn.-llr. l:ut'-
lhu do Mourn.-Salalhíol Almnldn.-Avoliuo 
Correa.-Aul!n•lu Ces:u·.-T. du ~lulla.-Go 
me.~ Candídn.-JitSo Th•·•lllur•I.-A il•:orfl )l:t-
cbado.-Vnz el e Lhn~.-f'ranci<ro Anra1·a1. 
Si h :1 Fort~s.-l)rumond .- Jlurll rio )larh:rdo. 
-Pcrrolra Alv~. 

:'\. I ~ 

A ri. Fica n ~;ov~rn n aulurii:tlln a cnnl·~
d ••r :i emrrr.·7.n rrur ~e nrl(~nl,nr ou ~ 111tem 
mclhorus l'UIIdi~o'oe; Olfrrt'l'l'l' jorl viiPI/111 por ao l'WIIO~ +' 1-Wrtl lllia tle• jurus dt• 7 • e SH-
!Jro o o·apllal onaxinru '''' ~00:0110b111J(I para 
.n cuusl•·nc~·:'w tlf' 11111:\ , .... trndn •I•· (••rru. t i~ 
bilnla l;;u:illi ''" csu·aola ,,,. r•rrn t rulmltlin.,. 
C'llt ro. :e c:-t:u:.ao da Vi•'u":• •• 11 ru ac_h• rlo 
mr .. uw u.,u., •• 

S:.l:• •l:a .... ~ ...... .;lt'~. :!:; ti•• Jullw d•• t8t18.-
S••:a ff\S I '•·r X ~ttu.-A n .. l ttltl,. li :1:1.- t::.111l1d u 
d•· Í:f'I'\1UI'I f:".-Jurunwuh:~.-~. 1\:Ur.• .. t• Ju-
ninr.-liuun...,. a:!'lwlul••.- 1'••t ,,., r:t I ha:trh'. -
1. Mu r l:o . -1'. :\ l v~. 

Arl. F h':l r:uulll'lll tl Hhtii .. !H i u •• ~0\'l'fllf) 
t'rnviud:ll ,, •·u11n·•h·• a r n111p.lllh 1:l ~tr:1d:a 
de f••rru lb lua •• Miu:h ;::.t'.lli ll,\ ti•• juru~ •I•· 
7 •1• solJ r•· o ··~IHLJI wa\iu•u ,J,. \ .uuu~HOOS. 
ltCÍO lPIHfiU t• nas lllf .... m:t .. ,. •u•tic:ui•oC tlu r·nu-
tr~ctu J;a •·•·l•·hr:uJu •'• llu :a pru\' llll' l:t tu•lôl 
dila cmvn•t.:w t•:t•·.a ,, Ju·••lnu;.:auwutu t1:ti h-
nha (t•rrt1:'l !U•• !~ harrn tltl r&u .. \ r;,:; .. u:Jh\' lllt 
J c~1u itiuhtudt:1, u:t f111\ .-:a.--:·, .. ''" l'uu t ti. · 

S:tl:1 1l:ls Sl''-"''ll':'. ~.'i •I•· lttlhu tlf• l ~'l.
J. C. M. ~l u rrn.-AH;! II "' I" \~•·ll u.<n. -t :uu••:::n 
l'ilnfHt l:t.- J. l t :'(u:,:w ·u·.t.- I;'HI II'' C:'u Hiillu. 
-CI:uulluuor Xuu•·~.-:0:. H:n'l'nl'ln Jclllnr. -
Snllres l'ul~•lln. -ll•·· t::uutooo lm:t. - lir. F. 
AI V C$. 

:'\. 11 

Arl. Fie':t u Jtrr-~i,it·ul•· •la pru\' lllf"i:a :111 -
tnri.s:ulo a •·wu·•·cl••r ;i rtunv:u•lu:' .• .. tr:ula ti•• 
rerro Jtu t ,I•• Fora r t••au . ... ,.. tt•nn,,:' tl:a 
concc.~a" jl rit•;urdía l d '•··la l'unwaulua. t•ri -
vílrglv jlarn cun·õlrnh·. n;nr "~;oz;u· rir 11111 
ramal ou l rfl :\IHL .. ~tn ,·:'u • tiNIIIIH i ll:ld :t ~1 :t· 
r iano l'rucupl•• 11 11 untru)tiHitn 111 n1 .. 1"1)11\' 1' -
u ionlc e n •ib trklo de :" . :;, tia C•ll..-riç·ru riu 
l'ormosu. l'·•~!\a utlo l"•l :l 1, .. , "a•·a•• ' ' ' ' P r:u1 
(Di"iun lo:spiri lo S~tntu •l•t 1'.:11 11, l•m •w'" 
n pru~to tlr t :í:OOti,)OOO i'·• r a ··nrl:r i. rluu••·r•··· 
a berto t\u t r:~Jeg•, 1•:.r~ ·' ·· ·r~·• · t i,· itl:l•h• •l:t 
t aranti:l ti~ juros: fi'\' tt:!:tda .. a .. tlt:oõlnt:"H;•te..' 
em contrA no. • 

Smla das sessões. :!:i •I• Julhu •h• 1888.-
T. Tolurulai.-Se\'cri~no d~ 1\ r•,,.•rulo•.-l)r . .\1. 
da 1\ocha.-Ciautlinnur ~uuo·-.-F. llra.z.-
Ferrelra Alv ts. 

N. 1:; 

A ' empreza da via rerr~o. olo• lul•ol:o ostrella, 
ela cidade do Jilariann~ 1111 mnnklpi1o ria 
P'on le Non . contractadll a 1\ ri• Setembro 
de l880, 6 concedida a c~r~nlia do juros 
de 7 ~ ao6re o capilal IIIUÍIIIO de 
$.000:00111000. Campello.-Gollles Candi.lo.-T. Tolend31 . 
- Antoolo Martins.- A. )!!altos. -Ferei ra A I orts. 

• ·-

N. 16 

o rr~ re(n ~ornn 3d\lilivn ~·) prnjt•tlu 11. 3lSO, 
em tllscussao, o prnJec lo 11. :185. 

Sn ln rlns S1c<1iu•$, ~li rl e Julheo do 1888-
Tei x oir~ DnMtP.-Ferreira Alv P.ll. 

E' "poiada e entra coojunclamcnte 
em discussão a s~>gu in te 

Emenda 
N. 2 

~o art. t. •, drJ.'lis das palavras-
b~rra do Jacaré.-diga-se- <ocando na 
cularle da Form1ga. 

Snh< da~ SP S~Oes. 'ii) tle J ulhn oi C t 888. 
- l'adre J o~é Carlo~ Nogueira.- Pa-
dre TPixrira.- Ferreira Ah·P.~.-Cao
didu Curqu~ ird. 

'' lli~c us~ào lica adiada pPia hora . 
tlt~ .cclio no t.:mpi(J rio sS. r:o1·uçno ele 

J e>U S du lJi o;natJlm a 

. En Ira em I. • ti isrn~~o o projrcto u 
'i!:lli. l)lre au turisa o tl•~~~~n.Jio dtl reis 
~O : 0006000 para a u x li o das obras 
dal(uello trmplo. 

O S•·· A.nLonlo ' f'c lxc lrn 
(não temo:~ u seu d1scurso). 

Encerrada a clbcussão, é approvado 
o pr OjCClO. 

o Sr. A I va1 o Machado requer di~ pensa 
de intcterMicu• em favor deste projeclo. . 

O Sr. UorJ'0180 Junior : -
Sr. presidente. V. Exc. ~abe que os 
projectos, uma ,·ez passados em f. • 
discu~~ào, I em de ir ;, comm15s;io re-
sptcll v a. 

Purtaulo, o rPI)UI'rimento do nobre 
dermtado. pedindo dispensa de lu tPr-
sticio, não ex•me o projecto que ~e dis-
cute de~sa formalidade. isto é, antes 
do ir ello á commissão respectiva , não 
so pode ped,r que figure na ordem 
do 11ra. 

E' oecPs~ario que a assP.mbll•a vote 
urgcncra para a cummissilo apre~entar 
o >tHI parecer com a maxi1na brevrdatle. 

v Sr. Presidente : -O projectu tem 
lle ser remellido â commis~ão e o no-
Me deputadn pt'de dispensa de intl'rsti· 
coo para que entre na ordem do dia . 

Fal-lr-hüi, desde quo a commi s_~ão 
a JlrPSPOIC ~eU parecer. 

O Sr. Barroso Junior: - Sim. se· 
uhor ; iss•• é que é regular. 

E' approvado o requerimento. 
Estubeleâmer:tos ogricolos 

Entra em 'i! . • discus~ão o projerto o. 
349, que concrde garantia de jurt•s d11~ 

• 
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7 % para Coodaçâo de IS e..•labe!eci· 
meotos acricolas na província. 

O &r. ~rlet.ldee !'loto (não 
temos 'o seu .tiscorso). 

E' apoiada o entra cooj uoctamente 
em discoKSão a seguinte 

E menda ao prnj •elo n. 349 

Ao art. t .• : 
Supprimão-s" as sPguiotes palavras 

--o o qoem mais vantagens otrerecer. 
Sala das ~ôes, i 5 de Julho de 

.• I ~88.-Aristides Maia. 

A discussão fica adiada pela hora. 

O &r. 8alotblel : - Sr. pre· 
sideola, •enho apresentar â coosldera-
çlo desta assemblea o projecto de ap· 
pronçlo 11e contas de cawaras, redi· 
gido para i . • discusdo, depois de j a 
huer oO'erecido o de orçamento muni-
cipal. . • 

Antes, porem, peço perm•s~ao para 
responder, na qualidade dd relator da 
commissão de razenlla municipal, às 
censuras que, ha pouco, rorio à mesma 
dirigidas pel:1 bancada opposta com re-
Cereocia ã apresentação do projecto de 
orçamento municipal. 

Fazendo minhas as palavras do meu 
digno companheiro de commissào, o 
Sr. A. de Mattos, eu repi to qu a cen-
sura poderi~ ter partido de qualquer 
dos nobres dep<~tado:;, mas onnca do 
Sr. Sabino BarroliO, porque o anno pas· 
sado, presidindo dignamente esta as-
semblea, COD!I8Dtio que a commiasão dt~ 
fuenda muoicip:il drmora<~•ll ror muito 
tempo a elaboraçlo de igual orçamento, 
apresentado tambem em os oltimos dias 
da seado. 

O Sr. Jguacio Morta :- Faltando 
ainda 8 dias e agora Cal tio apenas 4. 

O Rr. Salathiel :-Faziio eolio pane 
lia ctlmmiasão de fazenda municipal 
dons distioctos deputados que ainda 
\êm utento entre nós oa presente se~
slo, homens reconhecidamente traba· 

- lhadorPS e que nlO deixariio, sem mo· 
U•o Corte, de dar parecer sobre as--
sumpto de tanta imponaocia : e si 
elles, trabalhadores como slo, só apr&-
seotario o projecto de orçamento mu-
nicipal 8 dias antes daquelle em qne se 
devta terminar a seseio, justo é quo 
recooheçlo na commillio deste anuo 
ru11e1 imperiaAI o justtfteatins do 

• procedimento que agora tio eoergica-
meol.e eeuurio (apoü.ldo•)· 

O Sr. BaiTOIO Junior:- Mereee eeu-
sura e mcúlô ; V. Exc. eslá reincidindo 

.dO me~mo erro do Sr. A. de Mattos • 
..... ~ - ~ __, 

querendo jn! liflcar o sen procediment.J 
com nm facto qoe qualifie<.~io de aboso. 

O ::r. Preside ele :- Eu peço ao no-
bre deputado que limite-se a apresen-
tar o projecto. 

O Sr. B:~rro~o Junior :- E as cir~ 
cumstauci:.s uiio l<ào as mesmas. 

O :~nno passado luta vamos com ama 
minoria que obstruía tudo (nao apoi4-
do.<). 

O Sr. Salathiel :- Eu oão acho que 
seja abusivo o procellimento da com-
missão do anno passado. porque esto11 
certu de que elh não faltaria ao cum-
primento do seu dever, sinio por moti-

• • vos lmporto~os. 

O Sr. Barroso Junior :- O nobre de-
putado está logrando a casa : pedio or-
geocia para apresentar um parecer e 
e..~ lã dando ox plicações. 

O Sr. Salathiel : - Demais, o traba-
l.lo é lli ffici l : as camaras monicipaes 
<J.•nor:in :1 remP.<l'a de ~uas contas e 
urç;. :•teutus P, quan<l" os remettem. 
aiud;. es:es fl càn por mntto tempo na 
~ecretar ia elo governo e só cbegào aqui 
muito tarde 

Terminando a.<; rni11has considerações 
e teodo ja enviado á mesa o projecto d~r 
orçamento municipal, raço votos para 
que seja mais fel iz do que o do anoo 
pa!'sado,isto é, qutl, passando incolume 
nesta assemblea. nãn soO'ra a mesma 
sorla daquelle qua roi retalhado arbitra-
riamente pela administração da prG-
vincia (a poiados). 

O Sr. Barroso Junior :- V. Exc. &~lá 
fundamentando o projecto 1 

O Sr. Americo de Mattos:- E~tá de-
fendendo a commissào melbor do que 
eu fiz (n4o op01ados). 

O Sr. Salathiel: - Após estas rapi-
das coosideraçoes, tnvio à mesa o 
sel{uinte parecer (U). 

l'ara a urdem dos trabalho~. 
Força publica 

Entra em 3. • discussão o projecto o. 
H3, que fixa a força publica para ., 
auno de t 889. 

O 8r. Vlot.U: -Sr. presidente. 
subo à tribuna com verdadeiro prazer. 
por nr que os horlsootes desta assem-
blea se acr.la!'lm. 

Até aqui parecia-me que cami-
ubuamos para o desconhecido ! 

O Sr. A.merico de Mattos: -Depois 
da borrasca, vem sempre a bonança. 

O Sr.- Viotti: -A epoca que atraves-
samos tmpO&-nos o denr de corarmos 
com toda solicitude da segurança iu· 
dindoal. 

E eu folgo de ter que a honrada. 
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cummt!\930 ele força publica, li vrP. .las 
pr.,occnpações politicas. trala ele rtnr 
à administração, si não a força que ella 
necessita , a c;ue comporta o nossJ es· 
tarlo financeiro (••poiados). 

Sr presidente, como diz o adagio : 
de hora a h•>ra, Deus melhora. 

Ha pouco. votou-~e nrgP.ucia para s • 
apresentar à consideração 1le~ta as:W•u-
blen o projecto d'orçamento muni-
cipal. 

Somn' entrados na 3. • discussão da 
força public,a e a vtação ferrea oc-
cupa na ortlem do dia uml ho:a para 
soa discussão. 

Desejo, pois. Sr. presidente, que 
venha a lume a lei da~ leis, o projecto 
de orçamento provincial. 

Um Sr. deputado : - Ja est;\ na 
forja . 

O Sr. Violli:-Desejo que seia apre-
sentado com a maxlma brevidade nestes 
poucos dias que nos resLam . para que 
a discussão não seja prec,ipitada e não 
nos vejamos obrigados a voLar de afo-
gadilho e sem conhecimento de causa. 

Longe de fazer uma censura ã boo-
rada com missão L • de fazenda ... 

O Sr. Barroso Junior: - Pois devia 
l'azer uma censura ao relator da com-
missãl), o Sr. Drumond, que o ano o 
passado era um dos mais exigentes 
nesta casa. 

O Sr. Viotti. .. eu noto apenas qne 
temos diante de nós cinco miogoados 
dias para discussão de lei de tamanha 
magnitude. 

O Sr. Drumood:-Tranquillise-se o 
nobre deputado. 

Havemos de discutir o orçamento 
com toda a cal ma. 

O Sr. Violli:-Feilas esus conside-
rações, Sr. presidente, en abordo o 
projecto de força publica e, pela expe-
riencia que tenbo dos trabalhos desta 
casa, vejo que elle atravessa o cabo 
tormentoso. 

Uma vez transposta a ~.' discussão, 
o projecto caminha desassombrado. 

Não tenho em mira, Sr. presidente, 
fazer censura ao projecto, porque para 
mim são sempre mínimas as questões 
levanLadas nesLa casa quanlfo se dis-
cutem os diversos modos de legislar 
sobre força publica. 

Comprebendo, Sr. presidente, que 
a bitola que nos rege, o que uos con-gresa nesta casa, é, principalmente, a 
neee!lsidade,a conveniencia de darem-se 
ao administrador, quem quer que seja, 
meios de goTeroo; e estes me1os, pelo 
qne 'ou otiservando, não podem e nem 

devP.m ser OPR:Hins ~o a•ímini~tr:~rlnr, 
pPriPnt.~:t P.lle a qualquer cn•rlo politiw 
(apoio' to•). 

Con"encido do estado aoomalo da 
quadra quo atr:wcssamM. 11110 a prin-
cipio ~o me afigurava temorn•a. mas. 
de dia a dia vão-se tltssipatulo 
esse~ lemore~. e•l~ l! llldra . rlign Pn . 
deve ~cr as<Qherbada pelo crt terio, pelo 
boro ~enso, pelo patriotismo qne aqu• 
nos congrega. 

E' facilitando, ~r. pre~idente, meios 
de governo qne teremos cn rnprido com 
a nosM mis~ão; e, seja dito em louvor 
dos hoorar!os membros da commis•i!& 
de forç.a pul•lica. o projecto ora em 3. • 
discussáo, longe de ser uma lei de 
descon6ança, foi moldado ne.."Se cadinho 
quo eu chamo do patriotismo (npoia -
dos). 

E, Sr. presidente, ~~ não importasse 
a desorga nisaçào do orç1mento pro-. . I . V IIICia • • • . 

O Sr. Urumond:-Apoiado. 
O Sr. Viotti. .. en, em 2.• discussão. 

aore.~eo taria utna emcnrla para que 
ehwassemos o numero de praças a 
151)0. 
Ma~. i~so importaria augmento de 

despeza e iria sobrecarregar o orça-
mento. 

O Sr. Drumood: -E de>organisar o 
serviço publico. 

O Sr. Villtli: - Em vista, pois, de!ISas 
consider·ações, aceitando o projecto nos 
termos em que roi concebido, eu vejo 
que este é o i!licio de nm pensameotG 
patriotico, que, escoimarto do ellpirito 
partidario, creio, inOuirá nas demais 
deliberações dos legisladores mineiros. 

Não é tratando-se dessa politica peo-
quena e Lacanba, que só traz embaraçOS 
e difficoldades aos manejos dos po-
blicos n~gocioR: não é, Sr. presidente. 
creando-se trc>peços á administração 
com leis de desconfiança, que pode-
remos attender as necessidades da pro-
vincia, hoje, mais do que nunca, pre-
nhe dellas. 

Eu confio que, adaptado o pro-
jacto em discussão, o numero de t!OO 
praças, si bem que diminuto nas actuaes 
~i rcumsraocias, satisrará tanto quanto 
!or possível as uecesijldades do serviço 
publico. 

Um Sr. depulado:- Apoiado. 
O Sr. Viotti:-A.gora, Sr. presidente, 

tenho nc.cessillade de responder ao 
honrado depu Lado pelo 5. • districto, o 
Sr. Barbosa da Silva, quando em 
uma das primeiraa sessões desta casa, 
num dos requerimentos que apresen-
tou. discntindo o estado financeiro da 
nossa província, em relação ãs r~· 
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bedorias da mesma, articulou graves 
eeoaoras. 

Tomando, Sr. presidente, na devida 
ooosidoração aquellas censuras, eu vou 
mostrar no honra Jo deputado pelo 5. • 
distrieto que as que recahiram sobre 
:~s duas recebedorias do meu districlo 
mo foram justas. 

O bnnra!lo deputado di scCilio e tle-
manstrou o decre<cimento da renda da 
recebedor a do Pu~ú . começando esse 
decrescimento a datar de 3 annos a 
esta parte. 

E' euctamonte, Sr. pres1dente, nesse 
la llli"<1e tempo que comec•>tl a ruoc-
cioonr a 11s trada de ftlrro mnas an·l 
Rio o de:llln então para ali i se c~coa ram 
&odasas rentlas da recebedoria d·• P•cit. 

E e~se facto, antes d11 avt!riguado, 
nlo A~c.lpon á vigi!ancia e r erspicacia 
do hourado director tia r ,zenda provin-
cial, que, notando o tl flrr.,~i mento da 
renda. tomou a medida cau \OIO<:l e 
prudente do mauLiar nm em(Jrcl•:lllo •lc 
confiança da repl rltçào •lo I. ze01la 
postar-se naquella recebedoria 11 " llí 
verificar qual a razão daquelle d~cres
cimeoto. 

E nom precisava, Sr. presidente, 
que eu descesse a estu mtnuciosidades, 
VIsto co•oo est i no annno desta ill us-
tratla assemblea o accre~c1mo de arre-
cadação feita pela estrada do ferro 
Minas and 1\io, accresci JU() quo trouxe 
em resull:\do elecnplicar a :~rrccadação 
ft~l ta pela recebeêoria. 

Si desvios se deram antes desta 
epor.a, elles ce~sararn desd11 que se fez 
o coutr .. to com a estrad.a de r~rro Minas 
aod Rio. 
~te facto. ja a verigna•lo pelo nobre 

director da fazenda provincial, veh> 
confirmar mais uma fez a conveniencia 
da proferencia que devemos dar ás es-
tradas ele furro nos contratos de arre-
cadação de rendas (muito bem cl!> S•·. 
Frnncfsc11 Sd). 

O Sr. Franç.'\ Vianna: - E' nm facto 
m11ito imj)Ortante. 

O Sr. Violli : - Sr. )lresidente, co-
Dbeço apenas de vista o actual empre-
gado da recebeeloria tio l'tcú; tenho 
ilelle búas infllrmaçõe:>. 

Conheço de perto e muito ele perto o 
81Crid .O: Si, IJUr IDiJlUentOS, t. ll podesse 
duvidar da ~ioteridade, da illooeidade 
do recebedor, o1o podia pensar da 
mesma rorma em relaçàll ao escrifáo, 
que jamais s3 prestou a qualquer ma-
aejo, a qualquer desvio de dinbeiro!. 

O Sr. Se~eriano de Resen~e:-Ambos 
do empregados muito honestoe, ma1to 
probos. 

O Sr. Violll : - O facto que acabo 

de assigualar é de domínio publico nos 
pontos em que são conhecidos estes 
runccionarios. 

Si todos ~.os empregaelos de fazenda 
estivessem na altura daquellos dous1 :l arrecadação das rendas da provincm. 
loose de ser um sorverlouro dos di-
nheirOs pnblicos, ~eria urna realidada. 

Passo agora, Sr. pre~iden to, a dis-
cullr a censura fei ta em relaç.io ao 
actual empregado da recebedona d" 
l:'as:;a-vi n te. 

O mesmo factn. o mesmo zelo ror 
parte do director Ja fa ztJUtla provlnc1:d, 
quando commissionou o empregado para 
examinar o movimcntu u arrecadaçàtl 
das recebedorias ao sul dt1 Minas, fi!X 
com que esse empregado, creiu qne 
primo do Exm. Sr. barão de Camargo~. 
alli rnsse e examinasse a escriptnração, 
o movunent11 daquellas agencias e, :.•J 
mnsmo tPn.J )lO, a dimimuçào ou dcs-
lalquo das rnnda~. 

l!:<$8 em rreg:ulo lã n.~Love. ex a mi nnn 
e veriOcou. Sr. presidente, esta é a ver-
dado, quo ha•·ia um decrescimento; d~
cresdmentl este que não ~~~ pollia ~x
pllcar oa soa totalidade pola de ri va\:.io 
dos productos que procuram aquelt;1 
zona, como se dà em r !ação á estra 1 .. 
de rerro ~t ina~ anti llio. mas que. Pntre-
tanto. exp1ica-•e perfei tamente pela la -
ctlidado quo, ha a anns a o<la part . 
tem-se dado nos extraviosdO>dD Pas~a
vinte até il recchacloria c1o ~too te Uellu; 
e o facto é o seguinte; as recehcdorla' 
o;onservam-se abertas o os IIIOsmos punto~ 
dos tempos pritOIUVos; i l'rOjJtlrçàu quo 
a lavoura foi-se appro:timaudo dos altos 
da serra da Mantiqueira, os repelid0:4 
rogos foram facilitando a passagem por 
certos e determinados logares da mesnn 
serra. de modo que com faci lidade dá·s!l 
o extravio dos geoeros que deviam 
passar pelas reccbedorias. 

Tanto <lU e, a pedido meu. ainda o o~ 
tempos d·• meu amigo, o Sr. Or. Camara 
Leal. quan1lll inspector da tbosouraria 
de f.t zenda, creou-se mais de um poot·J 
de vigia naquella zona: e. aioda na 
Mssào do anoo passado, fiz sentir ao 
actual dircctor da fazenda a con\·e-
oiellcia da creaç' o de mais dons pontos 
de vigia, porque é exactamente num 
destes pontoR proximo: á barreira t.le 
Pas;a-v1nte e num outro prolimo it 
barreira de Passa-quatro que facilmente 
se dlo esses u travios. 

E, como é facil de 'l'&r-so, o eltrav1o, 
principalmente na exportação do gado, 
se fu com muita mais fa.cilidade do q •e 
em qualquer oulr.> genf!r••. ~scapan lo 
assim das vistas do administra lor. 

E' ta explic1ção, Sr. presideate, vem 



provar a 1-tooestidade. a probidade do 
empregado da ree<ti>eJoria de Pasu-
'Yiote. que foi o primeiro a declarar ao 
Sr. Joaquim Tetxt~ira que o decresci-
mento notado provinha da facilidade 
dos extruios ooo porttos mencionados. 

E' p •ra notar-se. Sr. prellidentc, que 
aom ponto da vigia ocr,upado pelo re-
spectivo emprega(lo, mesmo a~im. 
Java~ o extru io. como verificou-se 
pela oola'l tomadas oa província elo Rio. 

E ó dnle a.ccordo entre ~ admini•-
&radores da OMSa provioeia COOl os 
a4mioittradores das provind as limi-
&roph~ll. que facilmen te se p 1de chegar 
fi nerieuaçào exacta do procetlimeott' 
bonesto ou dr~,hoo~to do~ emprPsados. 

Veril\c.\do, poil', o estravio lia retl'-
lledoria tte Pa5sa-viote pelo 1110 lo que 
acabo ~~ PXplicar, vê-se ttue u ceo-
•uras. l oog~ de pairarem sot-re os 
actna&.~ at1mini'!lradores.deram occasiào 
a que eu vie.~'le mostrar a 8fil3 cal'& 
como elles procederam no cumprimento 
de ~us deures. 

E. em eoeftrmação do que levo dilll, 
t ive de apresentar ~ nnl)re dtrectllr da 
fazenda proviocial um maflpa . que 
me roi mmislrado pefo a 1mioiMratlor 
d 'aqtullla rolC8bedori~. e tlelle vê-se Qnfl o 
desVIO deu-se por aquetles pontos ci-
tMos. 

Sr. pr~•id~>nte . desl.ruidas desta 
modo as tllt!peitu e aceosaçooa • .. 

O Sr. Se\'&l'iaoo de R&Mnde:-E o 
fel cab~hlleote. 

() Sr. Viot-ti .. . qoe pesavam eobre 
euctores da fazenc1a qutl occupam 8llS8 
emprego o as recelledorias do meu d is-
trido. eu declaTo -solemnemeo•e que 
llio •enho eM.ampar falta~ do empre-
p dos e sé o faço tendo em vista o io-
181'8318 pa blico. 

Soa em Jos ·gt~ardas e :teladores dos 
•1ioheiros pnt,licos. emquaolo a con-
fla..;a d011 .meus committeolcs collo-
car-me •oe!lla casa. 

'Si reeonbeceNe a cul~bilidadB e in-
capacidade desse:t funcciooar•us, eu 
eeria o primeiro a vir a I!JllR tribuna "· 
i:~eoto de precGoceitos pnlilicos .e parli-
wios, que nooca ioOoiram e .jamais 
inflairão em CDeU eepirito 0'1 chamaria 
pel·• •proJ'I'iO ;aome. . 

Sr. pres~oieote, aceHaodll. oomo 
aceito, o proj8(1to ·de 1'1lfça publi?-, 
c:ompro com ·o meu ·dever. cooveoc•do 
2i1da maia d&-oae;oos limitiJs.de minhas 
forças, del&z ·,as accu~oóes que (>Ir 
suam aobre exac&ores :honrados e ho-
neakle das •repartiçô s 6scaes do meu 
dillfk&o... • 

'() ·8r. Se"'~iuo ·de Re18o&:~E os 
.tereoclta mDilO!bem. 

.tlOT 

O Sr. Violli: - Termino fazeodo votar 
para que a patriotica asscmblea de Mi-
nas. deinodo de parte as que, tiuocalu 
de polilioa me~']uinha e tacaohn. cami-
nhe desassombrada, ele modo a tl~>ixar 
uma tradição houi'08a, propria du ca.-
raclt'r mineiro (muito lktm). 

O 8r. França Vlanntu-Sr. 
pre.>~ideote. in•crevi-me para falar na 
preseote diseuuão do projecto da fixa-
ção .ia fo:-ça publica, oàO só por se 
trata: de materia de momeotosa uapor· 
tanc•a, cnrr.o 1 t mbem porque Jlf8teodo 
man•fostar o meo Cneo modo de enteo-
tler sobre o ~.:~snmpto e d&clar,_r a IDR· 
oeira porqu.e preleDfin vot.?. r. 

O Sr. Orumoo•l :-V. Etc. lia de i l-
lustrar o deb,te. 

O Sr. F. Viauna : - E' hoodade do 
nobre depulado. 

l) Sr. Antonio !4 arlio~:-E' JU:Itcç,a. 
(Apoia:lo1). 

O Sr. f' . Vianna:- .\81e<, porem, de 
rntrar no •lebate' propriameote •.ia ma-
lena, preci!!O cmplorar a henevoleocca 
da casa para o humilde orador pouco 
.\de.•trado . .. 

O Sr. Orumontl - ~ão apoiado; V. Rxc. 
tem reputaç.'\11 fei ta. (Apoiados). 

O Sr. f . Vianna ... nas pugnas da 
palavra, tanto mais quanto Calo 1)erante 
oradores mais provectos, que elenno 
o debate a altura dos seus talentos e 
da sua reconhecida illuslracão. 

Sr. presidente. permiua-me V. E1c. 
qne eu, aproveil.?.odo a la.rsufu desta 
discussão, adduza, antes de ~rat'lf pr.>-
príameote do projecto, algumas consi-
derações referentes á política 11eral. 

O bonrado depnlaào, o Sr. Augu~to 
Caldeira. cuja aoseocia nesta casa de-
ploramos (apoiados), priGolp:~lmenle 
considerando o motilfo quo o ill'hibe 
1\e prestar-nos o seu valioso aoocurso 
1npoiodtrs), na .Prinie!ra lliscuseilo de!lla 
projoctn rompeo brrlbaotemeote o de· 
bate e. com o talen·to fl tle todos lbe 
reconhecemos, procurou demoo~lr.ar 
qu11 a b~ncada liberal, apresentaudo e 
votando a iodicaçio ofefereole à .fedtH:~
ção das proviociM. tinba -iptO (oolo 
féito sua profts!io lle fé repoblie~na. 

O Sr. Antonio> Mtftios:--8ão modos 
de ver. 

O.Sr. •F. Vianoa:~&nten•lo . porem, 
q,ue o nobre deputado não !oi l.!gico nas 
·~ COQCIUsOes, 

.O Sr. Sev.eriaoo de 6esende:.-A re-
der.açào eii®Dtrou J>rn:oé\ylns.entbps.iu · 
tas na banG&da liberal. 

.O.ir. F. Viaona:.-S. Ele. clissa qoe 
a ldea da federação das proviocias .era 
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bedorias da mesma, articulou gra·ves 
c:eoaoras. 

'Comando, Sr. presidente, oa devida 
consideração aquellas censuras, eu vou 
mostrar ao honra lo deputado pelo 5. • 
districto que as IJIIB recabira.m sobre 
as duas recebedorias do meu districto 
nào foram justas. 

O honrado deputado discütio o de-
monstrou o decre~cimento da renda da 
recebedor a do P1r.&i, começando esse 
decrescimento a datar de 3 annos a 
esta parte. 

E' exactamoote, Sr. presu~eote , onsse 
la sc·•le tempo que começou a runc-
ciooar a liStrada de fo:rro ~linas an•l 
Rio c d~1I P. enlà'l para ali i se r.scoaram 
lodasas rendas da recebedoria d•• P•cil. 

E e$Se racto, antes d" :\Vtlriguado, 
nlo O$Capon á vigilancia e perspicacia 
do honrado director da r .• zeoda pnwin-
cial, que, notando o der.resc1mento da 
rentla, tomou a m~di•Ja ,·autelos3 e 
prudente de mandar um em1•rcgado •le 
wollança lia replrt•çào olll fa;o;en•la 
postar-se naquella r·ecebedor:'l e allí 
verificar qual a razão daquelle d'crPs· 
cimento. 

E nem procisava, Sr. presidente, 
que eu descesse a est!ls miDnciosidades, 
visto como est i no animo das ta Hlus-
\rada assemblea o accresci mo de arre-
c~dação fei ta pela estrada de rerro 
Minas aod 1\io, accresl!imu que trouxe 
e•n resultallo l!eeuplicar a arrecadação 
faita pela reeehedoria. 

Si desvios se deram antes desta 
eooca, elles cessaram desde que se fez 
o contrato com a e.strada de ferro Minas 
aod Rio. 
E~te facto, ja averiguado pelo nobre 

director da fazenda provincial, veio 
confirmar mais uma vez a conveniencia 
da proferencía que devemos tlar às es-
tradas de rerro nos contratos de arre-
cadação de rendas (mwto bem d!> 81·. 
FrancfsctJ Sd). 

O Sr. França Viann ~. - E' um facto 
muito importante. 

O Sr. Violli : - Sr. presidente, co-
nheço apenas de vista o actual empre-
gado da recebedoria •lo Picú; lenho 
ilelle boas i o formações. 

Conheço de perto e muito de perto o 
escrivão: si. ro~ •nomento~ . eu podasse 
duvidar da sinceridade, da idoneidade 
do recebedor. o1o podia pensar da 
mesma forma em relação ao escrilào, 
que j':un:lis se prestou a qualquer ma-
Dejo, a qualquer desvio de dinbeiro!. 
: O Sr. Severiano de Reseo:le:-Ambos 
são empregados muito honestos, maito 
probos. 

O'Sr. Viotti : -O facto qne adabo 

I 

de assigualar é de domínio publico nos 
pontJS em que sào conhecidos estes 
ruoccionarios. 

Si todr• os empregados de fazenda 
estivessem na altura tlaquelles dous, a 
arrecadação das rendas da província. 
longe de ser um sorvedouro dos di-
nheiros publicos. •eria uma realidade. 

Passo agora, Sr. presidente, a dis-
cutir a ceusura feita em relaçiio ao 
actoal empregado da recebedoria do 
Pas~a-vi nte. 

O mesmo factn . o mesmo zelo por 
parte do di.rCC\<Jr o.Ja l'aZtJOda proYiUC!al, 
qu.aodo commissionou o empregado para 
examinar o movimentv o arrecadaçàL' 
das recebedorias ao su l de Minas. f~I 
com que esse empregado, creio que 
primo do Exm. Sr. barao de Camargo~. 
all i fosse e examinasse a escripturaçào. 
o movimento daquellas agencias e, ai) 
mesmo tr.mpo, a dimiou1çào ou des-
falque das ronda~. 

~s.~e empregado lll esteve. exnmin(l11 
e ve1 ilicou , Sr. presidente, esla é a ver-
dade, que ba ' ia um decrescimento; dP. -
crescimenlJ este que não ~ e ;>odia ~x · 
plicar oa sua totalidade pela derivaç;io 
dos prodoctos que pmcurr.m aq uella 
zona, como so dá. em r !ação á es tr:.la 
de ferro ~t i nas llllll llio. mas que, entrP 
tanto, explica-•e perfei tamente J)~la fa-
cllidade que, ha ann•ls a e•ta part . 
tem-se !lado nn~ extraviosde,.de Passa-
viole até á recebedoria do .\loote Bel lo; 
e o facto ê o seguinttl: as recebedori<t< 
conservam-se aberta~ nos mesmos pontos 
dos tempos primuivos; â proporção quo 
a :avoura roi-se appruximatdo dus ;d tos 
da serra ela Mantiqueira, o~ repetidos 
rogos roram facililaotlo a pa.ssa~;em por 
certos e determinado$ logares da mesml 
serra, de modo que com faci lidade dá·se 
o extravio dos generos que deviam 
passar pelas rooebedorias. 

Tanto que, a pedido meu. ainda l'l i)S 
tempos d·• meu amigo, o Sr. Or. C<~mara 
Leal. quandll inspector da thesou.raria 
de f.t7.eulla, creou-se mais de uru poot•> 
c:!e vigia naquella zona: o. ainda na 
sMsãn do anuo passado, fiz sentir ao 
actual director da razeoda a conre-
niencia da creaç ~o de mais doo.s poolos 
de vigi.a, por11ue é exactamente onm 
destes ponto~ proximo: á barreira de 
Pas;a-vinte e num outro proximo à 
barreira de Passa-quatro Cj Ue facilmente 
se dão esses e1travios. 

E, como é racil de ver-so, o extravio, 
principalmente na exportação do gado, 
se faz com muita mais facilidade do q••e 
em qualquer outrJ gen~r·'· Pscapan In 
assim das vistas do administra for. 

E5ta expllclção, Sr. presidente, vem 
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pronr a hooestidade. a rrobidade do 
empregarlo da rAcebaloria de Paua-
"'in&e. qne roi n primeiro a declarar ao 
Sr. Joaquim Tetx~Sira qae o decresci-
mento notado pro,inha da raci lidade 
dos extra fio~ nos pontos mencionados. 

E' p•ra notao -se. Sr. presidente, qne 
aom ponto de •igia occupado pelo re-
1!pecti•o e10pregado>, mesmo assim. 
dan-t~e o ntruio, como •erificoo-se 
pela oota" tomad:1s na pro•incia alo Rio. 

E é d~ accordo entre oudmioi•-
&radorM da nossa província com os 
adminitlradoree das pro•inr.ias limi-
arophll~. que racilmeote se p •de chegar 
á uerignaçio eueta do procedimento 
-.onesto ou de~hou~to dos emprPgados. 

Verifteado, poi!o, o estrnio da rect'-
Mioria tle Pa~Sa-viole pelo 1110 lo q 11e 
aCI&bo tte Pxplit1r, vê-se que u ceo-
eoras, longt~ de pairarem sobre os 
~ctnae:t atlministradores.derana occasião 
a que eu 'iesse mO!Itrar a Mta casa 
como elles prooederam oo comprimento 
de ~eus de•eres. 

E. em ooeftnnação do que levo dito, 
&i•e de afl"'8Stlnlar ~ "ohre dtrector cta 
lazenda r rMiecial um ma~. que 
me roi m•nit~trado pefo a1mioi«ratlor 
chq11ella rolCftbedori~. e tielle •6-se qn8 o 
6esflo deu-se por aque41es pontos ci-

' W os. Sr. prl'<idPn&e. destruídas des&& 
modo aull!peitas 8 aceaeaç6es ••. 

O Sr. Se9Wiano de Reeende :-Eo 
fel cabMoHM!te. 

()Sr. VioUi •• . -q~e pesavaat eobre 
euctores da (atenda que occopam 88S8 
~o aas rece~orias do meu dis-
lrido. eu decla.ro 110lemoememe qll6 
do "''lDho eot'.&mpar falta~ de empre-
,ados e só e <faço .teP~o em fieta o in-
ler8118 pablioo. 

Soa am 10fl·goardas e zeladores dos 
t1iobeiro~ pnhlicos. emquanto a coo-
fiaftça ·dOI! .mens commruenles coito. 
car-me 'oe!lta ca~~a. 

'Si.rooonbecelee a culpabilillad~ e in-
capacidade desse;~ fuoccillnarws, eu 
tteria o primeiro a "Yir a 8/ltll tribuna e. 
i!eoto de preco~tceitos politicos .e parli-
darios, qne onnca iofloiram e .jamais 
ml•irio em meu eepir' ' 'l, 08 t .llamaria 
JMII·• •prel""io 4108HI. 

Sr. presitieote, acett:1ndo. ·oomo 
aceito, o projecto ·de iúr.,:a palili~. 
c:nmpro com•o meu ·d~•~r. coov~tdo 
ai•da maie d&q«e;nos hm11es.de m10bas 
fofças. MIOz 'IS aoeu~qóflll que p&-
anm aobre-eue&ores :boorado8 e · ~o
neeiOe du •repartieõ • 6scaee do meu "' ..a:............ .. 
v..~·· · 
·~o -&r. Se""'iaiiO ·de ·RII8ode:-"E os 

cter.odla mlli10ibem. 

0 Sr. Viotti ·-Termino fauudo YOlAI 
para qoe a patriotica assemblea de ;.•i. 
nas, deisaodo tte parle as questiuncalu 
de politica ID&Y(aioba e tacanha, r.ami· 
ohe desassombrada, de mOIJo a r1Pixar 
uma lradiçlo houroea, pro;~ria du ca-
rutt'r mineiro (mwito bem). 

O 8r. França VlannRt-Sr. 
pre~ldeole. in<crni-me para ralar na 
presente discu~o do projeclo da liu-
çã.o da rorca publica. oão só por &e 
traL~r Je materia de mome:~tosa ll81)0r • 
ta.:r.ia , cllroo tlmbem porqQe (lfllteodo 
manirestar o meo traco modo d!l enter.-
der sobre n &;~sumpto e declaflr a ma-
naira pot:qne pre&entlo •olar. 

O Sr. Or11mowl :- V. E1c. b:~. de il-
luslrar o deb,l.tl. 

O Sr. F. Viuoa : - E' bj)oowe do 
nullre depul.ado. 

ú Sr. Aolooio Nartio~:-E' jU;Sliç,a. 
(ApoWI:.Ior). 

O Sr. F. Vianoa:- .\818<. purem, de 
Pntrar no debate·propriamente da ma-
teria, preciso implorar a oone,oleocia 
da casa para o humilde orador pouco 
ade~lrado . .. 

O Sr. Orumood ·-Não apoiado; V. Ex c. 
tem reputaçár. feita. (Apoiados). 

O Sr. F. Vianna. . . na& pugnas da 
palavra, tanto 01ais quanto falo pil"lott 
oradores mai5 profeclos. que elenrio 
o debate à ~ltura dos seus taleo•.es e 
da sua reconhecida illastração. 

Sr. prllsidente, ~rmilta-me V. Exe. 
que eu. apro,eilaodo a la.rgut'u· des,ta 
discossio, adduza, antes de tnl'IT pro-
priamente do projecto, al~omas colllli-
derações referentes á polillca aeral. 

O b01lrado dep01ado, o Sr. Aogu~to 
Caldeira. J;uja auseooia nesta casa de-
ploramos (apoiados), ptiaoipalmO'Dte 
considerando o moti.oro que o i nffibe 
de preslar·oos o seu \'tlioso oopcurso 
(npoiadtn), na _primeira tliscusdo t.IO!Ik! 
pro1octo rompeo brílbauterneote o ~· 
bate e, com o ta\errto que totlos lhe 
reconhecemos. procurou demon~t~~ar 
1p111 a b~ocada liberal. apresentaudo ~ 
YOlando a iodicaçio -rererente á .fed~
ção das proYioeias. l1aba -i,.o f<J4CQ 
féilo ~ua profis!io de fé ftJlqblicana. 

O Sr. Aatooi.> Mtftios:.:..são modos 
de ver. 

O.l)r. 'F. Vi~,opa:"TRn tenclo. ,por.em. 
q,ue o nobre ilt!PAWIO não foi l.tglco ou 
s p.as.~Qelas<')&,s, 

.O Sr . . Sot,eriano de .~~ode:...-A fe-
der;a,çào eqqoptrou prn:.é~tns.~otbpsiu • 
tas na.J>aqada Litiéràl. 

.Ok.•F. Viaana:.-S •. B.le. 4isse _qoe 
a ldea da federação du proviru:iu ,era 
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incompatível com a idea do principio 
mouarcbico. 

Ora. Sr . presid.eote, compulsaodo a 
nos.-a bislOria polillca, vemos que a 
O ();I.~" monarcbia não é refractaría às li-
berdades publicas, que, pelo contrario, 
o ~riuclpio mooarcbico entro nós coo-
ciha-se perft!itament.e com todas as li-
berltadt·s publicas. (ApoiadoJ). 
· O que é o acto atldiciooal, a lei de 
n de agosto de i83 ~. siolo uma ver-
dadeira feJeração, ainda que adulte· 
rada pelo acto interpretativo de t2 de 
maio de tS~O f 

O Sr. Dru oiood : - 0 a c to i o terpre-
tati v o matou a reforma. 

O Sr. •·· Vianna : -Não Lemos ainda 
a let n. 2033 dt~ 20 de setembro de 
t 87t, denominada-da reforma jud.cia · 
ria- . em que, ainda sob o regimeu mo-
narcbico. se tribulOu respeito tl bome-
oagPm ao direito de liber.1ade do ci-
dadão pelo alarg:>.:üou:" do habeas 
oorp..s, que é o palladium do direíto de 
liberdade dos r.idatlãos con t:a os abu-
so~ e excessos do principio· o. utorttariof 

Não temos ainda moderoame:'l to a Jei 
denominada aure:~. de t 3 de maic do 
cor.ente anuo. declarando extiocta a 
escravidão no Urasil e realisada ainda 
no domooio monarcbico 1 (Apoiados). 

Como , pQis. dizer-se qne a federação 
ti . incompatível com a mooarcbia, 
quando esta nunca servi o de tropeço ás 
manifestações mais Amplas tias libcr-
tladc~ publicas f (Apoiados). 

O Sr. Ame.-ico deMaLlos-:\tuito bem. 
O Sr. F. Viaona:- Sr. president.e, 

~tn. comn li hera I e como brasileiro, 
atuda tl!ullo fti, acret.litu na~ UllSS~ 
iostiluiçOe!'; porem, si acaso se der um 
cooOicto eotre a vootade do soberano e 
a do po,o, quod .Deus averlal, é meu 
modo de pensar que deve sem duvida 
neobuma pre,alecer a vootade du IJOVO 
(apoiados), porque este à o verdadeiro 
soberano, é o legitimo titular do mages-
t.at!co direito da P"~e~aoia, porque o 
legiSlador da consutuação dtsse que 
todos os poderes políticos do paiz são 
delegação da nação (apoiados). 

Sr. presideot.e, qnal foi o nosso in-
' oito, apresenta.ndo e votando a_ indi-
cação da federaçlo du províncias f 
. Alem de ser uma as11lraçlo do par-
tido liberal e, por assin. dizer. quasi da 
oação inteira, a federação das provín-
cias vem quebrar os vel bos moldes do 
syst.em~ que nos rtge. dando anlOno-

. mi~ e· iudi!peodeaeia llOS elementos or-
gaoieos do Estado-a província e o mu-
aieipio~ alimentar a força de cobesão 
e·aoilo, que "deve rc1ioar eotre esses 
elementos. 

A rooera-;3o é a unidade na uri~ 
dadP, o\ a mais perfeita eob~o dos 
princípios urganicos üo Eitado. 

Sr. preside~ te, qual fui a rauo por-
quo 0!4 .:~eus Cligoo.s compaobeiros de 
1Ja taca1Ja apresentarão e votarão a indi-
cação sobre a fl!doraç4o das províncias f 

Foi, não só. coano di:;se. para dar 
maior ex pansãô aos elementos orgaoi-
cos do Estado, como lambem porque. 
Su., o a pbrase de um grande publicista. 
cujo nome de momento não me ocorre. 
o systema da ceotralisação é a apo-
plexia da cabeça e a paralysia dos 
membros, 

O Sr. OrumooJ :-Perreitamente. 
O Sr. F. Vianoa:-Qoal roi a razão. 

Sr. presidente, porque a baocada libe-
ral apreseotou como idea na mesma 
int.licaçào a elesibilidada dos presiden-
tes de proviocias f 

E' qnr.. no dia em qne os ttrnsi lentes 
rorem clri tos pelos suiTrasios dn povo. 
elle~ curarão m:~is de pertq dos ioterell-
ses de seus commillentes e da província.. 

õ que tem sido. Sr. pre~idento, até 
bojo os nossos admint5tradores l 

Falo com imparcialidade. 
Não tem sido siuão emprei teiros ds 

eleições, terminad~ as q uaes, os admi-
nistradores são substituídos. CJUando 
ainda nib tem tempo de conhecer das 
necessidades da província. 

Nn dia, portanto, em que o adminis-
trador nascer do voto do povo. ells 
coosultará, sem duvida e immediata-
ment.e, os interesses de seus commit-
tenLes. 

Sr. presideote, o nobre deputado. 
cuja ausoncia deploro, o Sr. Modest~J 
Caldeira, disse que o partido liberal 
bavia rasgado a sua bandeira; que era 
um moribundo, sobre o qual se queri& 
:.pplicar n m causlico para proloogar-
lllo a existencia. 

Mas. S. Ex c. , pronunciandG-Se por 
esse modo, fez grave ipjusllça ao par-
Lido liberal, como racilmente se pods 
demonstrar. 

Quem rasgou a sua bandeira, Sr_ 
presideote, foi antes o partido conser-
vador. qae, renegando o seu passldo. 
rompendo com as suas tradições, tem-se 
enveredado pelo eamiobo largo das re-
rormas liberaee. 

O Sr. Drumood:-Apoiado; estão go-
veroaodo com as nossas ideas. 

O Sr. F. Vianna:-Quaodo a ide& 
da eleiçlo directa se toroou ama necos-
sidade para o paiz, o partido conserva-
dor, rompendo com o seu programma. 
queria a todo transe rea:isar a reforma.. 

Porem, S. U. o Imperador, COIIIJ>r&-
beodeodo o alcance de seaaelbaote po-
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l•lka. dt$SO positiramenle:-v,·,3 oilo 
J)O~ ei~ realisar esta r~f\lnua . po~que 
t'lf:l Ó li lha do par•.tJO li hera f, foi atf YO 
gada por ello na opposição u sú a este 
I'Z.rti•l•l compele reali~al-a- . 

Um Sr. deputado: - 1\cnlisou-a com 
iot~rvcnçào dir•cta du p:1rtidn con~c r
''.l!lor. sem o quo não se f.tri:t . 

O Sr Drumoud:-0; nollres depnta-
dos estão governando com baudei ra 
t mprestada. 

(' Sr. F. Viaooa: - Temos ai nd:~ a 
ultima lei •lo l:J de M:tio. •tno voill rea-
lisar a reforma dll elemento servil. e o 
nobre Barão de Cot.:glpe na ultima hora 
apreseota-~e com o seu projccto de ío-
•lomnisaçào ... 

Sr. presidente, ja que falai em tn-
demoisaçào. é necessario quo eu me 
manifeste francamente a esse rtlspeito. 

Actaalmeote,Srs .• oão sou, nem posso 
ser partidario da io:lemoisaçà.,. 

O Sr. Sevtlriano de Resende : - 0 ter-
reno é um pouco escabroso. 

O Sr. F. Viaooa:-Pouco unporta que 
!!eja escabroso; eu estou ralando para a 
província. · 

Não ha duvida, Sr. presidente, que o 
direi to de lfropriedade é um direito gJ.-
rantido a todo o cidadão pelo ar!. 179 
da constituição do imperio. 

St, portanto, o escravo era uma pro-
priedade, como vós não podeis negar, 
visto como o seu valor era taxado pela 
lei. pela tabella de 188:J, não ha du-
Yida que os seus pnRsuil!ores devi;io ser 
indomnísados. 

O Sr. Drnmond:- Nào apoiado; nesse 
ponto, estamos em desaccordo. 

O Sr. F. Vianna:-Perdoe·me o nobre 
depctado; perante o nosso direito es-
cn8to, o escravo era uma propriedade. 

Sr. Drnmond : - Completamente 
anormal. 

O Sr. F. Vianoa:-E, sendo assim, 
é uma !Ilegalidade privar-se o cidadão 
do sua propriedade, ~em a respecth•a in-
demnisaçào. 

O Sr. Drumond:-~esla parte. não 
apoiado. 

O Sr. Barroso J unior:-0 o obre de-
putado dá-me licença para nm aparte l 

O Sr. F. Vianna:-P ··! não. 
O Sr. Barroso Junior·-A iguaiJade 

de direito~ é um principiL, que oin-
guem contesta; portanto, como dar-se 
a um homem o direito de nsar e abusar 
de outro bomemf · 

O Sr. Drumond: - Perfeitamente. 
O Sr. F. Vi~na: - Em theoria, V. Es.c. 

&8111 raü.o. 
O Sr. Barroso Junior : - V. Es.c aão 

contesta o principio f 

O Sr. F. V.aur.a: -i'ião; jl <li,sc que 
em theoria o noll•e deputado tinha rit~:" 

O Sr. o\mericn de ~!attos. -A escr .. -
vidãn foi produzida por nm fl~<l re hes-
p:~nhnl. 

O Sr. AI varo ~la.:b 1o lo: - 'it!~<r' t':1s0, 
estn f'lldrll deve P.star no interno (l' •so). 

O Sr. F. \'taona:-L~gituo • uu tllu-
gitíma a cnravid:io c eu optnu pela 5e-
gu o da fôrma, n ~·era v o era uma pr()-
prtcd:ulo. em '•~~:t das Ir i~ do paiz. e. 
conscgnintemente,oàn podia o sru pro-
pnctariJ ser privado della, sem a re-
spncti,·:. inolerunisaçào. 

O Sr. Ferreira AlvP.s:->.poi:~•ln (•:on-
fPstnçuo!s elos S r·s. lla1·roso J tmio1· e 
DnHno nd). 

11 Sr F. Vtanoa:-Jlúrern. Sr pre-
sidente, desde que a lei de 13 de ~aia 
foi •otada. sem qae o l eg•~lador a ti-
vesse fei to acompanhar •la respectiva 
i~demnisaçào. eu acho quP bnje ella é 
tardia c, por isso. não pos.~o aceitai-a, 
porque jolgo-a iuopportuna o iotem-• pest1 v a. 

O ;)r. Drnrnond : -Os r~ ·csr.ravos 
lambem llhn direito i1 índcrnnisaçào 
pelos soniçus 'lua prestarão gratui ta-
mente. 

O Sr. F. Vianna:-Eu accltaria a 
io<lemtusação em tempo opportuno. no 
momento em que foi votada a le• de t~ 
do Maio; mas. hoje, acho atê 11110 ellz 
deve ser recusada, por :~hsunla 

Sr. presidente, feitas es tas consid~ 
raçlles, entrarei agora na mllteria que 
raz objectn do presento debato. 

O Sr. Presidcn tP.: - Ohscrvo ao nobre 
deputado que a hora está a Lerrr.inar. 

O Sr. F. Vianna:-Ueclarn :i V. E1c. 
e à casa, que voto pelo projcctn, comiJ 
elle pa~sou na· i . • e !!. • discussões. por-
que entendo que consulta verdadeiros 
interesses da admini~traçào e da pr()-
vincia. 

O nobre deputado,oSr. Ramiro Marli u;;. 
que aqol ~ ropoz o augmento do força. 
não teve ra1.ào, por,quo o aono pallsadll 
S. Ex c. , .:orno membro tia com missão 
de força publica. foi o primeiro ;. dizer 
que a provinciã. em vista da~ circulll-' 
stancias financei ras, não podia comportar 
esse accre~cimo d·~r despeza. 

Portanto, Sr. presidente. como disse. 
voto pelo projecto tal qual foi apre-
sentado e "&pprovado em t.• e '!." ilis-
cussOes; não pq.demos aceitar a emenda 
propondo a augmeoto da força. pon1ue 
a respectiva eommissão não fct mais 
do que adoptar no projecto, que otl'&-
ceo-oos, a propqsta do goveroo: e () 
gonrno.é qoem.:J~Gd& melhor conhecer 
u oecesaidades da província e nesse 



ramo do serTiÇI) tmblleó, como !ltíl ou-
tros, ó a elle qoo toCa a resl)oos:.bl-
lldade di\ ordem })1\bllca (apoiado..s). 

E para que augmeoto de força, Sr. 
presidente f 

Para faz~r-~ elejÇlo. para · perae-
!lhiçiles po1Uiea11 (apl:trtes) 7 

Voto, pois, pelo prpjetlo como 118 acha. 
Í'enho eonclu'dQ (muito bem; perfei-

ldmenle). 
A dlsco.ssão Oca adiada pela hora. 

ít~mftt~ 'IA'fi"oj~ 

São lidOBnio.ajmprimir osseguiotes. 
•• 3 

A ~-mblna logislaliv~ proviMíal de 11J i-
.., iÇerao. d«reu: 

.Ah. iiOJCI\ 511\io reuatdos ""' IIT'II só i\S 
eMcios fie ~ • tlb M\l&'fcijlio: da ei .. d& de 
.. llao11ta. q~~alldo 01pri111rire cru o segnlldo 
npr, por les!Me~W:ia ou morte do respectivo 
~teUeDIU&'rlo ; revogadas U di•::;•~\ ... CU em 
êObt'l'atJo. 
· ~ta.h• soeslle.i, IS fie j ullto 4• tfl'IS.-

frança Vianna.-P.ttlre Cl ndidnlln Cer~~Mir.t. 
-llarlinsd& \ndrade.- (lramoud.- Avu,i no 
Coi'rea.- A.lla1tos. 

N. 'll 
A aUe~J~blea le~rislalin p rovincial d& lli-

••• Gera~• dec~cu : 
A'il. nnlc:o. "'tA c:roada uma cactelra de 

toílro~o primariA para ·aebos os StnflS 
• o lO&'-'' deoomioado PaoMes, tia fregueaia 
tle S. Gonsalo do Sapuc:ally ; revogadas as 
il isP"sições em coolr;~ rlo. 

Sala das ses.,'\os, t5 ae 1ulho do 1888.-
A'fellno Correa.- AutUolo E:esar.- Coneg., 
Piotenla.- Nolson.- Tra xeira Oune.- A. •a tiOS. 

N. "li 
A aS!k•tnb'Pa legtslaliva -proYiocial de ltl l-

oas ·&er•es aocre~ : 
Afl . tinico. Pi~ o presiden te da pro•inela 

••11or 1sadb a dcspi!hller P' l" 'terlla~J>.as 
p'llblic:as-ru soruinfoll qua'ntlas : 1 :0tl060'.10 
eomll auxilio no .sylo de o~phios da Ordam 
4.e .$ . Francisco do Assjs de S. João •I'EI-Roi: 
40010'10 parn as ôbnu Ua matriz de S. Mi(u~l 
do Cajurtl : 300" lOO para as de S. Francrsco 
da Ooça ; 30060QO ~I:" as de S. GQosalo da 
11M1uruna e l : OOOWOI)'p~ra·as'de Sa.,t'Anna 
cJó ·c.uaodlllly, '1ertno d'e S. · 'To. . 'd'ti-Rei; 
*Mo 'tévopl!as u dlsjlollt~ em conlra-•· Sala !lu te&SÕeS, !5 de iulbo•de !888.- 0r. 
11. Cl:t Rocha.-Or. Coelho de :iioura.-1051\ 
'fllllolloro.-P. Vl:rnn'a.-4 .. de 11~nos. 

l'l. 416 
)I ÃssenlbiM legisiUI'ra•pro•ioci; l de lllí-

.,..Ge•a"11 iledreta: 
Arl.•·unico. • fi~ 1raoaferid~ para a rro-
111\Ji~e ~ ~~~>ao' i_ào do Aread.o1 J!~ ~~~o 

tlu•'dó uo ~llnnu. a·razenc!a 'dil .,...,.,., ...-.is 
kll't.s. dil•'!ltllptoedalle 'lle'.<llril(loio IJ'lleo-

..,,., Norlielra; 3\UII~~~eato ·.-&eaceole á 
f1:41l~zia p~e_lll! , ·cidade; , nl'q,g~ as 1 
clú~lç\1,e:l em co9(l'arill. 

·s ;ra ctas ·~~ t=S 'le' •J'dlboltie of81!8.-
.kféfh\o' 'Coma . .->fl*fá'lo • 1 ~r ;w(ldbl!l!o • 
J!tmenla.-1'. " '• otca.-J. IIhhat-A. 11111~ 
.101. 

I'C . UJ 

A w emblu ~islalin provincia l de 111-
aaa Geraes decreta : 

ArL uoico. Flr.: qp~idCJ:~ IC da proYincia 
au10risado a despeader pela Yer~a-obr~f 
pllblle&S-'-I'!quaotia à l tOOGf. pua c:aoalisa-
Cio d 'agua pota•el do P.nsa Tempo, muot-
ci ttioda Oliveira ; r evopdas as disposições em 
coalruio. 

Sal~ das sossõe.• . t!S de Julho do 1888.-0r. 
Coelho do J oura.-Dr. 111 . da Rll4lha.-J• 
Thoodoro.-Pran~ Vianni.-A. t.lla.Uc». 

N. 418 
A assemble.a l~gi<IAiiva prov incial do ld•· 

aas Ge~aes decru~;t : 
Atl. 1.• l"lca c:reada oma cadei ra d' in-

slruc:Çào primal'ia llo sexo m~sctillno na po-
voa~o do llajurl\ , no lutrar denomiiNI'4otiU·· 
beirio. da freguezla da cid.\de de S, Bar-
bara • 
~ · 1. t .• Picão reYogatbs as dlsposiQ/tiOI.< 

f'ln <OOinrlo • 
SaJa • as l essões, ,u de J ulbo d~ •188 -

Padre'Pirmiano.-So.u!es Pei~lo.-F. Viann:L 
- Antom.-A Jla(los. 

' O 8r. RodW itP-•ea IIDrto:-
r.di .a pa.inra, Sr. pTUideole, p!lra 
apresen~&r: .& iHII9tnda constderaç o 
d'es ta assemble" um projeclo,·qae 11141 
parece tJOI'Inlllfoltller a U"IDa ven4ad&ira 
e inA'Mfle aeeessi~a, (.Om rela(!io 
i iad' IRM'ia agrioola de oosu pro.in-
cia. 

V. Etc. sabe. Sr. presideota, qoe,ap.)• 
a k!i de t 3 de l\bio, a lavoura do DOIISO 
paiz e IDOI'Gl8nte a da!', proviociu pro-
d~tloras do càfé 'lerá nat.oralmeoae 
de J>UAr por uma kaDilfunaaçào radi-
cal (apart~s); terá de soiT•er •profoodL~ 
mod lficações,deiui!.dOI~O ser le:ta qua$í 
exclusivamen:tesob o v.elbo (!lSilllt.O FO\i· 
oelro para adaptar-se a Cl1rJas e llia&r• 
miUadas 11ormas da scleor.ia Jf!~OilO
m~a (apoit~dql). 

illeste selllido. Sr. presidente, .apte-
sento á consideração da casa 11m .pro-
jecto, creaado -wna •u:ol• 011 tllQ94o 
ogroMm~G para .o estudo -theorieo e 
pratica. da •cult.An, .cGm st~a .leclP-
•' cidade ilo Juiz de Fora, ceo\ro do 
maia ifaportallle .mllt'i\IMIII&o ~ricol~ 
da provincia de Minas (apartei). 

O Sr. A~p~rieo de Y.au.oa;- Deadl! 
ja . hypci}.heeo o m~ v9l0 a 'favor do 
projecto ité v. ~. 

·O Sr. Hoyt~ : -ll.IJt.x agrad~~eo o va-líqso COÓÇDIJU, de V. C • 
Sr. ,pr'Mideote, .ilio ~ uma noti~de 

!'W r.weso ~iz a 'Cf!ta;çlo de nm ~ta· 
bêteéhuento àa ·orde'm , deate, de que 
~i ta o. meo -4>r~w . 

.\-:P,IO•i.~~,;~e~~ .:.P!t'lll• ~tt~. NA 
ma~1a de cteseavolvilíleóto, _Hncc!Ía 
e •iDdqslrial vai a.~ , d~~ ~ijr&UI 
exe·m~ro. ·p..tos raptdo! ~~ q,oe 
ullimamente tomarão àlli assombr~lbr 
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pulso, e qnP eslã se distanciando a per-
der de vi,ta da, roa is rro,iocias do 
imp;erio, ja tem, la mutto, creada e 
fu occtoGando regnlarmeote uma escola 
agroocmica ua citlad6 de Campmas. 

Serà, pol~. altamaulu,louvavei,Sr. pre-
sweute. que esta illo•trada o patriotica 
a s:sea. blea não deixe de ímiLa r tào salu-
tar nemp\o. 

Pelo projtlct.o, que ~ubmeuo á coosi-
cler&Çào tlo:S •ueO!I nobres r.olltgu, con-
•isno o seguinte: 

• Fica decretada a creação, na cidade 
cl9 Juiz d6 Fura, de uma escol:~ para o 
es:ud o thtorico e pratico ela scteucia 
agroonmica, de.oominada-Escola Agro-
wwmi.:., .Vo1·iano 1'1·o.:op10 e1c. etc. 

U..n·l•• P~l.a tleuominaçào ao e~tabPle · 
c:ímnntu de cuja crnaçào trau o meo 
pr11ject... emPotli, Sr . vro·Si tlent~. ren-
der a 1na1s jus ta horuena11em A roemo-
r ia vt•ucratula do muwuo tllustrll, que 
prõmetro t~ve a iuictall va de crPar uma 
e~la agm:uta em Ju1z el11 Fora; aquello 
oos.~o coruprovinctaou. que prtstou: á 
prii, Íllt ta el ~< Minas os mautre:; ~Wrvtço•. 
fM'Ia ~ua incall~iH~I <ol:tiYulatle e pa-
tdotistno, n cuja morte prematura roi 
iucMtte., t .• v~ llucute irreparavel 1•erda 
para a '""veneta ele ~Jinas (apoiado$). 

Terllltull atllli, Sr. vrc~tdeull' , as h· 
getras C(ln ~icl•· rações que me 1 ccorre 
fazer aclnallueote oo sentido de JUS\ Í -
~r ~le projccto, aguardando-me para 
ep1 occasiàu 11pportuoa tra tar da ma-
teria. que no mesmo ~e w::tem, ma•s 
l~rga e dc.~envol vidameute (muito bem). 

E' lido n vai a imprimir o seguiote 
1•rojer.to: 

N. ~1 9 

A U$Pmblea legislativa pro viu•••! de ltli-
eas deu et.a : 

Art. 1.• t'ir.a creada na cutado de Ju i~ de 
t'o r~ um~ escola para o) ~$IU<I • • lh i'Oricn e 
pruicn 1lo agrouomio, •l ~nnmiMd~ E~cuta 
•arian • Prncopio. 

11 uulco. Para occorrer a rnstal~~il·• d'l 
mesma rscola, tlc:t. clrsdr u da la d• ,,,,.,,.uh: 
! ci . autorls.td" o prcsldr nt•' eb 1•r ·•·lt,.b a 
deo~pender a 'fuantla de !iO:OOOI()I).I, pola 
• erba ~hras pubhr.u-. 

Arl. ! .• Revogiil)osc ~~ di~posiçóos om 
cot~trario. 

Sala dauessõ~s. ! 5 ~eJn l ho de f j!'III.-José 
Horta.- J. llutra.- F. 'V iauna.- ~· .!• An-
drade.- Soares Peixoto. - f' ,•rT"in rt !Yes. 
- T· Totendal. - l'acl re ~·trmlaun. - BiiS I'"P.n"'·- J . M. Or;andào. - Dr. Cllel~~~ du 
lfÕ\Ira .- PadreTeiuir.t.- ~ntson.- S. Dar-
ritO Junior.- A. llb tto!. 

08r. A!ID~rlc~de H•t.to~: 
-Vou, !'r. Rre.sideple, .tpre:;enlar um 
w Necto, q11~. impprta em uma vertl.a-
dllra rfparaçao. . 

t:m t884, p:wou ne:-la casa e rot 
c:oovertido em lei IÍm projecto.. antori-

sando a clesappropriaçào da poolo so-
bre o rio grande. na freguezia de Madre 
de Ueu~ . município do Tup·o. 
~~~o sei. porem, por que fatalidade 

dei1on de ser r.nmprid~ essa lei. ~ fll'7.ar 
das constantes retlamaçi)cs tlu proprie-
tario da ponte f' dos seus procun~tl o
rc.~. 

Por vo1.e~. ••tpediràu-se ordens aos 
engenheiro.~. ali tO de que ro~!!CIII examt-
nara obrac razer o resprctf\·oorçamenlo 
para detrnninar-se a dcsappropnação. 

Enlrolaul,, , como costuma aconlC~:er , 
os nn;sos en;;!mhriros. que ,·hem sem-
pre, pcrm i ll.t-~c--ru~ :1 exprr•ss;iu, atro-
pell :ulo~ elf' nrc le:ns, tocl:ts proftlr il·ois ... 
(/1•1 IHJI llJlll/'ol') , 

O Sr. l:amillu Pr:ttus:-E' nrn 1 iujus-
tip <(ll íl V. E~ ·· fa7. a e:;se.~ fnn criona-
rio~. 

O Sr . . \ ntunin ~l •rtin; tl.'e um aparte. 
O Sr . A. elt1 ~I •lln'i:- En ehr.t., que 

esses fn nl'ctonanus, IJUI' 1'1\' 6111 al1.11 ha-
clos de nrclo•ns. 11111 •t a.• Vl'l.<'< runtradi-
clonas ..• 

() Sr. r.·unillc• Prate•:- ,:'1;'.,, I' ulcm 
f' lllnprir Sl' ll> clel'oms. (IOrqnc a r·c·(lar-
tíçáu elo obras llitltlit:a~ os :ür;qt·tlb• 
con~t~ rllcmrn te . 

() Sr. A. .I c )lallos ... olcíu r:io ele 
faz• r o orç~mento. 

I) prO(lrtetartn •la pontl' ,·rw varias 
vez•s a c!~l:t capital. afim ele pe:ltr qu6 
se cumprisse a lei; constituto aqui um 
prncu ratlor c, a fi na l,qnanrl o esprra 1';1 u 111 
ltom cxito-a clesappropdlçfto o a com-
fiOIPiltl' lrulomni:;ação - , saltíu-1 h c nm 
inclcferimcntll, porque a loi tenha ca-
h .. l ' I I tu• I dOI comrm~,~o .. 

Ora. cl cslranhavel e cxt raor<linario 
que cahtsse em r.ommtsso uma lct, CUJa 
e1ecução se solicitava todo~ os dtas ! 

O Sr. Camillo Prales:-E' trica da& 
repartições do Ouro Preto. 

O Sr. A de Mauos:-A ponte ci a me-
lhor •l il í' nlls tomus uo municipi1J; ·pur 
olla ~.: ra1. n transito para a córto u par:~. 
a se1le elo lermo. 

So:n1lu, purtanl•J. d~ urgenl~ n~r.e•ssi
ol;ulc p:t ra u puhl ico: e.u venho (lrfi iJOr 
e(ll !l a refcri•la lei se n ostanre, :tpr,•sen-
lauelo para i~so o seg~tiut.e (lrO(&r lo (te). 

E' (t.lo ll vai a imp1 imir o segu íntt~ 
projccto: 

~- \to 
A olSIOmbl~:t legi•taliva JlrOI' itlcial de Mi-

1131 Gerqet clecTPt~: 
Ar! unlco. l'ic~ Arp ~"" int•ir11 vigor a 

lei n. ! 'I\~ de 30 do Ouht.bl')l de l88\ , quP. au-
tor l.'l4 a d~~r9pr~çào da pooi.Ji sobrll o rio 
gran4t, na rti:guezia úe !1{3dre d~ Oeus; rt-
vugidal u di o. nsiçiiM ~m contrario. 

Se .. du JftSSÓI!j, U de Jutll•• •e11 1888. - A. 
KAIIOS. - Siln l'ur~. - Sever iaDO de Re-
5eJid~. - Biu t'ort.es.- An~~:ro. 



• • 
. . 

6Uil A.NNA.ES 
o Sr. Ignaclo Murt.a:-Sr. 

presidente, pedi a palavra para ofTerc-
cer aiRUIIll prOjt!CtO!I. 

No t . • reclamo desta i Ilustre assern-
blea a reparação de uma injustiça uu 
engano havitlo o anuo passado sobre a 
c reação da froguezia do N. S. da Coo-
ceiç.'io do Urucii, município de Phila-
del phia. 

Como hão de re,:ordar-se os meus 
dignos collegas, que fizerão parte da 
as:semblea o anno plssado. o projecto 
rel:lti\'O à creaçào claquella fregnezia 
tranlliton por esl3 casa. 

Uisto pOtle dar testemunho o nobre 
dep11tado, o Sr. A. Martins. 

~t as, como houve$se dons projectos 
elevando a freguezias ... 

O Sr. Camilto Prates:-V. Ex c. lam-
bem foi victima da tal fraude. 

O Sr. I. '\l ... rta ... dous districtos com 
o mesmo nome, deu-se um eu gano ... 

O Sr. Camillo l'ral,•s :-~io fui en-
gano. 

O Sr I. Murt:t ... qu,• prejudicou a 
creaçào daqullffa rreguezo'\. 

O Sr. Camillo Prates:- V. Exc. !I e-
Tia propor a revogação das leis que aqui 
passarão fmudulenl3mente. 

O Sr. I. ~nrta:-Foi am simples en· 
gano, ja expliquei; não houve fraude 
alguma. 

O districto de Urucii foi elevado à 
categoria de freguezia o a nno pasllado. 
mas n3o ficou bem claro ~i pertoncia 
ao município da Ponte Nova ou si ao 
tle Philadelpbia. 

O Sr. Anlonio Martins:-Ficou oem 
claro que pertencia ao tlu l'oatc ~ova. 

V. Exc. m~mo o ao no passado con· 
veio nisso. 

O Sr. l. Murta:- Mas, eu apresento o 
projecto elevando à categoria de fre-
guezia o districto de N. S. da Colll.:ci-
c:ão de Urocii para que se torne bem 
claro e não haja mais equivoco. 

Sr. presidente, aqoelle districto està 
nas condições d · ser elevado a fregne• 
zia .•• 

O Sr. Antonio Martins:-Não con-
testo. 

O Sr. I. Morta . .. possue terras fer-
tiliasimas, que breTemente lérào de ser 
servidas pela ferro-via Bahia e MiMI; 
tem J(rande nucleo de população de 
colonos allemàes; lem tambem uma 
eolonia militar, ha pouco emancipada; 
6, emfim, um lugar que està fadado a 
.representar papel importante na nossa 
província, poist em tempo não muito 
remoto, será um pontoim(ll)rtaotissimn, 
qper peiC? lado commercial, . quer pelo 
lado agraeola, porque as r1quezas im- · 
mensas com que a natureza dotou pro-

!l;gamente aquelle torrão do rertil vane 
do Mucury são elementos seguros de 
progresso, civilisaçào e eograndeeí-
mento. (Apoiados). 

Trat:: o outro projecto, qne submetto 
ã cou~íderação da r.asa, da ca·v_ção de 
uma cadeira de instrucção primaria. 
para ambos os sexos no ~rraial d1.1 S. 
Jos.: do DaiTCiro, freguezia do S. Anto-
nio do Rio-acima, município de Sabará. 

Nào preciso alargar-me em conside-
rações para demonstrar a convenieo-
cia quu rMulla sempre da decrc<açà" de 
leis que vão levar a di fTu3ào das luzes 
a todas as camadas social!s, concor-
rendo-se por meio deste elemento, o 
mais poderoso de todos, para o pro-
gresso da sociedade, attendencto justa-
mente a um dos pr incipios primordiaes 
em que se deve firmar o engraD<Jeci-
mento de nossa cara província. (Apoia-
dos; m"ito bem). 

Sl!utlu a escola ue instrucção prima-
ria a base cl:~ educação intellectual d() 
povo e quo bom o prepara para a vida. 
pratica, tanto ua sociedade, como na 
fami'ia, seríamos muito felizes si " es-
tado financeiro da província permiltisse' 
que em todos os luga• e.,, mais ou me-
nos populosos, podessemos est;lbelecer 
11ma eseola, em que no:;sos jovens e es-
perançosos patrícios pode..~sem, ao me-
nos, aprendel' a ter, escrever, contar e 
a doutrina christã, tão necessaria ao 
hCimem em qualquer posição social que 
estPja. (Apo•ad,~). 

O ontro proje.-:to, Sr. presidente, diz 
o seguinte (li) . 

Como se v6, trlta OS!e projecto de 
s.ulorisar o governo a razer operações 
de credi to a tê ã quantia de 600:0006000 
para a fun dação de escolas profissio-
naes em ror ma de lyceos de artes e of-
ficii.IS em toda :l província, po<len!lo coo-
feccionar o respectivo r!Jiulaweoto. 

Sr. presidente, esse projecto não 6 
meu ; ê dll um co-religiooario illnst,.. 
e companheiro de bancada, o Sr. Fran-
cisco Braa, que pedio-me o apresen-
tasse i consideração da casa. 

Em todo caso, en o adapto, porqoe 
comprebendo que mat.erias dessa oa-
tuTeza do na aclualidade de muiaaa 
vantagem. 

O ensino profissional e pratico aG 
mesmo t.empo concorrerá em muica 

• para tenrmos a nosn.tuoan ao es&ad-. 
a qne ella tem direito por todos os 
princípios, arrancando-a desse abati-
mento, dessa ai{Onia meamo, a qaa 
todos nós, com pro(oodo pezar, a ve.mo. 
chegar, em consequeoeia da temera-
crise porque passa na ae&aaUdade 
(apo~). 
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Portanto, Sr. presidente, ê um prn-

jrnn importante, de maxima o•urc-
nlencla; consuiLa verdadeiros irw rr;-
se~ da lavoura, não só na aclUalio.laJe, 
como para o futuro (t:~poiarlos). 

Sei que 1'\l vez não seja possi vel a 
sua passagem na actua I sessiio, por-
qn~nto. e~ tantlo uú• nos nllrmos dras 
dos trabalhos orclinarros da assemblea, 
naturahnento não teremos tempo llo 
rstntlal-o c .. m cuidado, emeuo.lal-n a 
vota.l-o. 

O Sr. Presidente :- f'r•ll'ino ao no!Jre 
deputado que a hora eHâ a dar. 

O Sr. I. Murla: - Vou concluir, Sr . 
presidente. 

Em todo caso, fica a idea plantada e 
servirã como base de estudos futnros. 

O Sr. Francisco Amaral : - V. Exc. 
està tomando tempo {11ão ..rpoiaaos). 

O Sr. I. Morta :- Eu r~ton justifi-
cando os meus projec tos e para isso 
creio que tenho 40 minutos pelo regi-
mento da ca!a (apoiados). 

O 4. • projecto, Sr. presidente, auto-
risa o governo provincial a despender 
com a coostrucção de uma radea na 
l'onte Nova a qnantia de 2:000ó000. 

Ora. Sr. presidente, ninguem pode 
pOr em duvida a vantagem que tem a 
sociedade da lloiar os diversos pontos 
do ~ i n terior da província com prisOes 
que oiTereção as necessarias condições 
de segurança e de hygiene para aquel-
les infelizes que, transviados da senda 
do dever que tem de seguir todo ho-
mem honrado, esquecendo-se mesmo 
dos deveres socíaes, prcci pi Lào-se na 
nrtiginosa carreira do crime e assim 
tornào-se dignos da punição, que eu 
enttlndo deve ser applicada como um 
meio de regeneração para elles e não 
para sepultal-os em vida, em cadeas 
immunda~. Terdadeiros calabouços, o ode 
não exiote nenhuma condição bygie-
nica, nem de segurança (ap •iodos) . 

O Sr. Presidente : - Previno ao :•o-
bre deputado que a hora esta dada. 

O Sr. 1. Morta : - Obedecendo á 
V. Exc., Sr. presidente, remetto·á mesa 
os projectos, esperando que sejão to-
mados em consideração. (.li n ito b~m : 
muito bem). 

São liJos e vão a impramir os seguintes 
projeclos: 

N.• Ul 
A assemblea legislalin provincial Je Ml-

1131 Geraes der.reu : 
Art. unieo. Fica ·elevado à categoria da 

paroobla o dislr icl'l de N. S. da Conceição 
do Uruet\ , dasmembrado da froga&&la de N s. da CDoeelçào de Tbeoph ilo Olloni: revo-
cadas u disposições em contrario. 

:;:~1.1 ,J,u: ~<~t".,. .c: . ':!.") ti •• Jullw ti•' I ..,Rit .. 
- C~o·:rR'' Pi111e ut:t . - L C. ~L .Mua ':t . -
Arioll•l,.s ~t.i> .- J llo' ollo :'\ogu ~i ra, 

A ;1Ssemhlt•.l t.~;,t'I !Õ-1:1 11\':1 l •ru\' I IICil l 1 fr~ ~1 i 
u:u r.er:el\t. tlt•cr••ta : 

Art. un ir•' - Fkn t: r iMiln uma ,;;ulei l·a •let 
i nstrur~·aniH'Í m:'lrh l):'lra :unho:" o~ se Xt)S em 
S. Jtosoi olt• U•rr11lrn. rr~;:ue.zin do Santo An-
louio do llon .1<'1111.•. ooootuicil•io dt! S~ loa r.i; 
rovog:td:ts :a • li-'VO~it'tH'.i •'111 f1•tlt lr:a rill. 
Sa l ~ d>"S •c~~~ie~ . ~5 do Ju lho tio 1888.- T. 

da :.totln. - I. lha ri>. - l'ad r~ f irmianD. 
- P:uh··· T,·i:t,•i ta . - F. Oraz . 

:-< . 4~3 
A >s.>umhl•.1 lugosl~li\'!1 pro vincial ~e Mi-

na~ Gora~ decrma: 
Arl un ic·o. Fk:1 u ~n .. ·~rnn 11rovinci:&.l 

;lll tOn s:u1c, a faz,, r Hl•f!ra r,ut!S dtt t!l"tHiito .:Lté á. 
1111•11tia du GUil :OOII,}OOII p.1 rn •wrorr.r :is des-
tteus cnm n funolaç.í11 de ~>r<>la• 1 1 rt•il~inua'l$ 
orn foorma do lvc,os do 3rlt» •l offi cios olll 
toda a pn)vin•=la, pn•lcod•l ruufo:orionar o 
rt'Sf)Co·Uvo r•~rnlntll•'nll); rlli'Ogarla! as dispo-
!!içi\e:\ em coutr-1rio ~ 

Sala rla s sessua.•. ! i$ d•· Jul ho d~ 1813'.- S. 
Ur.u. - lg11aal~ Murl:t. 

:'( .• 4!\ 

·' M . .,•mlllo•a lcgblati••a l!rlll' i llcinl dtl ~inas Gerac; oJec rel; : 
-Art otuco. F1rn o g•Wt'rnu ttt ltrHvinti:l 

autnris.ado n d""''•en•lr.r l·Hnt :' t'iHal'tl rucc:ão de 
uma r.adra no arrai.11 do S )\ •guol .ta 
floulo Nova. IOtrno do S:u:ram ontn, a '\uau lia 
ole I :000.5000; ruvognda~ as di~Jlltsiçoo:s era 
coutrario. 

!\ala das se>oit~~>, ! :i drl Julho de lil88. 
- Nogu~ira. - -\11gus1n Ccsa r. 

:-iendo dada a hora, o Sr. presidente 
designa pa•a a ordem do dia ~eguinte 

Até 11 e 11! horu oia manh:i: 
F.xpedienle e aprusenlaçâo de par-.ce rea 

de rommis$ó6s. 
1. • rur& 

,, !é l! t I / ! hora<: 
t .• discussãc• do projer.to ao . :1.10 c seus 

addHivos e mais t>fOJeC ios ;;obrr vi a ç~o rer-
rea. 

! .• PUTK 

Ale t 8 1/2 hora : 
1.• discussão du, projcr· too~ 11~. ~69 P. 300. 
! . • dos do ns. i3. 3\9, 1.9\ e Hfi. 
t .• dos de ns. ll!\ e 17. 

Alo! ! o 1/'l horas: 
3.• discussão do projecto o. 113 3.• (força 

puulica). 
1.• do projociO n. 3U ; 3. • do •te 11. 3:!8 do 

anno de 188\ ; 1.• dos de 11...._ 30~. 3~. !57 • 
do~ mais projec1os rle ns. ! a 38\. ponclen~e~t 
da 1.• discus!lào. 

~LTUIA PARTII 
Até 3 horas : 
Apre.;entacin de projcc tos. fndiCrlÇ<iO$ • 

requarimantos. 

Lennta-se a sessão. 
• 
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DISCURSO PllOPERJDO NA. SESSÃO 

' DE 20 DE JULUO DE t 888 

V&RIFICAÇ ~O DE PODERES 

O •r. Darro1a0 .Junlor:-
0 requenm11nlo olu meu illuslre compa· 
u~e1ro de bancada, Sr. presidenle, pe-
diqdo o tdiameolo da discus~ào !lo pa-
reeer da t . • com missão de verificação 
de poderdS, explica perfeilameule o pro· 
c.ec1tmenlo 1la banr.ada conservador, na 
pt'esenle questão. 

O Sr. Caodido Cerqueira - Bancada 
conservadora, que a esla hora deve eslar 
co!Ji!rta lle crepe. 

O Sr. Ju rumenba : -Qual crt>pe. 
O Sr. U. Junior : - V. Exc. compro· 

b&~~de, Sr. pre~idenle , que nó~ uulros. 
os representanles do parliolo rooser-
• 4dor, lralaodo-se de um parecer, cuja 
conclusão lermioa pelo reconbocimenlo 
de um ad verl!arh>, nàc jlv'-'emos a com· 
papbar na carreira vertiginora os nossos 
adve·rsarios, IJUe, nu et: lbusial!ruo 
pelo recoubeci mllnlo ds um ~~~• amigo. 
querem lazol·o entrar nesla ca:: ~ . pos· 
&ergaodo t<&lvt'Z formalidades esseoc1 .. es 
dl rei (apoiados e n4o apoiados), que 
aj)' oulros, os conservadores, lemos 
ruão de acredi lar não poderem deixar 
de ser observadas. 

'O Sr. Tolen•lal : -Normas r igorosas 
de direito. 

O Sr. LI. Jun1or: - Sr. presidenle, 
V. Ex c. sabe que ba nu seio de!' la as· 
~mblea depu.ados que ll!m baslanle 
f~milariedade com ~ se~eocia do di r~ i lo, 
vara reconhecerem comigo qne é caso 
óe uuvida si !le pode fazer o recoobeci-
meolo de um depul'ldo numa assernblea 
provincial, eliminando-se a junla apn· 
radora, lnslilulção creada pela lei 
(apoiadns e ntfo apoiados) para fazAr 
a apuração, que !leve prBI:eder ao aelo 
dà assemblea, que consisle principal· 
menle em verificação ·da validade da 
eleição. 

V. Esc. sab11, Sr. presídenle. que a 
missãu da junla apuradora nlu é ab.:lo-
lulamenla a missão da assemblea pro-
•incial. 

A. lei da 9 de janeiro de t 88l não ibe 
dà absolulamenle o direiiO de entrar 
o\ quesllo de meriti• tlaa eleiçóes; a 
l~i e{eito•·al co,ocBile-ibe simples~pente 
1\Jitf'Rl\l\r . não de todu as ror~ da 
eltiçio, n11s daquellaa de qÚe espreasa-
mP.n le a incumbiu. 

A' asscmblea pro~iu.cial, .pore!JI , in-
cp~be averiguar ~o soméótê ~essas 
furma:ídades. islo é, saber -~ lt i\11»~ 
., pura•lvra procede o de conforuutlãíle 
coto :l lei, aommando YOlOS de flêitiles 

oas comhçOes de que fala a mesm1 lei, 
mas ainda neriguar de meritis dessas 
eleiçoes (mwil" bem tio S t·. 7'olendal). 

V. Exe. sabe, Sr. presidenle, e ea 
appello para o conbecimenlo de di rei t()-
que têm aquelles que são versados 
nessa ma l.eria, sabe q_oe em maleria de 
direito pubhco a n1oguem ê licilo ir 
alem daquillo que a lei permille. 

Nas relaçoes particulares, ror em, 
V. E~c. sabe que é licilo lutlo aquillo 
quo não é prohíbído pela IPi ; nas rela-
ções do direhn publicu, i~so n:'•o Sll J4 
absolulament1 . 

E. sendo as~im , en pergunto ã. 
V. Exc., pergnnto á nubre comm1ssào 
de vorilicaçàu tle poderes. em que arl. 
lle lei fundou-se ella paraaooullar a 
junla apuradora e fazer a veriUeaçào 
de polleres, sem que lenha sido apresen-
tado à assemblea o diploma do candi-
dalo 1 

O Sr. Orumonll : - V. Ex c. ID P.>IDO 
ja reconheceu aqui, na qualitlatle do 
membro tia commissã11 de roderes. o 
Sr. Alber(laria, sem qne I'Íessom as 
aolas da sua eleição. 

Isto con~ta dos ann es (npal'les). 
O Sr. B. Junior : -O a';O!Ilmeoto, 

Sr. prcsidenle, maníf~~la·:<e até no apar te 
do nobre depulathJ pelo :s. • districtv. 

V. Ex c. sabe t m que an o v ~u ti v e 
pela primeirl\ vez a:;seutv nesta ca:.a: 
V. l::xc. s .. be qoe ~~~ nunca live a 
honra de ser cornpanhmro do Sr. AI· 
bergaria nesle recinlo. 

Porlanto, Uâ.l POIIia fazer r~rto da 
commissào a que all uoli•• o uubre de· 
pulado. 

O Sr. Drurnond dá nrn arar le. 
O •r. Tulendal: - Não colho o argu-

rneolo aá ltominem. 
0 Sr. B. Junior : -Sr. presidl'nle, 

a verlogem do açodameolo que eu es-
lranh'l ua bancada liberal está provado 
no aparle que acaba de dar o nobre lie-
pulado pelo 3. • dislriclo. 

O seu eoll10si~mo f11 a ponto de 
collocar-me oesla casa em lern po em 
que Lalvez nond"m nalut eram! 

E. enlrelanlo, o nobre de pulado n m 
affirmar que eu reconheci aqui orn cvl-
lega em condições illenlicas ao de que 
se trala hoje (ap,arlt&). 

Mas, Sr. presidenle, a in terrogação 
que se lev• nla Dll Qlj)U. espiríl•J e Q\IB 
eu manifsslo à bancada liberal esl~ 
lle pé. 

Em que art. de lei se·fUJJdou a com-
mi~ó · d'p urillcição de·· pool!fes para 
pr()Cj!der COIQO está. pr'j)Cedeodo f 

i ill1111llada commissào de Pode{ts. 
Sr. prasidenu, ou subverte 11 alropella 
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1uinripio~ .·ard~ae~ rio direito puhli!'O 
ou ,entáo lm c.lo me a 1 .~.ua tar urna di~po
~açãn tio Ir i rm IJUI' •o rn nde J':lr:l re-
.:uuhccer um depulatlu :-em daploma 
(rMtilo INm do .' ,., 'l'olrntlal). 

F.u crt•ifl , ~r. :ar• :-itlenle, quo não 
~irá ria banc3tla e~qurrda a derla ração 
dO !Ir!. 0 XpreSSO do lct <!C !JIIC $0 f~Ja 
neste mumento; arrelia In. ainda mail', e 
na~so v:~e um prt>llu de hcmenagrm 
que r~>udn :tos talculos da h ncacla 
oppnstn, ar.rerlílo que VV. E~··~ nilo 
quer,.rãu tomar a r rspon~abilitl:ule de 
subverter. da annullar priocijttO:< t(Ue 
são o orna:•:. de di r; ito (upoiados e não 
Dpciarlos). 

lst(l , Sr. presidente, ~ó ~e podErá 
expl ír:• r rumo e~ 1Jiícar se vrulvria o 
aparltl t(IH'. ainda ha poua·n, dfu me o 
honrao I" Mpu ta do p1•lo :l. • di~lriclo; 
i~to é, :-ó :-e porl/'1 :'a i':<p li t·ar pelo 
açorlauaeuto cif' tJUO ,e acham rlumí-
nado; ~~~ nuhres olf>put:HitJ" e que rm 
sua verh)ll'lll tudu confunde. tutlo 
tontea (11 fltJ •·les). 

O Sr. t:auullo l'ratr• : -1<:' qua~ltHnr. 
conferenna pnpul~r. 

O Sr. 11. J un1u": -Sr~.. r u o~lfiU 
apen::s 3Jtil''rntandotlu\'ldas que trnho 
sohre u pn'lcedmwntu 1la ~ .... ,rmhlea 
oe.~ta tpu•stao. 

O Sr. t:~mtll., l'ratr~:-V. Exr.. não 
I'Stá 1lbo ultt11IO n rC']IWrimcutn; está 
d iscutantln o l'arecer, 

O Sr. 11. Junior:- :'i ia o estou di seu· 
lindo n p3rPrer. atnda não disse uma 
vala' m ~ullre elle, sohrc o seu mcre-
cimPntu. 
Minh;~s coosirleraçOI's tendem $()-

mente a justificar o requerimento aJ>re-
sentado pt!lo meu 1llustre collrga e 
companhorrn de banraoa, porque V. 
Exc. cornprehentle que nó~. que reprr· 
seotamc:> uma pardalidade politica 
diver~a.. n~u 110demu~ acompanhar :\ 
bancada lihcral oa rapidez r•ltn que 
quer reconherer o Sr. Dr. Amnra.l, 
porque nn~ parere IJIH' a suppl'o•-.:ofl 
d e cert:~~ furmaliol;ulo-,. uào c J ,~:ol. 

(I Sr. Camil.o PaatPs d.~ um :opartr. 
o Sr. n. Janaor:- o ap:utc dfl DO· 

bre deputado vem ainda uma vez pro-
nr que as considera çõe: 'i 110 lemos 
feito uãn ~ignificam opp11siç.lo ferrenha 
e simplesmente o dP.sejo da 1ar um 
'foto coosciencioro sobre a materia. 

O nobre drputado sabe que Dós ou-
tros, que não podemos ler as actas, 
nem examinai-; s ai] OI de m.:;meotn, 
nio podemos coocorrrr com o nosso 
'fOtO para o reconhectmeoto de om 
adversa rio. 

O Sr. Aristides Mata:- VV , Excs. 
tinh<lm o direito de uamioal-as. 

O Sr. U. Juu iur:-~l~s. para ex;t-
rniual-as , ;oriDrÍIJ«Itucnl•• qnaudo u:.o 
tNnos o lrah;,lho •la JIIUl:t ~pur:ulor• . 
precasamos (lu wais tempn c ê p.a-1;~
mente pnr bla raz~o que rL"JII•·H•moos 
o adiamento tla dl~r u::~ã(l .lu l~<~tot· 
cer por 'H horas. 

Nisto uàtl v:ti mais do que n P~r·u · 
pulo que tem"~ em no~ vroouuca:.autos 
em uma qur-tào que, ils v~zr~. pnola 
appareccr na opintãO IJUhlica como 
uma verrl ~•le. sem o ser; pudt> aprare-
cer co·roo h•)ltlimo aquillo que é radi-
.:.'ll m~nte nulln, e Dós outro~. de boa 
fê. ;.rrcllatauoln simplesmrute nes tas 
iuform:1çõe•. uo pronunciamento pn-
IJI i co. q 111• uru1 ~cmpre 6 a re,·elaçào 
ri ~ venlallr•, i•Utojll tt a nplniãu puhlica 
(>como a vo7. 1111 pMu, íJill' nem seaupre 
é a TCJZ rio lJeu~. noh nu lt o~ uãu po-
dPmos .:ooo·orrer l'flm " no~~~~ \'fttto flilrll, 
~em exa·ur, rccnuhecea· 11111 olt'J!It t·adn. 

'ião temn~ couhecun~ntn pt•la~ ,tr,tn~ 
tio resullatlo a o•leição dto t.• •Ji~lrirtn 
e queremu• votar cun$Ctcnriosar.Jcn te. 

Uma \'t'Z IJUC se nos !lti INIIJIII par:~ 
o I'Xame t li'>~as neta~. 11 nti»O proco;-
llimentu ~Prit ti~ w nfut rnit.latlc com 
ell~~. t:~ulll m~i~ qu~olu uào tPmos 
orrcssidade alguma tlt! alardPar um 
r~cessivo partularasmo. porquaut•l ~a 
liAmos quo ol ,p r J,O>'Í n g,, llr. ,\utaral 
e~tâ recouhertllo, porque uo·:<la.' corpo-
rações se decide pela maioria. 

O que não podemos fazer ê concorrer 
pua o açodameoto e, por i~~o. o m.-u 
rollaga apresentou um re•Jurrímenlo. 
nu e eu acho IJUB tem todo o ru nda 
meoto. vnoctpalmeute para exrltcar o 
procetlimeulo da baocalla coosen•adora 
em relação á questão. 

Si nos ror concedido o tempu que 
pedimos, votaremos conforme o ro!lul-
latlo das actas; sioão, votaremos t·.mtra 
o :,~arecer da commissào. 

<>· • Zl . 

-- ----~--·--

SESS.\0 01\DINAHI.\, E.ll 
JCLIIO OE 1888. 

SU ~DI A R 111 ; - •:x t'EDI E:<TR.-IIIoservno;fw< olo" 
:ir<, A. ~bo•hado, A, du )t:ltlu>. 1', o!~ 
Muua, ~b>'arro " .\tuaral.-l'arc.:r.roH d•• 
('ommb.sues.-1.• pa,.tt fl(l ordem tio d 111 

-K51r.u1:~ rl•t r1•rr11 dto '"''ld du ~loMS.
Uisc urso~ ' "•" Sr>~ Jut'lllll f lth:t, f~t1 1'rt'i rtt 
Alves. 11 ~'•trte". Yat "" l.inu, A1110r,, 
IJ. ol a Si I v a ot A, lbi3. - Yolla~:iu,- 2.• 
paru da u,.t/t>.n "" dla.-t'ort:;t pultlit•a.-
Oiscursos do., :'r;. R. llorl:t c C. Prall'..s. -
Negoelos da Januaria.-Uiscton-u ~ refJue-
rimento do Sr. ~·. ~:L 

A's 1t horas o 55 minutos da ma-
nbao, feita a chamada, acham-se pre-
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sentes os Srs. Silvestre Ferraz. l'orfirio 
Machado, Lindolpho Caetano, Orumond, 
frança V1anna, Josiuo de Araujo, Aris-
tide:s Maia, Silva Furtes, Dias Fortes, 
Uodrigues Hurta, Lafayetto, Sousa lia-
helio, Cawpello. Autooio Martins, 
Uutra, Ama ai, José Uraullào, Vaz de 
!.una, Salathlel, Arnerico lle Mattos, 
Alvar\1 Machado, Autrru, José Theodoro, 
Leonel Filhu, M<~rtuls llo Andrade, 
Harbusa da S1lva, Ca.nilhl Prata.; , Go-
mes CandiJu. Canllido Cerq ueira, 
Moraes Sale.<, Vello3o, Francisco Braz, 
Moreira da llocha, Luít. Vieira, Viou i, 
Antouio Tt1xeira, Tllixeíra da Motta, 
l'amtlDta, A v~:~lino Corroa, Augusto C~:~sar, 
Neh10u, Campulioa, Farmaaoo Cr>sta, 
fdrrt~~ra Alve.• , Toleodal, Carlo:~ No-
gueira, Ctaudiooor Nuoo~. Soveriano 
de Resende, Nogueira, Ct>elho de ~loura, 
Soares Pdixuto, Francisco S •• Chassim 
Drurnond. Sabino 0.1rroso, lgua.:io 
Morta e Jurumenlta ; fal tando coru ··~::..:: 
particivada o Sr. Augusto CaioJeara e 
sem ella os mais Srs. 

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

cedente. 
O Sr. t.• secretario dá conta do 

seguinte 
tXP&OIIN U: 

0/licios 
Um do aecretarao do govdroo. eo-

Yiaullo um rt:queri1ueuto, ow ljUtl u 
escrivão do 2. • oficio do termo do 
Rio Branco, ~'eliciss i mo Alves da Costa, 
pede consignação de credito. afim 
ue que a cam;u,. wuuk ltJ .. I llaquella 
cidade lbe pague custas por elle ven-
cidas. 

A' commissão de fazenda municipal. 
Outro do mesmo, enviando um re-

querimento, em que o tenente cor·uuul 
1-' rancisco de Assis Fonseca Vianna, 
coll ectt~r em Santa Luzia, pode que 
seja tomado em consideração um ontro, 
•1 ue dariglo à assemblea em i 8 de Julho 

• 1Doo passado sobre aposentadoria. 
As' comwissões d.e poderes e ! . • de 

fuenda. 
Outro elo mesmo, enviando o reqne-

rimento, em que O. Virgínia Araujo 
FonSfea, professora da llinga, pede um 
anno d11 licença. 

A' commiaaão de iustrucção pu-
blica. 

Outro da cam&ra municipal de Ponso 
A.llo, enviando uma ropresentação dos 
habii.&Dtes da mesma cidade. relativa-
mente à desappropriação de terrenos 
da Minas e Rio oaqoeUa estaçlo. 

A.· commiaalo de poderes. 

Outro da mesa eleitOral do Larnim. 
euvaaodo a acta •la ele1ção de t G do. 
corre ntt~. 

O 8r. ~'-lvurc Mac hados 
- Sr. presi•lente, para os 1tu:1 couve-
nitlnhl • Vuu mauolar á mesa uau:~ re-
presentação 1J ue re~abi, as:li!(n lol.! por 
grande uuantlro rios meu~ aml)lfos. e o 
:~ua maiona negocaautes. residentes na 
cidade da Diamantina. 
N~ssa representação, Sr. presidente, 

esses meus distinctos e prezar!os aani-
gos solici tam desta asse rnblea a revo-
gação de alj;uus impo•tos, que foram. 
ul timamente creados pela camara IDU-
r•icipal daquella cidade. 

Eu aclw immeosarneote justo o pe-
dido dessns d1stioctos cooterraoeos 
(apoiado rJ.o S r . C. Prates); e t:io justo 
que, apezar de ser e5.'>e pedillo feito 
contra resolnçOes •la honr.ula c;unara 
Ullllurq•al dd IJ ia rnantloa, IJIIC u loJa 
lllhJral, IJU C insvird·ru.: mtlrtlo:id.l coa-
fiança e dt1 cuj .1 eleição, até certo 
p mto, rabtHDtl 11ma parcella de res-
i•oosabi lidalla; cu subscrevo itl lotem&. 
os coPceitos o pJiavras Ja representaçà() 
e p~cu á V. E.tc. que faça com qua 
seJa ella, quanto ante::. enviada;. com-
massão competente, alim de que, C.llll 
urgeocia, dti seu paret:l!r de modo que 
na occasiào, que uãu Jeve estar multo 
louge, de discutir-se n orçamento mu-
nicipal, ja se ache habili tada a assem-
blea a Julgar do a.ssumpto coro pleo() 
conhecimento de cau.sa. 

O Sr. C. Prate:;: -Apoiado. Ptldidat 
muito justo. 

A· oommissã.> de fazenda mun1cipaL 
O 8r. Al"aro Macba.d~ 

(pela or<km): -Sr. presidente, clepois 
do ter rnaod •do á mesa a represen-
tação, de que ha pouco falei. recebi 
uau telegraanm.1, IJUe a ell .. se ref~re e 
passo às mãos de V. Exc., assignarl() 
pelos boorados vereadores da ill ustri&-
sima camara munici pal de Diamantina_ 

Peço, portanto, ã v. Exc. que. uuidG 
esse telegramma ã represeut.açio, qme 
ainda deve estar sobre a mesa, seja 
lambem reme~tido á mesma commis-
são que acaba de ser determinada por 
V. Ex r. e que, espero, o tomará na coD-
sideração que merece. 

O Sr. A. Teixeira manda á mesa o~~~a 
representat.ão dos habitantes de Can-
deas e Crystaes, pedindo a elevação 
da prime ira local idade à c&tegoria ü 
vil la. 

A· commissio de estatistica. 
O 8r. Amerlco de Mat.t.o 

-Sr. presidente, .,.eubo rer.lamar de 



\ Exc. IIUC SI' dirtj~ ;, CO !nlll l~:.."lu a 
•1• • ~~~ :1clla aiT.:~:tu o rc!lll.tw~n hl tjuo 
,, .:.•mara toouaci p:~ l du B.tt•pcurl} cu-
\' hJU a esta :tssemlllcl, rulatavo au ser-
' .• ; ' \los craados. 

:'\., estado ~ctual em qa1o vivemos, ti 
prec•so 406 as camara~ 111 1 1a. i~ apaus 
occm algumas providencia> .. ostu rc-
~pcato. 

Uem sei que ,·ai melhorar mu i tu o 
nosso estado de cousas com essa cl.asse 
l'roh:w11a, CJm e.:;$u~ va.J10s, porque 
teoho esperanças de 11ue so res tahetecerà 
o recrutamento forçado. 

O Sr. Vaz de Liwa : - Isto é um 
horror i 

O Sr. A. de Mauos: - r::· uma me-
dada essa de grande alcance (••poi..aáo do 
$r. :Jo,·ei•·a tta Hoc/111) ..• 

O Sr. Salatbiel : -~as que uào é 
ltberal. 

I) Sr. A. de .\lallos ... que pode fater 
c•mvergir para a lavoura es~es braços 
que eocbem as tasca:~, que se inutalisao 
nas orgias. 

O nobre deputado acaha. de diz~r qull 
ú um horror o rcc~utaauento forçado. 

~IM, S. Exc. ha do convir coanmigo 
que nunca o recru!amentrl forçado es-
teve b1uido da nossa legislação; apenas 
daspoz a I e a, que estabeltlceu o sorteio, que 
.. recrutameow forçad'l desapp:\rer.esse, 
não mais se realisasse, desde que se 
fi zesse o primeiro sorteio. 

Mas, a experiencia 1a nos tem de-
monstrado que essa lei uc sorteio u i o-
tlxeq uI vel no Bras i I, nas cond INes de 
nossa sociedade, o ode a protecçdo é um 
dos poderes do Estado. 

O Sr. Severiaoo de 1\eseode:-Porque 
as mulneres se oppozdram a ella. 

O Sr. Moreira da 1\ocha : - O r~
crutameoto forçado é uma nccessadade 
na actualidade. 

O Sr. A. de Mauos :-E' inexequivel 
entre nós ... 

O Sr. Severiano de 1\eseode:-Porque 
:u mul':cr&~ se oppozt~racu a ella. 

O Sr. A. de Manos ... porque a 
mesma lei traz-lhe tropeço quando de-
termin:: que nao se proceda ao sorteio 
d~de que falte o o imperio o alistamento 
de uma só parocbia. 

Ora, na vastidão deste paiz, nesta 
multiplicidade de parocluas, é impos-
sível que «~das ellas a um tempo tra tem 
do alistamento; bão de neces~a riamente 
fal tar algumas, mui tas tal vez proposi-
talmente, e, desta forma, nunca haverá 
occasiào de se proceder ao sorteio. 

Nestas condições, qual será o melhor 
meio de preencher os claro; do exer· 
cit<>l 

( H7' 

t:•·rt .. uacute, sufrcar a ucao~i. l ... l•• . .. 
U :ir. $c\co·i.luu tlu ll.:,.:uJu . - E 

r c Jlrllu i a· :. Y;al(ahu ndai-(CIIl. 
I) Sr. A. cli! ~l auos .•. a ro•prirnir a 

val!allunu,,Hcm, cumo auullu hum llít o 
liOIJfC tloput.aJu< 

Assiau, us v:uJin~.iutamitl ado~. l"'"~u
rarào a lavoura. ,·astu IJU•J as .. ututl· 
tlaolcs tl.i•Jue.;cUJ-SiJ das tl a~post~o)•.:..~ •lo 
codogu cruuiual. t·nja execução UJui to 
pooleria cuucum~r 1'-'ra trazcl·os ao tra-
balho. 

Os nobres deputatl ::.:. que estão todos 
o~ dtas elaan.Lnllu po.· au:ullo~álavoura. 
hào tlu cuu ~onJar •1uo pelo meio tlo re-
crutamontu rurçatlu se lhu 1•restnrá aun 
graualu aulliho; eS$3 clausma tio v:uli011. 
que percorri! ~s uussas ciolad e~ o villas 
c •lUC hoje oiupl i.;ou com ..,, novo~ ci-
datl:ius, o~ t 3 de maio parar:1, h a do ne-
cessanamente Lauscar uccu paç'to util ; 
OS OCIOSOS, do COOSU madure~ 1111e trem 
sado. tornar-se-hão 11roducture.s (apoia-
dos). 

O Sr. Caodido Cerqueira:- V. Ellc. 
está clcfunrl eodo o recrut:unentu7 

O Sr. Sa,veraaoo de Hescndo : - l!:st:i. 
fazuodo a apotheose do ra~rutamonto. 

O Sr. A de ~!altos :-llesPju o re-
crutamento coano meao de dar braços i 
lavoura. 

O governo que modere os rccruta-
tlores para não tornarrnus a ver o que 
erão as C·•ç11das de ontr'ora . 

VV . Egxcs. não s1o mais libe-
raos do quo cu e do que mtulo~ co-•u-
ligiooario~ nossos, •1 ue ~~~~ tt>.ntiio a ne-
cessidade da restauração do recruta-
mento oas cir.:umstancias anorma!l.'l em 
que estamos fi fendo, o esta doficioncia 
de braços, de que tanto se reseutll a la-
voura. 

(Juando VV. EKtcs. se llzcram poli-
li co~. eu ja nra liberal e liberal historico. 

O Sr. Severiano de llesemle : - De 
i Sid; pegou e·.n a r ma.~? 

O Sr. A. de ~lattos: -Sim, Sr.; 
autes disso, em 18i0, lllíci-rne ao par-
lia!.> liberal, por occasião da maio-
ridade. 

O Sr. Se veria no de Resende : - Ja 
pode reformar-se. 

O Sr. A. de Mallos : -Sou liberal 
des-te essa remota epoca, liberal histo-
rico, dos poucos da velba guarda; no 
entanto, lamento de alguma rorrna que 
teoba de!<apparecido a lei d11 3 de de-
zembro. 

O Sr. Caoaido Cerqoeira: - V, Ele. 
tambem Dão é das victimas da lei de 3 
rle dezembro de 184 t l 

O Sr. A. . de M•Uos : - Foi victima 
do recrol.ameaw; a lei de 3 de dezt mllro 
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seria muito bOa com algumas reformas, 
no tocante 1 prisàn para averiguações po-
liciaes, bnscas arbitrarias etc. 
~:~sim , pro h i bcda a prisão sem cu I pa 

formada em certos casos. ao contrario 
dO que VÍamO!! todOS CIS dias; faCÍii· 
lada a fiança n~ !Sentido de inutilisar 
-vinganças contra o cidadão, especial-
mente por occasiào de eleiç~es; am-
pliado o habeas-corpu s; a lec de 3 de 
de1.embro, por certo, seria pre'erivel a 
esta reforma ,u,Jiciaria, que, com o seu 
ioquerilo o oulrM di spo~içoos, dPge-
oerou ern garantia para os assassinO$ 
e os I ali rc)es. 

u Sr. Suveriano de Resende dá nm 
aparte. 

O :)r. A de Mauo~: -A reforma in-
diciaria. V. Exc. que é rabnla ha de 
concordar que . . . 

O Sr. Scveriaoo de Resende: -Quem 
é rabula' nunca o fui. 

O Sr. A. de Mallos : - Então. ti cu-
rioso, é entendido .•. 

O Sr. Severiano de Resende:-Ape-
oas um mestre-escola. 

O Sr. ,\. de Mattos: - Muito i li os-
Irado. honra a classe a que per-
&eoce e é um jornalista aprec1avel. 

O• ço sempre um estribilbo:- é li-
beral-não é liheral - quem pensa 
a!ISin.-;mas, a verdade é que o paiz 
c:.minha ma l, vae em completo desc .. -
labro, está tudo desorganisado, a .:o-
maçar pelas finanças. 

Fala-se em liberalismo, em pro-
gresso; mas nada apparece de provei ·.o. 

Voltando, porem, ao as~uropto, 
espero, Sr. presidente, que V. Exc 
faça coro que venh<! ljllanto antes 
o parecer sobre o regulamento en-
Tiado pela camara municipal c.le 
Baepeody. 

O Sr. Sevenano de Resende:-Devia 
Sl!r.adoptado por todas as camaras mu-
OJCipaes. 

O Sr. A. de Mattos: -Seri:l muito 
conveniente, traria mnitos beneOci o~. si 
fosse benc eoergico para sofrear os 
abuSlls qn ~r nstaotemente observamos 
nessa classe de servidores. 

AproTeito ainda a ocr.asião para 
pedir á~-· commissão de faz~nda , que 
tem sido tão solícita, se digne de dar o 
parecer que entender .. .. 

O Sr. Se veriaoo de Reseo j o.-\'. 
Exe. faz parte da maioria e vem fazer 
reclamações da tribuna? 

O Sr. Presideote:-Peço ao nobre de-
putado que cinja-se á maluria,maodando 
á mesa a representação; a hora do ex-
pediente esu a terminar. 

O Sr. A. de Mattos: - Não use reOro a 
l4'epresentaçào alguma; trato do regula-

meoto sobre criado~. enviado ·pela ca-
mara de Baepeody e que, parece-me, 
foi lido no expediente. 

O Sr. Severiano de 1\esende:- 0 Sr. 
A. de Mauos está em opposiçã, •. 

O Sr. A. de Mallos:- rláo estou em 
opposição ao meu par tido: rJuando se 
trata de uma questão politica , eu oào 
ten ho liberdade ele voto;o meu vo to per-
tence ao meu partido; mas, em questões 
de outra ordem, sou amif!o livro, proce-
derei como me dictar a coosciencia. 

O Sr. Severi:tno •'e Rcsende·-Jlarcce 
qu~ tem aclc.u.l •J tropeço entru s~us 
am•go~. 

O Sr. A. .!11 Ma !lo.•: - · n~ana-se. 
E~tou de perfei ta harncouia com elles; 

talvtz quo igual, sioão melhur do 
que V. Ex c. com os seus. Nestes bori-
sontes não ba nuvens; tudo 6 cOr 
de ro~a. 

O Sr. Severiano de Resondll:-Não 
fl ": :-~rA!. 
• O :;,r. A. de ~la llos :-Es lou identi-
llcatln cnrn eis roem; co-rcligiouarios: 
não ~ai:. deste cOro harmonioso: mas, 
como ia a 'l izer, peço a meu nohre col· 
lega, oSr.. Or. Carnpello, digoo relator 
da commissiio tle razcntla, que, apcza r 
de muito atarefado e ainct;~ molesto, se 
digno do dar parecPr a respeito do (10-
clido feito pelo tenente coronr.l João 
B:cpttsta de Araujo. cujo~ pap~i~ estilo 
oa commissão . 

Coollo na rcctidão n imparcialidade 
da commissão, que ringe-se sempre 
em seu~ pareceres aos principio:; tle di-
reito e justiça . 

O Sr. Seve1 iano de 1\esentle: - Fer. 
uma reclamação official c categorica 
da trihuoa, 

O ~r. A. de ~fat~os : - Sem o alca1tt:e 
que V. Exc. lbe qner dar. 

O 8r. Fraocleco Arnnrnl: 
- Sr. presidente, pedi a palavra para 
m~odar a mesa uma representação de 
rl iversos habitantes do ruunir.ipio 
a e S. Jose d'EI-lley, q ne pedem 
sua pas.c;agem para o de Entro Rios, 
para onde a distancia é muito menor 
do que para a sede do termo a que 
ora pertencem. 

A' commissào de estatislica. 

c- 8r. Teixeira da Hot.l a: 
-Passo ils mãos de V. Exc. uma re-
presentação, assignarla por muitos elei-
tores da parochia .da Capella Nova do 
Batim. município de Sabará, em qoe 
pedem que a assembtea consiRne no 

'OfÇamenlo a quota de 3:0008000 para 
1> calçamento de uma barroca, que exist.e 
oo Cundo do mesmo am:ia.l o que 



ameaça de ruioa varia:< casas, e Lam-
bem do om poço qne fica proximo à 
Ulr~ma. 

Súbre a necusidado tiPsta obra in-
vocào os signatarios o tOSttlmnoho dil,liiO 
tio Sr. Dr. Antonio Olyntho de Almetda 
Gome~. engenheiro olu 2: dislr ic to; a 
o:tso te11teruunhn junta rei t:unhem o 
meu pelo conhecimento que teuho do 
lugar, affirmando que é e~se 111n ser-
VIÇO que preci>a SCr feitO 0:1>10 loda 
urgl!ocia. 

Vo.e a repre:;eoLação â r.ommt,.~f.o de 
fazenola. 

Pai"IJCCI"CS de com.llisstJes 

S~o lidos e approvaclns, ~aola um 
por sua vez, oo$ SP~u i nte~: 

A· cumootssfw de eal:tli•tica foi pre-
sentP. 1t111a rPpr!'sentaç;i•' de dtvPrsos 
eu.laci:"Loos. l'l'llludn •1ue ~··ja tran>"fPrida a 
puvuaçãu tlll S. l'o~•lru. ol11 mntt iCiiiÍil oltl 
Juiz IIP. Fura. para u muntrqJoo du ~I r 
de 11 e~pauha . 

.. ; a C.\I OIItll t~SâO cJn JIMI!o:Pr 0 l"IIQUPf 
IJ116 •e ~ol~t·it~m a re>< peit" olu poolulol 
infonoacoies ::as camaras utuu tCqJaps de 
juiz de Futa ll tlu ~lar de ll e~Jl<llolta . 

Sala tias o'utnmi•••"•'"· ':!ti riP J nllou oi e 
1R&l.-Jv>i: M. Ur;,udàu, Jv~•: Tho:u-
tloro, Na ,·arru. 

A ':t • wmtuossào de razentla. cou~i 
deraudol a prtJtenção da prlofessora fl . 
lllaria Carolina Ferreira e atlendeodo 
a que na casa h a projectn !JIIe pro,·i-
dencia ~obre o as~umpto, é dú parecer 
quo íleja iudererida ~na preteução. 

Sala tias commissOP.s, 2G dt> Ju lho tle 
t 888.-Cltnllello. Leonel filho. 

A '1. . • com missão de rneoda. consi-
cJeraodo a pelitiào e documentos. que 
r.ooceroem á preU~oção do prores.•or 
Alexandre AnJ(USlO de Lima. pensa !JIIIl 
e:~là e li;, no caso de ser cter~riola . · 

o\ ~sirn opinan•lo, requer 'JliA ~e rc-
mellào os papei~ respectt vos á coouJ· 
10i11sào ria onde vierãn. 

5\ala das commis~Oes, :W de Julio·' tio 
1888.-Campello, Lonucl Ftlho. 

Pela com missão rle pnnle~ A flstra•la" 
é apr89eolalln para ~-• cli:scus~o u 
prnjecto o. ~31. 

P~ra a ordem dos trahalho:; 
Sào lidos e vão a ornprirnir os se-

guintes. 

A" cmnmis:lãn de estati~lie3 foi prcs•mn 
111111\ 11e1ição du alf•re~ Jnsoi JMquhot AI\'<'< 
l'.trnayha e 1enen1e .o\ nuouio M .\r!tlraolc 
Junque!ra. peotindo 'l llt . <t>ja !r3usrert~a t!a 
rreguuta du Carmo da l.acho~ora. muntcoptn 
tia Varglnha. para a (ro•~uNi~ oi~ S. Thomé 
ela• Ullras,do lermo de OaeJleody, a fazenda 

Ul9 

Ja ~rnu , de proJJricdade do~ IIII!$1110S pcticu~
ua rtV1i 

E a commiu:on lle par~c•r •111~ ~·· •ati<r~.·~ 
an:o . : " ltCIOnarius. ildOJJlamh....,!h' o !Cf'bll i u'l~.: I• r .. J ,.,.I v: 

A ~IS.<cmiJI ~a h·~i~lalíva l•ruviuc·bJ oi.- )11-
u:as Gt•rat•IS •tccn~ta: 

Al'l. IIIIÍ~~- rira lf:lnsfo•ritiA tln Ir~~"''""' 
fl t l f:;Lr iHH tl:t {;•u•h1U!U'3, IIIUIIic-ipiu ill V 11' -
lojllllla, Jl;u·;t :. ft•••teth!lia •l•1 S. Tt, .... ,. ô as 
I.Ottr:l;oo, d11 ll'flll•l tlcl 11:\~lltfll~f. A r;~t.i"nda 
da l'r~ta. l•t•rh•t~t•o·ulc ~~~ ~lf··rc':l Jo<t• J•WIUltn 
Alo••• Paruahyl11 n 16nruln Aotlt•uin d• 
AuJr.1dr JUIHJth·lr;ai rrvog~ul:ts 3:. d~:otptl"h;•Jes 
em t'•tfllr:ar.u. 

Sal:. das SJ•s·i•rs. !6 d•• Ju lho •le lllll.'I.-
Jn:--•·ll. Hr:uuta ... -J,,:.é Thuolluru.-~ t v:1rr,.. 

..... \~(i 

A. l'llllllui..: ... Jtu tlt• (•·H~Ii<IÍ1':1 rui Jll'•'"t'Uie 
11111tl I"''"'•' ' ' •I•• J •:til l.•111. Siut·••'"· l'•' t l'lP..-
r••tl!lu fi Jltt:'.,I\J,:!'IU f! r SIJ I f:t1,1'11tl l'l,llt•ttllllllll;lll:t 
Piuwutn .... tl.t frt•!t•t•·'-i:t •l:t \ ' ir::u11.1 p.u·:1 n 
rr.•;.:u~·t,t;l ,, ,. l 1ull~f .\lln. 

.. :· •I•• ,.,r•·•·•·r •tU•· ..,. ,:,11:-f.u::• •'" p•·tu·t11U:\-
tt••. :ttiOJtl~lltln·-..•• u .... •;.:mutt• pr••J•·•'tu 

• \ :. .. 'f"lll hl••:t l··!!i ~':a lt \':t , .... \ llll"i31 11 • li i-
u .... ,;,.r,,, ... •l•·•~r•·l:•: 

,\ri, ll lllt'u, fll':'l lr.tlh(t•rHI:t t fll (r, ... II,.J:Iíol 
~.~ ~. \'ar;:tuih ~wr:e ~ d·· PuU!<otl .\ llu .• r:~·'llltt 
' ' ''ll" udu:ul;t -I'ÍIIIf'llla:o;;- , Jtilrh1111't' ll h' rtn ,. , ... 
•l:ulau J;~a~t Lu lt. ~i tu•w ... : 1'1'\'u;.::.tiJt, ."1~ ,J,, .. , ..... ,,., ..... ··•u •·•·••tr:tt·i·•· 

:-.:du tli.:o t 'lltlllltÍ'~"''$. 1tj ,,,. Jul lu• li•• IH8X. 
-J• .... •1 ~1 . Ur:t tuht" - Jp,.,• Th••utlur ... -~a-

..... \t7 

\ ritmlllli .... Ut tlt• I'~L,II .. IILI (ui jH•''·fl' lllt• 
11111., n·vt•'""'"'·••:ao •l:a ··:uu:an mnuu·•a•~l •I"' 
1'111:'1•1·· th• l'ull-.4t Allu. pt't1illtl .. IJIIU .. c j:t elt•-
\'tttl!l n t'.llrtl{orl:t (ju \' dia. :'1'111 r;,,., •• :.- rr~ 
J.:III•d,, til" l' :t:o-~:t (Juatru. 

t:· ,1 t 'ttlntlli~san th• pilrt't' t•r tlll•._ .1Uêll-
t l ~'~IHI" -~'' :1 IHUSIIta J'CIIl't•S•'I I l iti;~UI, ""'' !liiOJih S 
•• :i'lJ:H i ui•· prujcc lu: 

\ ;, ... ~rtllhl••:• lt•;.:i:d:tth·:a Jlflt\' hll' i.tl tl11 
&tlua ... ti••r:ut~ th~t'tf•t:t: 

Art. uuiru. ~·.r-.1. f'luv:uJ:L ;.e ···•••·::un:.. 
iiC \'111:.. ~·tu (úr.• • . 1 (regttt·ll;a ti•• P;a:-. ... ,, 
(Ju:t1r••~ rt•\'u~Satlas as dispu-.içuth r•ut .~uu
lr:trtu. 

S:oln rl •' r<~rnu t i$:Sôoos.~r. d~ Julhro '"' 111118.-
J•t .. c )1. tlr:uulât•.-Jt.uê Tht'Htluru. -~a ''arr·•· 

,A .. •• .. muul'!.:úc.o\ rcuu tt.las. ~.· •te f(tt•m.la ., 
p•••l•'l'""· t••wtn pt.• .. ,•utu ;1 I"' n: 111 '' tl •wu-
Ht••a tH~ •''' tJ. Th••n,)tl'liirt U:t tult•l •. t •I•• r : ·uuJiu~. 
1'1' •1 :1" .. -il ll'a •I•• u .••. ,"' tla Uuii I·: .. ,IIIJ'J\111;.3. 1'111 
•lU•• tu•tl•• UIH .11111n tltJ IWI.!Ut;:t t'ttlll nrd\Jllo'l.tlu 
1•at·:~ lr:t.t:\lllt'IIIH th• .s=~tul .·. c tlt• p:tr•'•'••r '''"' 
...,. =••lul"·'' •• "'gUilllt! prujc.;tu: 

:\ a ..... ,outhfe;a fega~laiÍ\':1 J•t0\1iflnaf llu 
)t ua:t" ti•·rn~:\ tlr('rUl:t: 

Art. IIIIWU. Fica. tJ r•r··-'itlCUlõ ,,., JI(U\' Íu ciK 
:ulturiS.lllu 'l •·•mr.mJer :\ U. Thuutlu,ia Uau-
1lu1rn tlu t .. tmuu:t. pru(tt:-~IJra fi O. 1t tros di\ 
fi ,,~ E> 1t••r.11u;~ nut ~1111u tio• lícruu·n coot 
••r•lt•IWtlu :1iu,piJS. t•ara tralar 1)., sun ' s:uulc; 
rt•vu:,ca•l:l '+i n~ tli:lpusiç.ile'-i em r.onlrarir), 

S:ol:o oi:L• cnmmf>.<•i6.<, :tti 110 Julhv olij 1888. 
- \:'lllilte llo.- )larlius de Auolr~dc.- l ,ijoud 
t"olhu.- Aristides Maia. 

A ! .• rrunmi:<.s.:in tiP tu•n•l3. ~ 'JIIP rui 
ltrc,eul~ o onlciu tio secretario tlu 11u•·~ruu 
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• . A . :"'i"~ i\.. ES 
·neompanhndo do roquerirnonto, om que D. 
Loopol(!fn~ Arnelia Sl).:ares de Carv:llho, 
flrG(~mGra d.a 1.• cadeira dn sexo romlnino 
da cidade de Sant' Anna dN Foo·ros. pede 
:1 C$1:1 n somblea a dncrotaçãn do uma loí 
<rne autorlse o governo a conce'tl~r-tho um 
nono do licença com todos ns vour,imcnto; 
r•ara habiiii!IMO nns maturlns do t.• grao; 
Cuu~ldOI'lllldO quo :1 s upflliOtlfllU. oi-oi di\ 

•loutrina do nrt. 130 do rcgulamonto n. 
100. 6 obrfgnda :-. mo~tr:1r-se h:~bllluda M s 
>AatorliLI do t .• grao dentro do pruo de 
um anuo da daJa d.a iu~UI?ç;i.o <l'aquolla 
cidade. o1\de ja ora, quando rr.oguozia, pro-
res:sora; 

Considerando 'lllO é de oquodado a. con-
con~o J9licilada. contra a qual nao se 
""\'n.~ a. htSitOctoria gorai da lnstrucção 
I'" lhr.:l; 1;· do 11arecor ttue ~o 11dopte o seguinte 
rornjnciO: · 

Ao·t . • unfro. E' autorisad<> o pre~id.m t~ <la 
lll 'otvi·•cit~ a comceder um auno do licença 
c·om o re$pectivo orden:~odo :i pror~sora dll 
! .• cadeira do sexo romiuiM da cidade do 
S~nt' AnM do$ Ferros, O. Lcnpold ina 
Amelia Soares de Carvalho, para habiliur-se 
uas materias do t .• grao; revogada< :u 
disposições om contrario. 

Sala das eommissões. :t6clo J ulh11 do 1888. 
- Campello.- Leonel Filho. 

i . • PARTE DA ORDK)I DO DIA 

Estrada de ferro d'oe.<te de Mina3 
r.notinoa a 2.• discussão do projecto 

o. 350, q'oe autorisa o governo a con-
tr 1lar com a compaufua estrada de 
ferro d'oe!!le de Minas o seu profooga-
m.lnlO afà ao alto S. Francisco. • 

O •r: Ju.ruDlenbn : -Tenho 
ob•rrvacfo. Sr. presiol•!lll~, ·:1 cliSCII$!1àu 
lumioosa fi esclarecida que tem havido 
nesta casa relaliv.amenle· ao prPjeclo 
n. • 3~ sobre estrada •I e ferro. 

Ou•i i:um mtri la. a ll~nç:\11 um dos 
primei roa oradores tiesta casa, o Sr. 
Dr. Barbolla da Si~'fa; depois o Sr. Or. 
Bias Fortes, nm dos ·dislioctiuimos ca-
racteres destaassemblea, e, em segnida, 
alguns .oo~ oradores alo u•coos 
aprecineia. 

No meio de lodos esLeS pronuncia· 
meotoa diversos, en e~tou coeveoeido 
de que a casa e!llà absololamenLe intei-
nda da •maleria. 

Vi o Sr. Or. Barbosa da Silva de-
moo.strar clarame:Jie a grande nn-
tagem que bnia sobre o :~yslema de 
'riu ferreas e sobre as despe:cas repro-
ducti•u relalinmenLe áll mesmas, e a 
impngoaçlo -do Sr. Dr. Bias Fortes e 
dta cfelliais oradores. . 
Ob~f10 com desprazer que nolei 

algumas contndicções ou coosidera-
Ç()ell .feitas· pelo Sr. Dr. Bias Fortes, 
tanndo de- improllcnu as despezas 
fellal com estradas de ferro, alias con-
•lderadu em Lodos os paizes como dES-
pezae reproductivu e aemvre emeazes. 

. 
O Sr. Bi~ s Fortes : - Nlo apoiado; 

~i V. Exc. we pre:st.asse atteoçAo, teria 
vis lO que eu sustentei que as em prezas 
de estradas de ferro são em prezas re-
proll ncli vae. , 

O Sr. Ju• nmenba:-Cbego•t-se mesmiJ 
a sustentar que :1 estrada de ferro da 
oeste de 1\JinaG serviria. quaorlo muito. 
para exportar alguns queijos magros a 
aljlum IOucinbo raoçn~n. 

Nãn enleado ac;~im, Sr. pre; idenle; 6 
preciso desconhecer as vastas cultoras 
dos terreous denomio~dos Corda da 
Malta, Santo Antonio do Monto, Dores. 
etc, etc, Psse coração do Minas, pa.-a 
dizer e affirmar que a estrada de ferr() 
do oeste. que !onde e dirige-se para 
aquella ZODi\ uberrima e fertilissima tt 
outros pootos,oiio lerá futuro, não terá 
absolutamente renda alguma. 

O Sr. Aristides Maia, lamlxlm 0111 
dos distioclns oradorl'll que prnnuo-
r.•:•rào.-:<e :<ohre a ma t~na,quir. rlemons-
lrar a couvenil!ucia de uw plano g~ral 
Ob ~i a3 ferrea~. 

h'o tendu, meus Srs., que um piao() 
de viaç~o r~rrea' COD ~Ortne S. Ex e. 
quer, em um paizq•tO desde o seu co-
meço preesl · beleceu o ,·erriadeiro re-
gimeo a seguír,é muito natural que Dl() 
se possa execolar. 

E' como succelle t.ru uma nou cidade. 
que,eElabeleceodo os ~cns arruamentos 
symelricameote, todas as suas roas cor-
tando-se em angulos rPctos,teodn assim. 
desde o comPço, um aliobameol() 
completo fi regular, pode r~ sempre con-
tinuar o mesmo plano. 

O contrario suceederá, si a edificação 
principiar irregufarmeate;jamais haverá . 
concerto. sem demolir o começo. 

Em nosso paiz tem stdo assim. 
Quer o governo geral, q11er o pro-

vincial, tem concedido privil~ios a viu 
ferreas •tne n:'tO tem a b•of n lil me o te 
consultado os ioler&:~Se:S de:~~ vlan() 
enunciado por S. Exc. 

Enleado, portanto, que este argu-
mento não procede e oão serà po · esse 
modo e pelas allegaçôes do oobre depu-
tado pelo 8. • districto que a asaembllla. 
deixarà de auxiliar e proteger as em-
prezas de vias "ferreas ja e.<~labelecidas 
em zonas importanlell e muit.o vanlajo-
sameote desenvolvidas e adiantadas. 

O Sr. Joaquim Oolra :-De•emos ter 
cautela c.om as novas 'creaçôes. 

O Sr. Jurumeo.ba: -Não digoque ol() 
se dedo crear novas. 

R' possível que exista a nece.uidade 
imperiosa de no'as estradas em algnl!• 
pooiOS adiantados; alo combat.o esw; 
alo quero e alo desejo é qae appa.teOL 
uma febre deliranle de estradas de 

• 

• 
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fPrro, que traga o result:ttlo de nm u&o· 
fr:•gio ger:.l, como ~ncccr1P.n , ha poucos 
d1:1~. com as escolas nnrm:wl<. 

1\ cho-me neste sentido 1la n ~cnnln 
C·1m o Sr. Dr. Vaz. 

Entendo, Sr. presldonto. q no rle· 
vemo~ tratar mai.s scriamrnto l11 1~ intr-
rl'l'~t'~ o das mais palpitautc;~ o geml-
""q:.~ a~piraÇões e necessidades da r•rO· 
VtnCia. 

A assemblea não tlevo pronunciar·se 
por c•rn mo l•l. tornando as suas deli -
beraçú~:~. pur al<sim •lizer, uma espt•c•o 
de joguete e represa lias. 

Si me Ciz inscrever 1!0 momento 
contr·• o projeclrJ em discu~~àu, foi 
pnr•tne. tlepuis de con~ultar certos inte-
resses das diversas estradas do ferro 
constantes dos additivo~ ofT~recill os, co-
nheci que o juro não é suficiente; não 
porque as emprezas precisem de juros 
maiorO:! do que os de :l ou ~ % e sim 
porque. ern nosso paiz. po1le ser um 
mal, estil estabelecido que, desde quo a 
empreu não tenna um juro mais ou 
menos superior ao dos títulos do go-
verno, ha dificuldade no levantamento 
de capitaes. 

O Sr. ,\ morico de Mallos: -Até é im-
pos~i vel. 

O Sr. Coelho de Moura · - Sem du-
' ida. 

O Sr. Jurnmenha : - Temos obser-
vado sempre que, eK;J)bora o governo 
geral ou ;~rovínclal cooceda o joro de 
7 X como garantia, não ha uma só es-
trada de ferro nesta província que tenha 
trazido onus da totalidade da garantia 
dos juros estipula_dos; donde, portanto, 
evitlenc-ta-se clara e luruinos~men:e qucJ 
essa garànlia. sioão em absoluto, ao 
meoos em parte, é puramente nominal 
(apoiado cl? Sr. Ba1·õosa d.:J Silva). 

Temos. por exemplo, a c.stratla de ferro 
M i nas and Rio, qoe, da:1 nossas em-
prezas de vias rerreas da proviocin .• roi 
a quo abusou pelo modo o mais ex-
traordinario possível; não sei si por 
defraudações, pois não sou capaz de 
asseverai-o, porem, talvez, por falta de 
bca administraçao e regular fiscalisa-
çào, abusiva e escandalosamente des-
peodeo de t4 a Ui mil .contos. 

E' o resultado qoe t tramos da sub-
venção kilometrica •• • 

O Sr. Americo de Mattos:-Quioze 
mil e· tantos contos. 

O Sr. Juromenha . .. quando. com a 
terça parte deste capital, se podia ler 
feito a et~trada qoe actoalmeote existe, 
isto 6, até Tres Cora~ do Rio Verde. 

Esta dora experieoc~a, porem, não 
pode sen ir de motivo, por assim dizer, 
para intimidar e apuorar aquelles qoe 

! i l'r rrrn tiO ~ n ~i lia r as rmprrz~~ ol11 
P~tra•l a~ no ferro; ao r.on tr~ rin. ~nwt 
1ln arl{ nrnento favoravel a estas t> ru-
pre7.as. porqn:lllto, em uma ~str.1da de 
f~rrv do pequeno curso1 , na •1uul se cm-
prt•:.::uáo 1!) mil O t~ nto~ COOIM, CU 
fult;ll UIO :\SSB\'Crar Q llll tOm llfl vuJO 
mUl tO~ 11l P7.e:;rlo n:)O ti ~ r-~0 lll!IÍ<:111•j n it. I 
aoo g- .,·,·rn•t gr.r~l . o respunsavel ilume-
dlato I'' la gar?nti:t 1le jJrM. 

Ne$t:l:l cuudiçú~ •. rompreh ende-~eque 
a estrada do r~rro Mina~ aod Rio e 
ou Iras nas mesmas c nd içtlr~. prolon-
gadas, r.um n ftscalisaçào e .:orn o sys-
tema ~~· tn u l tia Sltbvençào •! ujuro~ . não 
po•lem ~~~r prejudiciaes aos In tNe~ses 
da pruvincla. (1lpoia lo do S1·. llt•r llosa 
á<J -' iloa). 

Eu me lisonjeio e f•tlg•) muito quaod() 
,·cjo collo~:as tá•t d i-<tincto~.cumo n hoo-
raJo Sr. Bias Fortes, qne se pua â porta 
tio tht:Souro provincial com o bacamarto 
em punho, pugnando por todos q.> 
m11ios e mortos pelos interesses da pro-
viocir.; clerlloro, entretanto, quo esta 
rcsistoncia tena7. e constante tl u S. l~xc. 
seja tào extraordiuarja que arra~ Le S. 
Exr.. ~ prejudicar a província, oào que-
rendo fazer cnocessões 1le r a vore,; O'lm 
áquellas emprczas que tendem. por 
a._,;tm dizer, a estabelecer o desenvol-
vitnPnto e o engrandecimento da pro-
víncia de Minas. (Apoiados). 

Collncado neste terreno em extrem() 
npposto à S. Exc., eu sou daquelles 
que estão dispostos a embarcarem os 
.:ofrcs da proviocia, uma vez que se 
trate de interiiSSIJS ·como este do tleseo-

. volvi meu to das estradas do- ferro. 
( .4p uado; muilo bem do $ t·. lJa:·bosa 
da Silva)., 

Entendo que esta e:xigeuc•a· e baru-
lbo que se tem feito, pedindo-se a emi-
(i raçào para a provincia de Minas, abso-
futamrote não tem r:.zão do ser(apoiado 
do Sr. Bar flosa da Si!oa},emquanto não 
tivermos curtado grande parte do terri-
torio mineirn de estradas de rerro. 

O emigrante tem certo panico e ti-
midez à vastidão inculta dos nossos ser-
tOes. 

Elle quer)~r de prompto a estrada de 
ferro, a navegação Ouvia! ou no li toral 
para transportar os se_u ~ productos. 
co1 • .> acontece nos patzes europeu$. 
d'ou tl ~ emígrão. 

Nes1t1 sentido, eu entendo que aquel-
les que slo favoraveis á immigraçào e 
ao sou rleseovolvimento, devem pugnar 
sinceramente pelo auxilio e benellciG 
ás estradas de rerro. 

Sr. presidente, desde que ralei oa 
'Minas and Rio,quero abrir um peqneoo 
pareo&besls e peço á casa o obsequio de 
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aueoder-me por ••lgons instantes á de-
monstração clara ., evidente de qge esta 
e~~trada de ferro ü urna das mais pre· 
c::osas para o futuro de ~finas. 

A estrada de ferro Minas aod Ric>, 
que vai qua~i em linha recta e em se-
guimento da e.stao.;ão do Cruzeiro aos 
Tre~ Corações úo Rio Verde, d'ahi se· 
RUindo tutura meute para os l>erlOes de 
Ubrraba, Franca. Sacrameuto ., outros 
lugarts, tende an mesmo tompo a dar 
uma sangria na arteria da 1\logyana, 
deAviando dHIIa todos o~ proúuctos e 
passageiros que vêm de Goyaz e outras 
regiões e •t n ~. em vez de fa1.orem nrn 
rOdeio t.le 400 kilometros pa~~auolo pela 
•·rauca. &tataes. 1\ibeirão Preto, Casa 
Ilraoca e S. Paulo até á cO• te, gastando 
assim q11atro dias, podem chPgar á ca-
pital do imperio em dou~ dias com o 
proloo~amoo to da Mio as a nd 1\in. 

Alem destas coosidtJract)e.~. hl mais 
a seguirae. que talvP7. a lgu~o< :.!:!~nobres 
deputados desroobeção. 

Temos a zona de l'assos. JaL uhy, 
S. Sebastiãu, Monte Santo e outrol> lu-
gares, que exportão mais t.le 250 tlJõJ 
arrobas de caro, qne vai 11ara a provi n-
c:ia de$. Paulo. vela approximação em 
que aquelles pontos se acbão da 3Jo-
gyana. 

Oe modo que S. Pa nlo, co ro o um sor·· 
vedouro, está a sugar e a chamar toda 
a nossa actlvidade para o ~eu centro 
c:ommercial. emquaoto que, estabeiP.· 
c:1d0 o ramal da Minas and llio. servi orlo 
estes pontos. teremos uma renda de 
200 e lautos contos exclusivamente pro-
cedente do café. que deiurf\ de ir para 
S. Paulo e ir!• para o mercado da córle, 
incontestavelmente superior, onde o 
~re obtem sobre 10 kilos uma difJe· 
retJç.a de 2il0 a 300 reis. 

E' uma estrada patriotica e pela qual 
dev& pugnar todo coração leal e sinr.e-
rameote mineiro. 

Alem disto, temos ainda uma consi . 
deração favor.tvAI a esta e,qt.ad:~ e é que 
a comarca de Passos, como. ainda ha 
pouco, disse o me•t nobre coiiPf(à, o Sr. 
Josioo, tem comn inrlustria principal a 
engorda e ínvernalia do ~ado e exporta 
p;ecisamente t.le 50 a 60 mil t.lbeças 
por auoo. 

Ora, estabelecendo-se o mínimo da 
\&xa da cooducçao para o futuro per-
curso da estrada de ferro em 7b000 por 
cabeça, teremos de 350 a lOO contos de 
reis de t sDila flrme e ~pecial. 

Ja vê V. Ex c. que todas as estradas 
cta f..rro com quanto possão ter o ma 
tl .. monstraç.10 especial da sua receita e 
da sua prosperidade e deseovolvimeoto 

• 

futuro, nenunma 0:1tà em condição 
superior a esta. 

Alem da~ rendas, que tonbo especi-
ficado, da exportação do gado e café. 
temos ainda ;. grande importação do 
sal, molhados e 1aze11das seccas para 
aquelles centros, que preferirão o mer-
cado da cOrte pelo barateamento dos 
generos e dos fretes, aueota a diminui· 
çáo do trao~ito superior a 400 kilome-
tros; tal é a volt• que se tem rela Mo· 
gy:~na e outra ~ ~~r raolas rle S Paulo. 

Nenhuma • ·tr·•·la ntat; util, wais 
proveitosa o m•is patrh1tica. 

Ainlla assim c !J6Ios m ul ii'OS quo ex-
penui oo c<'meç" tio meu llt~t:urso. tor· 
na-se imprescilulivel o augmento dol 
garantia de ju ros. 

losistimlo. portanto, na elevação do 
juro. prnpo~ ta por ruim, de :l% depois 
da coustruccf•o a i %. 11 consultando 
em parte n 1•bnn da viaçãn ferrea Je-
lincaolo pelo Sr. Or. A • .\lata, que a~· 
s1m .Jeverilt~rcstar-mc auxrlio;vou sull· 
mel\cr á illustrada considera{:ào da a•-
sombl"-a um substilulh·u. •1 ue ú o se-
guinte (lê .. 1/uilo brm). 

E'aJIOOiatla O t ntra COIIJII!ICtl\llleniC CIU 
discussão a seguinte 

f:,ae,ld'l subsl tlulloa n . . 'J 

,\ rl. uni co. F1ca o gov1•.rn•J tia pN· 
vincia autorisado : 

L • A contratar com a companhia 
da ~traria de ferro - .\I tua~ :~nll Rio -
o prolongamento de s u:~ ltnh:~, cum a 
actu:~l bitola. ou com tiiiPOJ melhores 
con1liçóes ofTerocer, deso le c seu pontu 
terminal até á ciuaue tlt! l'us~os. me-
diaote a garantia de juro~ •lo i ';~ sobre 
o capital maximo de 5,000:000f)000, 
pelo vrazo úo 'lO annn~. e privilegio 
para uso e gozo pelo prazo lle 50 anuo~ . 
r.om a r.ooa de :lO kilometros para cada 
lado do eixo da linha o mais favores 
concedidos a ernprezas de igual natu-
reza. 

:!. • A elevar. com a quantia t'e 
2,000:000,5000. o capital da comp:~nbia 
da e~trada de ferro - Lavras a Jacu· 
tio~a - , mediante a garantia de juros 
de1 X subre a totalidade deste e do 
capital ja garantido á mP.sma empreza. 
afim de prolongar-se até à cidade de 
La\'fas, observando-se as condições do 
actu:tl coDtrato. 

3. • A contratar, com quem melho-
rllS condições nfJerecer, a cou~lrncçau 
de uma estrada de ferro. com a bi tola 
de t metr.l, que, partindo da &.~Irada de 
ferro- Minas and Rio-. oo ponto 
mais cnovonif'ate, vá terminar 110 mais 
conveniente da parte na vegavel do ri11 
Sapucahy, oo município de S. Gonsalo, 
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Banindo, quaoto po~si vel. lls agoas 
n:ftoeraes d,, Cambuqoir.l e às cidades 
da Campanha e S. GOnfi:llo. com oca-
pital maximo de 2,000:000/JOOO e me-
diar,te os ruesmos r a vores dos uumeros 
an&ecedentes,ioclosivt garantia de juros 
de 7 % sobre o dito capita I. 

4. • A. conceder glraot:a lle juros de 
7 % sobre o capital ma ~ imo ele reis 
2 ,500:000/J(IOO para a construrçào da 
linha r.~rrea rle que trata a lei provin-
cial o. 3,420 de 30 de Ago~to de t887, 
entre a freguezia de S. Joaquim da Serra 
Negra e o mnnicipio de Musambinho, 
mediante os re reridos favores. 

!;.• A. contraiu com a companhia 
da estrada de ferro o~ste de Minas a 
coostrucção do prolongamento de sua 
linha, r.nw a actual bitola, desde Oli-
veira a til ao rio S Franr.is~o na harra 
do r io Jaca ré ou suas immediaçi.es. 
m('diaute a garan:ia de ínros rle i "~ 
sobre o capil~ I maxim11 de 5,1100:000,). 
pelo praw de 20 anoos. e hem a;,,im a 
ronstruccão de om r~ mal. sem garan-
t ia de juros. até ã cidad·· do Pitaogny, 
sendo con•·etlidos á empreza lodos os 
dema_is favores de que ~o~a a linha de 
S. Joao d El-Rey à Olive1ra : com a con-
dição. porPm, de sPr r.onr luido o ramal 
do t · itao~:ny ao me~mo tr•mpo on antt·~ 
que a linha do altoS Franci~co . 

6. • A P.levar, com a rtuaotia ne r~is 
1 ,000:t;OO,SOOU, o capital da companhia 
da estrada de ferro - u~ h ia 11 Minas -. 
mediante a garantia de juros de 7 ~~ 
sobre a totalidade dr-sle o do capital 
garantido á n1esma em preza em virtude 
das leis os. ~ •. \75 de t BiS e :}H i de 
1883. art. 7. •, as quaes ncão em inteiro 
vigor, incluindo-se no res!'lectivo a >n-
&•·ato a obrigação para a d1ta empreza 
de fundar dous nucleos colc.niaes á 
margem da e~lrada , em pontos dP.ter-
mínados p11lo governCl. 

7. • A conceder á emprt>za tia na vP-
gaçào a vapor do rio das Velha.; e l'. 
f'rancisco ou a quem melhnre• ••ltPlr-
çoos ofTerecer o privilrgio intr:ll t•l'•·ri,·Pt 
para a constrocção, oso ~ ~,tozo p•Jr :ju 
annos de nma Pstrada de ferro com a 
bitola de 0,76, que, parl.iodo do porto 
da Manga ou do ponto mais '· o ·~o!ente 
da margem do Rio das Velha~ . ··;, ter-
minar na cidade da Diamantina com 
IHil ramal qne, partiDdo da;; proximi-
dades desta ci·lade e procurando o pla-
nalto diamantino, passe pelas .:alle.:ei-
ras do ribeirão do Inferno e do Jequili-
nbooba, descendo ao valle do rio do 
Peilte, e vá t.ermioar na cidade do Serro. 
caediant.e a garantia de juros tle i % 
liObre o capital maximo de 3,000 :0106. 
pelo 11razo de !O aonos, com a Z•'ll:l do 

30 kilometros para cada lado da lioba 
e mais ra vores conce•lidos a em prezas 
desta natureza. 

8.• A elevar. com a quantia de rc 1~ 
4,000: /)000 o capital da companhõa d.< 
estrada de ferro Sapucahv, me.J iau tt . 1 

garantia de joros d.e 7 Y. ·sobre este d 
sobrtl o capital c;arantido á me~m:~ Pm-
preza, em virtn.Je da lei u. 3,41\J de :!\1 
de Agosto tle 1H8i , pelo prazo de ~IJ 
annos, incluinclo-se no resp::~cti vo cou-
trato a obrig11ào, por parte da mesma 
companhi'\, de construir, com o~ favores 
da linha do tronoo, oro ramal qoe, par-
lindo da cidadr ria Christina ou sua~ 
i'!lmediaçoes. 'a termin:1r nas agua~ 
Vlrloosas do l.1mbary, e outro ramal 
que, pnrtindo .to pooto mais conve-
niente da linha p iocipal, passand(' na~ 
proximidades !la \'argcm Grande e Con-
ceição dos Onrn~ • • :; terminar t~a d-
dade de S. Jusú du Paraíso, com a clan-
~n la de dPpenrlcr'r:m tndos este~ f a \'!Ir~:< 
d<.1 estabelcciroPoto das ufficin~s dn em-
preza na cic1 ado ria t:hristina. obr!gau-
do-se ainda a mesma cjmpanh i:J a [a-
ZPr passar a lioha principal pela3 al)Ul< 
virtuosas do -Vianna- e o a frPgnezia 
rio Carmo .lo I{ i o Venle o o. no caso con-
trario, a construir itm ramal para esse 
lugar,sem oous ;<lgum para a pro\'iocia. 

A' mesma companhia lica conred id" 
o privtlegio nas rondições do ~eu actual 
·~ontrato, menos o de ~arantia de joro~ 
para entroncar-se no ponto mais con-
veniente da estrada rio I erro-Jaco tin~:a 
a Lavras-, no município d o ... yurnor.a 
ou 1\io Prelo. 

!1.• ,\ conceder a garantia rle juros 
do 7% sobre o capital de 200: 000.)000. 
pelo prazo de 30 aouos, ;i empreza que 
se propuzer a desobstruir o rio l'ar:t-
catú até ao porto do Uurity. 

to. A contratar com a companbra 
orl(aoisada pelo tenente-coronel Cy-
pri:-.no de Medeiros Lima oo com quem 
melhores vantagen~ on·erer.or· a con-
strucção de uma estrada de ferro 110~ . 
partindo da cidade da Januaria ou do 
porto da Extrewa uu do ponto 10a1:< 
conveniente da margem do S. Fra.n -
cis.:.o, entre aquelles. e passando pel:1 
parochia do Cor<~ r;ão de Jesus, termiut! 
na cidade de Montes Claros, medhote 
;. garantia de juros de 7 X sobre o ca-
pital maximo de 3,000:0006000 por 'i!ll 
annos e privilegio por ;;o annos. 

H . A garantir aos concessiOIIario:; 
da coostrocção rio ,,.,msrca!t de que 
trata a lei n. 3,34ü de t885, com a bi-
tola minima de 0,60, joroll de 7 % so-
bre o capital muiruo dtl 700 :000,5000 
por 20 aooos, privilel(iO de zona de 1:\ 
kilometros para r,acla l;uJo da linha o! 
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gozo do privilegio por r;o annos. com a 
clausula de sô poder ser transreritlo !i 
companhia da Sapucahy. com a qual 
!<O entroncará ; revngados. para .1s 
Iins rleste e tios nu meros antecetlAutP~. 
o art. i U da lei n. :12:1\! de 1884 e 
mais disposições em contrario. 

Sala dos ~essõe.'i . 26 de Julho tle i 888. 
-BarbOsa da Silva.- F. N:t"~rro.
Jurumenha.- Martio~ rio Andrade.-
Leoriel Ftlbo. - O. R. Víotti. - Lin-
dolpho Caetano.- Alvaro Machado. -
J. Outra. - França Vianna. - Josõ 
Tlleodoro. - Porfirio Machado. - Ca-
mll lo Pratc~. - Nelson. - Antero. -
CoPiho de 1\toura. - L. de Gorloy. - A. 
tle Mattos.- F. ll. l'o•eira fiomes.-
Pa~re Teixeira. - Cooego Pimenta. -
Claurl•onor Nnnes.-Or. Moreira da Ro-
cha. - I. ~ltJrta .- ,\ \'elíno Correa.-
SeverlatrJ d:; i\~~ende. - Augusto C&-
sar- José llorta - Josioo Aranjn. -
S. Buroso Junio:.- T. Tolenolal -
Padre Firmiano.- Dr. Campolina. -
F. Sâ. 

O 8r. F e rreh·o. Alve a (pela 
orciem) : - Sr. presidente, eu hont.em 
apresentei ao projecto o. i!:SO uma 
~meada, q~<e deveria entrar conj uncta-
menloos em discussão com o projec·o. 
ll~endo hoje sido apresentada uma 

emeoda snbstiloliva,qne desloca o sen-
tido das emendas Í" apresentadas ao 
proj'!Gto n. aõO. PD pergunto ;i v. Exc. 
si elkt rotra conjunct;uuente nm dis-
cus~ào com esse :~u bstilut: v o ou si Oca 
destauda f 

O Sr. Presidente:- Entra coojunc-
t~meate em discus.t.in. 

O 8r. D~ ,Fortea (pela or-
de!'l):~. preside~le, eo dO;'éjo qu~ 
v. Éxc. me 1nrorme do segotnle: e.n-
trando em discussão a emenda apre-
liOO~da pelo nobre deputado, o Sr. Ju-
rumeoba, L :rerecida ao projecto n. ;mo. 
a 'eotraodo com ella em disêussão 
~ a~jlili'fos que ja rorão apresentados. 
ea. pergunto á V. Ele. ai , no ca.so de 
aer ujei&adn o projecto e ~il4 a 11':o,e:t!· os addi&i'fos do projecto acom-
P como additi'fOS-;& .eÍDt~nda f 

O Sr. Prlleideate:-Natunlment'. o. addil\'fos só podem ser rellrados 
"{Kir 'fOtaçlo da caea. 

O Sr. Biu Forlei;-Es&ou aatisrei&o. 
Bst~ ~ ferro. . 

$r. v~· .... u-•=- sr. 
eité,.dO teDbo ralar o&ID aqaeiJa 

:P de"lâu !aa!"'O'u -com 1 qo~ 
diteriol oradores, q:1e pretedelio-me 
... tribo~~.& sobre a ma&eria que ora 

occupa a nossa attenção. tizerão-se Oll-
'ir. 

Vozes:- V. Exc. 'fai ra lar muito bem 
(apoiados). 

O Sr. Vaz de l.ima: -Não v~nho, Srs •• 
combater o proJecto em discussão; •e-
nho. auoudeudu as uotagens ruturas 
que a medida oelle con~ignada ha dtr 
trazer p;,ra a provincia e. sobretudo. 
para as zona!! que vão ser servidas por 
&sa estrada. por es o prolongamento 
da oeste de M:nas. &:\ terna r o 
m&o modo de ent.,oder. respeitando. 
eutretanto, as opiniões dos diver:~u!l col-
legas que manirestarão-~e contra o pro-
jacto n. 31SO. 

A assemblea me desculpar:·!, Sr. pre· 
sidente, si não ralo nesta mataria com 
os conhecimentos technicos. preci805. 
e sim com a singele.:" dll palavras qus 
me caracterisa; assim <' espero. atten-
dendo a qoe, quanto menos iotelligencia 
tiv><r o unuh.1r •1ne occupa a trihuna. 
mai:~ g~:oeroshlalle de\'e haver da parta 
do aud•torio 11ue o cerca. 

Nioguem ignora, Sr. prosidentP. , u 
nntagoos de uma boa e racil v1a de 
communitaçào: ningnem ignora ~ttr 
ractor do desenvol 'fime0\0 de todas 38 
nações (apniad•·S). 

O Brasil. Sr. prestd~nte, quo ja Le .. 
sastO 8UCirt08S somm&lS COIU e~ raclOr 
1 mportante, si não tem obtido um reaol-
lado completo, que compense a somma 
dospeodida, tem, entretanto. colhid• 
grandes val'tagens. de que muito téD 
aproveitado S. Paulo e Minas. 

De todos os p~izes, foi o d·JS Es&adcas 
Unidos o qne melhor comprehendeu u 
vantageng resultantes das estradas de 
ferro: oaquelle grandioso pait, quando 
se ruoda uma colonia, arobOra em lm· 
gar ermo, distaot.edos lagares po'foadoe,. 
trata-se de estabelecer uma linha rerrea 
que ligue este novo nnrluo ao~ cAntro5 
productor0:1, 9 ue mai11 tarde lorn» 
esta non colonta um centro de actin-
dade, d'onde se irradiào outras linh• 
de estradas, como acon&eceo com o po'foa-
mento do Far-West. 

Embora, Sr. presidente, os eoeeoa 
homeoa de ealado Lenhio deeeo• I• 
deMI ractor imporJ&ole de deeeo'folwi-
uaenlo, eomo lemos om exemplo ... 
ocme do Rio llrande do Sol, nu eo-
loaiu de D. l&abel, Coud'e d'Eu, Silteira 
Mal1ilts e Caxias, qoe por moitu n• 
têm 'filio ~rdidas situ· colhei\ae por 
(alta de IDMOI de transporte para , .. 
mercadorias, diJD eu, embora lenha • 
dado7 eeae deeea1do por par&e do .,_ 
wehlo, nem por iallo de9'111D.:~~ cooliour 
oe~~e &erreoo, pelo cootnrio, de'eme. 
aegair outra nreda, &ratar de mel~ 
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r.or •' fHOV IIl o; ol, COI'I:Inolo 35 SII ~S rer• 
lt•c< /.o1nas de e~ tr~· l ns cll: rorrn. 

Eu não venho. Sr. prcsuJPnlc. mos-
tr:cr as granrlrs vantagens elo prolnn-
J.!·Huento •la lleste de ~J ioas atraves-
sauoloo n importantn e ubcrrimo \'alie 
rle S. Franrlqc;o; venho ~ÍIIl iii Csment..l 
ciPclarar á a«scmhlea IJIIB n~o neKO e 
uunca nrgarei muo voto a e:.te meio 
uuportante tiO legar :IIJUI!IIes centros de 
ar li v idade. 

Fnç·• acompanhar o meo voto, Sr. • • presuluute, ue uma petJ ueoa emenda. 
que julgo de grande vantagem oão sío 
para a estrada, como para a zona por 
ella percorrida 

E' a seguinte (/é) . 
Esta medida, Sr. presidente, c de 

muita vantagem, porque, racili taodo 
aos 1 mm igraotes o t raos~orle para um 
muoic•pio importante e rico, como õ o 
da Oliveira. ma.is tarde, estes mesmos 
immcgraotes serão elemtlutos de desl:o· 
volvimento. porque virão deseofolver a 
codustc ia des ta zona. 

O Sr. Seve~iaoo de 1\esende:- Ja rez 
\'. Exc. o calr.ulo do quanto custa a in· 
troducção de mil mmcl(raotes 1 

O Sr. Vaz de Lcma:- Si a co:::paob a 
clespeode algi.Lilla quantia com a cn· 
troducçào desses immigrantes, em 
cvmpensaçà<>, terá mas tarde o llesen· 
vol vimeuio lia! indu~trias e da la vou r a 
por aquellas zonas, o que será em pro-
veito da estrada e da província. 

O Sr. 3everiaoo de 1\e~eode:-Mas, 
11ode ser um oous que a companhia 
não supporte. 

O Sr. J. Outra:- 85 contos. 
O Sr. Vaz de Lima:-A somma não 

é tio grandtl e, quando o fosse, uma 
companhia importante,eom•l a de oeste, 
uão poc!ia receiar dospeodel·a, quando 
é certo haver ma!s t.arde a compen-
sação. porque os immigraotes 11 :.zem 
o desenvolvimento da induslria, da 
lavoura, elementos de renda para uma 
estrada do rerro. 

Assim, pois, esperando que a casa 
tome em consideração a medida que 
apresentei, eu tleixo a tribuna, mesm•J 
porque, sobre ~ mataria, ja diversos 
or~dores se 6zet am ou vir e procura-
ram perfeitamente rlemonstrar as no· 
t.ageos qtte est.a estrada virã lraJ<~r 
mais t.arde i província. 

Aproveito a occasiào para mandar 
à mesa tambem, a pedid? dto um 
collega, uma emenda, que é a se-
guinte (lê). 

Tenho coocloido (m14ít? bem). 
São apoiadas e· entram conjuncla· 

mente em disc11uào as seguintes: 

\ . l 

SHIJ-~menda ã !'mfln•l-t '"h.;titulc ,.3 
tle 11. J . 
~o § r.. •. nnoll' <~" tli7 - !i 1)(1(1 OOOh-. 

~e lpa ; r. .!IOil;OI)()r)llOO. 1"'111 pr ~1.11 cl11 
~(I aunn~. r.o ut u racn:,l. !loo 111111 tu uc:ti~< 
c:oo.veoientc, para :1 r irlano elo lt~ 1'"-
cercca. 

Sala •In< sc.-~o'oe~. ~(i M Jnlltn ole 
t ll..;f!.-1•.· An!oooo·t Tn"ecr:L-Vn7. de 
I. i ma. 

~ - ã. 
Oept•i• cl oo art. t . •. nccre.'i\:ente·se : 
ArL :1 • ·' companhia fiear;i ohri-

~ada. a íntrodu7.ir, por Mta conta, I :000 
tmmcgrantos o estabolrccl·os na zona 
margcnal de $Ua estrada. no muoicivilJ 
de llliveira. 

Sala ocas se !toe.;. '16 de Julho de 
t t\88.-Vat !le l.ima. 

O Sr. Ant.e a·o:- Sr. prcsidentll. 
serei breve na exposic;ão de algumas 
rooscderoçOes que tenho a fazer sobre 
o projecto que trata llo prolongamento 
cl:1 e~trada de ferro 1lo oeste de 
Minas. 

Entro vacillaute Msta discn~«ão e 
uma das raz•)es é que. pouco ,·er.oado 
nestas questões de algarct roos e de 
Jinaoças, temo quo mo arrastnm para 
C!'S6 terreno; mas. o:·to me abalançarei 
a abordar a questão da coovenieocia 
ou iocoovenieocla da garao tca ue juros 
a esta estrada; Inovo-me oas palavras 
aulcrisadas tle d i vur~o~ oradores que. 
se têm pronunciado :1 re~peito. 

O Sr. Francisco Sá:-Ninguem maas 
autorisado do que V. Exc. 

O Sr. Antero :-Si, por um lado, 
tenho ouvido opiniões uáo menos au-
torisad:!! contra a garantia de juros. 
adduzindo·se como consideraçdo pria-
cipal que essa garantia de j u:t'q '"!!!:. 
onerado enormemente 11S cofres da pr&-
viocia, por outro lado, outros, arga · 
montando com a força dos alg:~riqmos, 
nos têm mostrado exuberaotemeoa. 
que essa 11araotia tem em mira a ~aa 
reproductivcdade e beneficos têm sido 
os seus eUeitos. 

Sou daquelles quo entendem que a 
rroviocia nlo deve oegar·se a esse. 
commellimeotos, animando a iniciativa 
particular e fazendo com que o no.. 
vasto territorio seja cortado de ,;u 
ferreu, sem o que nenhum progresse_ 
oeabWDa prosperidade poderemos al-
cançar. 

Sr. pre!!ideote, .quaodo me inscreri 
contra,. alo quii com isto signi!!car 
que viria em absoh1to oppor·me i pu-
ugem do presente projecto; mas, i ... 
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.:revi-me regimentalmente, porque ti-
•ba de apresentar uma emenda da 
..ais alta coanaieacia. 

Em geral, o conjancto das medidas 
410e o projecto concretisa é bom e 
consulta necessidades palpitantes e 
ioadia veis da DO!!Sa proYincia. 

l'elo modo, porem, por que ts&l elabo-
rado, não consulta esse projecto o obje-
c:tiYo da provior.ia;longe de satisfazer aos 
seus ma1s palpitao&e:l 1ohelos, ellt! ni 
ferir de :rente o" seus Terdadeiros in-
teresses e, nessas coodiçOes, a medida 
qae elle consagra, longe de traduzir 
em realidade aquillo que todos de-
eejam, vai apenas satisfazAr a inte-
resse~ locaes e entibiar a lodustria 
de zona~ muito mais ferteis e sempre 
apontadas como as mais convenientes 
para este traçado, como o mais pro-
motledor de transcendentes resnllados. 

A minha impugnação, pois, ao pre-
sente projecto é p;~r.,ial o refere-se ao 
traçado do seu prolongamel'lo. 

Si nesse ponto divirjo llu parecer 
da commissào, é porque, pe,'\ leitura 
do relatorio, pelo qao tenbo ou ;ido de 
muitos proOssiooaes, entendo que o 
prolongamento da estrada do oeste até 
Jacaré não é o mais conveniente e 
util para que a prOTincia lhe garanta 
o juro do 7 X· 

O Sr. Severiaoo de Resende:-Pro-
c:ura a zona mais fer t H. 

O Sr. Antero:-Hei de provar o con-
trario ao nobre deputado, fazendo Ter 
á S. Ktc. que a zona mais fortil é a oe 
quo cogita a emenda que TOU apre-
:;entar. 

Sr. presidente, não posso aceitar ta l 
qual o projecto como se acna redigido, 
'risto como, a ser approvado em sua 
integra, elle vai prejudicar i n&eresses 
muito Titaes da zona que tem sido 
declarilda pelos nossos mais impor-
tantes homens como a mais rertil e 
aqoella que de preferencia deTe ser 
procurada para esse , rnloogameoto. 

O Sr. Severiano de Resenlle:- Mas. 
o' nobre dopuladd alteada que a m&-
dida consulta os interesses da pro-
wincia. 

O Sr. Antero:-N1o cons11lta os in-
teresses da proviacia, vtsto que ni 
matar a extensa zona do nlle de S. 
Francisco, onde eslào situados os im-
pOrtante~ muoiei1 ios de llapecerlr.a, 
Fbrmiga, l'iumby e outros. 

F. por isso peD,!O, que a assemblea 
doTe tomar em cóllílidençlo a mi'Dba 
emenda. 

· Ma.<~ , Sr. presideute, é todawia nm 
facto incontestaTel qoe a zona qoe se 
jk'Oenra para prolongaml'nto da estrada 

de rerro de oeste não é aqnolla que 
mais consulta ~ interesse~ da pro-
Tineia . 

A zona mais propria ti a do valle 
de S. Francisco, porque, alem deMo 
prolongamento atravessar muoicip!os 
amportautissimos. de i ndustrias ja 
bastante adiantadas o de Javonrl assaz 
desenvolvida. as qoaes, em actividade, 
eonstituiram ama fonte de ioe~gotaveis 
rendas para a província. e taes são os 
ruuniciptos de ltapecerica. da Formiga, 
Piumhy e outros, vai atravess<•r :1 
grande matta tlc Paio~. que não u i ta-
feri r abJõolutameote a outras consi-
deradas como ferteis e íntlostriaes. 

A malta de Paios, es~a matla se-
colar, de .\0 leguas quadradas, 6 por 
demais importante e tdm uma expor-
tação enorme. não só de gado varcum, 
cnallar e suíno, como de mui tos outros 
generos de el ~rlação. 

E. Sr. presidente, não •' de somenos 
importancia procurar estas tonas 
maiJ rerteis; no pruprio i o te res~e 
tia empreza e da pro•lncia, deve 
actuar os~~ modo de dirigir as estrad a.~ . 
porque, alem disso, a i>rovincia, que 
se sacrlftca de cPrto modo. conce-
dendo garantia de juros. tirar.i algnrn 
provolito, ,·endo correr para o se11 
era rio ma10r porção do rtonda, q ntJ 
amortise o emprego de soa garao tia. 

Ora. Sr. presidente, a estrada. tln 
ferro do oeste, atra ves-oando uma. zona 
como a do pnrecer, Isto ó. fa1.endo-so! 
o l)rolongamento pelo modo porqun 
está redigido no projec o, eu posso 
a!Iirmar, sem medo ''" str contestado. 
que a 1.ona de S .. l.otonio do Monte 
não é. de modo nenhum. compararei 
a zona do ''alie de S. Francisco •·. 
portanto, aqoella que mais vaotagen~ 
offerece. 

Eu me lembro.Sr. presidente,de QU tl , 
conersando com um proftssiooal. rJe 
uão pouca importaacia, sobre esse prn-
loogamento,elle mo disse, e eu me con-
venci da \'t~racadade de suas palavras. 
que com o prolongamento da estrada 
de feno de oeste, segundo o traçado 
de ~ue trata o projecto, a exportação 
se circnmscre\'ería As SOSOe:i e ja-
carés. 

E é uma Yerdade. 
O ~r. Severiano de Reaende:- NAo 

apoi.ldo; V. Exc. foi mal informado. 
O Sr. Antero : -E não é de hoje, Sr . 

presidente, que ,se fala ao prolooga-
mento'Cia estrad~ de ferro de oeste pelo 
nlle de S. Francisco. 

O Sr. Presidente:-ObserTo ao nobre 
depot.ado que a -hora está dada. 

O Sr. Antero : - V. Exc. compre-
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llende, Sr. presidente, QUe torna-se-me 
impossível •erwinar a•(UÍ o meu dis-
curso. 

Pergunto. portanto. á V. Exc. ()B 
quanto tempo (IOs.~o :oiu rla t1i~por . 

O ·r. Pre~idente : - \' . E~ c. tem 1í 
minnlos. 

O Sr. Antero: -;\este c~~o . pr..;o ã 
V. Ex c. que r. o usullo a r.a>a si " P cor.· 
.:ede prorugaçf10 por nwia hor~. afim oi e 
continuar a discussão ol oo prosentol pro-
j eclo. 

O Sr. Presitlenle : - O nohre olepu-
tado pcole prorogaçAo ol o mP.ho hura 
para r:oncJuir o seu tli~r n rfiO nu vcdu 
es~:o prnrugaçào para conti•1Uar 01 cli~
cu~~:,,,? 

O Sr. Antern:-Pe~n prorog~ção pa ra. 
conto o u:o r a oliscus~ao tl u projeo~to. por-
que não sei em que tr.rnpoo pn>so con-
cluir o rncn ol i:<<:nr~o. si em !i, iU, -:!0 ou 
30 miuu to<. 

O Sr. l'r.:~itlP.rllc: -Voou ~ujr,i lar oro-
queriruouw oi ) lloliJrlt fi Cptrt:lthl :'o Vtl· 
Laçá o. 

Consul tada a ca~~, r•mo'Colo! a proru-
gação retpwritla. 

O Sr .. \ 11tem:-Sr. prr.~ odnnto', r.omn 
ia cli~ruolu, a zona procuraola rara o 
pr0l11:1g~ tnCII lO ela l)~tr~cla ti C rt~rrt) de 
oeste llc .\l ona:< ná•• 0: :1 mais (ir•opria c• 
uem (· :VJIIGIIa quo sPmt>re c.~tevc no!) 
iotnit<•S •I•• governo eiT•Jo:tnar. 

Em parte alguma, Sr. presidente, 
nós vemos o Porto rl 11 Jacaré corno n 
ponto tcrmcnal para o pruloogameuto 
dessa r!<traola. 

Até causou sorpre;a e mesmo uma 
certa e~pecic v~r n modo porque 
quer-se pr11lnngar es.~a estrada . prncu· 
raodo a na1·Pgação do rio S. franclso;o 
muito ~m U•Í;(O, imiti l isando -~e. por 
conseguinte, não mem •• de ao leguas 
de ~ua na voga ção. 

O prulong:uuento ola uestfl de ~lioa$, 
Sr. presioJentC, SP.IU(lrt! roJi prcd:lill:lOIO 
como o ma i,; racional no pc111111 ex !ro•mu 
da navegação do riu S. fran~i~·· .. 

Nos rei a tu rios w nr.c rneo tes au 1 • , : 111 1lo 
estradas r:m nossa pt'HI'incoa, 11 ' " oll-
cooLramos as bas~s para es;;e proifour;a-
ruento oa Abbatlia do Porto Real . 

E seja· me permiltiJo, Sr. presidente. 
aioda nesta occasiào, oiTo· ,.,·cr alguns 
tepicos de um importante rcl:.!orio que 
o distiocto c .. genheiro. o Sr. flr. ~lu
desta de f aria Bel lo, apresentou quando 
oogeobeiro eiTecth•o de< ta provín-
cia á consideração da aolmiuisl raçào da 
me&ma. 

Tra tando das diversas estradas de 
ferro que ele viam ser effectuadas como 
obras que vinham trazer I.JrtiSperidade à. 
província, elle dizia (/e): 

c O 2. • ramal ou. ante~. o vr•1 · 
longarnento do tronco ela !!.~trada tle 
D. Pedro H, atra~e.~san do ~~~ munt-
cipins dA S. Jo; ó c ~. Joàu oi' EI- llri. 
l) lívcira.. llr1pcrrrit:a, Fnrmig:t, l'iumhv. 
Ara~il, Patr~wtio 11 IIJgage tn , to ,, .io-
rr.cçan mats ou menos N U. , .. 
segnn110 mo p:• recc. ti 'lllU pr" • lt<~ 
mais vanta jns!" rcsu!ta• lu~. o que wn· 
stotuú a base n• los~al do opnl••ntn eclt-
flcio da rntura pm~püridatlo e cn .. ran . 
dccimen !CI de tuolo o lmperio • . n 

Si i:. lo c. (lOrtanto, a v~rdacle emanaoh 
1las 111 ~··• oll' 11111 • lo~ mais a utnri~ado~ 
Pll):;l'llho:i ms fltr" conln ~sta pro Yincia. 
:1 <'!nt.:ln~ào a opto somos ohriwulos a 
cheg~r 6 11nP, uiw tcodo a empreza pro-
o:olli<l" a e:; tn•loo~ n;o 7.· ua ol11 vallu !I ~ 
$. Frano:isro. eutllri!CI;;lU :0 Ah h:toli:tdn 
l'nr ln 11 ••a I, u:i o) pt 1t li a t•uoo ,., ." 1 e rw·m nu te 
:l'lU I I~ t:or a~ v.t • ll:t~t·n ~ ' l'' r r.·~n llam 
ole:~sc tr:or,at ln. '( tU! rr~t•r1r r.t a mtnha 
cmr.no l~ ,a Tl'.<pCII•• li h •(n~ l aintl:t aro-ré<-
o"t•nta ouu·~rnll l'll;(l!llht!tr'll (I·): 

• l':tr~CPIII-IIlf' oi~ f;u•j l lto lU Ít,':'OII a:< 
l':lutagctos rrun••on ica,: , :td mini~ t ra c lva~. 
poli tio .;; e c> tratpgiras olc non ta l tra-
çaoln, Colll>titnin.lu como 1(11 6 à ospmha. 
dor~:. l dn o.:oll"'"" !Jr:tsilciro. 

.. :\ J:tngular p.o;:it,'ioo lle,:hl t rao,:.lo lo,;;e-
gnondO mais nu ntl!llll~ u P.•piwio-ln,!stm, 
impropriamt•nto r. h:uu:ulu- 'erra da.; 
\'ertontes -. •I tliv i~Qr ol:t, :tg na~ parl o 
nnrlt! e para o sul. rrt~pnrciuua os ma i" 
commodos, conve nientes o ccnnornico· 
traçarlos de ramaes ,prlos valles J os 
llrandcs ríos, demauddotlo as pruvi ncia~ 
du nnrle e dtl sul "· 

E.c:omo affirma ain1la ~s~e CDl(POioeiro> 
no alluolido relatorlo. o:; tcrron~os a per-
correr tornuiio essa coo~ tru cçàn muito 
economica pell C;(teusào dA seus cha-
padões e suavidaoe rle ru tdulaçtle~. 

Ja v é, portan to, V. ~:x c., Sr. presi-
dente. que algumas objecçuos que Pt•· 
ol es~rm surgi r rclatc ra rnontc a esso• tra-
polo. i~ lo é. ole nãtl e nr.oa tr~r :t ••om-
panloi:t o vallu pelo IJ II :ll ella fnssc tlin-
l!ioulu a sua ~l'trada uu li r. Ler mesmo doi 
f,oZilr rnuitos e ÍIO(JIIr laulC$ f.llrtC~ em 
sr.rras c rnontanhas,r.$!'as ohjPCçóes •les-
app;treciam, porque. o:omo nt·t, sa-
hemos. é nm tcrreun rw uco arcitlflntad t) 
destle a ci rlaole de Olir1•i ra ntl: ;\ A l•!oadi:l. 
tlo l'orto Real. 

Si, r.ois. a zooa do valln S. Frandsr.n 
I! a pref~Jrivel , 6 a m:ois i mport~ ute, e 
~~ Lambem desta zona para o prnlonga-
mento da Oeste não acl ,·t:m ~erias uim-
CJldarles á companlli~. eu não sei 
porque ha de se dei~ar ate mesmo com 
dimin n içào de alguns kilontetros, haole so1 
abaoc!onar es>e traçado e preferir -se n 
traçado do Porto do Jao:aro' ! 
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E taoiO !sLo e verJadll, Sr. presi-
deoLo, llo unportaote t! o traçado que 
t•ncerra a e•nenda, que ainda llontem 
110 jornal da casa nti~ vimos uma oo-
liCia, qne de certo modo \'em nos r.on-
vencer da vaotagem do mc~mo llrOlun-
gameuto da Oeste ft ,\bhadla du Porto 
1\e~ l. 
Nó~ v1mos hoolem it seguinte ooticia 

110 jornal da casa_ 
• Estradas ae rtrro - Á corJpaohia 

Nogyana requereo ao governo imperial 
conce:ISào de ama estrada de re rrv entre 
n ronto adequado do ramal rorreo llio 
Pardo e o Rio de S. ~·rancisco. nas 
pruxirnidade;( dn lugar denominado 
t\ bhad ia do Porto Real • . 
A~ razOes, Sr. presidente, que, por 

sem duvida, actuaram na compaobia 
Mogyana para reqntrer este priviltgio 
aO governO gAral roi, sem dU\'ida ai· 
go•ua, verificar a conveniencia dl'sse 
porto como o ponto extremo da nave-
gação do rio S. Francisco. 

Si, pois, a companhia Mogyana en-
tendeu de grande vantagem lev.u a sua 
estrada de rerro até a A bbadia do Porto 
Heal,n6s,mioeiros,com maioria de razão, 
deve" tos ser os primeiros a razer com 
qoe- v prolongamento da Oeste chtgoe a 
eMfe ponto e que uma outra rompa-
obra oio nos venba usurpar posição tão 
idlpijttaote, traçado tão convenienlc 
pti'W i proviaeia e para o Estado. pois 
~ co'nlfiç:\o· ~'a ra o aagroento de nos~as 
rl!ll\1'4"' qw as estra.dai garantidas 
te'lítlàm dll cortar zonas protfuctoru , 
cuja lndustria e lavoura tenham ele-
ntelllb! de' vi di( e de cf8!13nvolv1men to. 
~lall CWldii(Oe:l e~li alj•&d la li qne 

alfllld9 a pr8!8111'8" emenda e, Sr. pre-
sid4!11le, a Abbadi3 do Porto Real, em-
qnanto a- eatràtfa olo se prolongar, será 
G'poDlb píra O qnal CQnftl'gll'lO força-
d:nDente\odb!f 01 produclbs dazona ~er
tan'eja; ao passo que para o Jacàri isso 
..em duTida aio se dará, porque a zona 
a que se pritende senir ja se acba 
eoubltada com o ramal' de Pitangay, 
qfi · ~~erà 1 ~ relido pua essa exporta-
çJJJ (cApoia<W e'II60 típOiadol) . 

belm, poit , Sr. preiideole, eu, apre-
aeatalldo a minha tllllenda, nAo tenho 
sido por fl'm, como ja llt ver quando 
YOlei pel' passagem deste prejecto em 
1.·· diiiCUSáào, satisfazer as .:uova-
nit!nelu desae· vallh~ como as mai:~ 
im-taotel e mais salutares para 
a ~incia (apoiado; mn itv lotm do 
S,.. A riltid# JliJiiJ). 

Portanto, olrereço a minha emenda, 
qui 6 concebidi nos segololes ler-
mtll' (lê). 

(Jit~ ilo Nm). 
• 

E' apoiath e entra conjuuctamenta 
em discussão a seguinte em•Jnda 

N. 6 
Emun•la ao projecto o. :J:íO, ;.~t. t.•. 

Ou tio ~e •ll z-com a mesma bitola de Oli-
veira ao alto tle S. Francisco na barra 
do Jacaró - diga-se -com a mesma 
bitola de Ql,vcira ao al to de S. frao-
ci~co na AIJbadia t.lo Porto 1\eal ou poullJ 
Ci tremu da navegação dtlsse rio- . 

O mais como se acba uo projccto e 
se segue. 

S. 11. 
Sala das sessl'les, 2t.i de julho de 1888. 

-Antero. 
São lidos e apoiados os seguintes 

additivos. 
~. 17 

Art. f ica o presidente da província 
:>.utvn,:tllu a conceder, a quPm melho-
r ..• '·'ULai(Cn~ n[drec~r. privilegio VOf' 
50 annos. com a garantia de juros ds 
7 % a<> anuo. para a cooslrucção, OS() 
e ~01.0 ~~ ~ uma estrada de ft~rro de bi-
tola não ín:~rior a um metro, que, par-
tindo da cidadd de Sabara o passaod() 
pelas de ltabíra de Matto-dentro, ds 
Slnt' A o na dos Ferros e procurando () 
nlle de Guanbães ou do rio do Pei1e. 
v! à r.idade do Serro e dabi á barra oo 
Parauna, ao rio d•s Velhas. 

Sala das sessões. 26de julho de 1888-
- José M. Brandão. - S. Ba~rOSG 
Junior.- T. ela Motta.-C. Prales--
CiaudiunorNuues.-Dr, M. da l{ocba.-
Teiuir~ D11arte.-AI varo Machado.-
Drumond.-Padre Firmiano.- Vu d. 
Lima. 

N. t8 

.A:rt. Fica concedido a quem meTbores 
condiçOes oO'erecer ou â colllpaobia 
que se·or~nísar 11rivílegío para uso e 
gozo tle uma via ferrea de bitola es-
treita, que, encroocando-se do pooC. 
mais conveniente da estrada de rene 
liogyana, município do Sacramen~. • 
dirija i cidade .to Patrocínio, passandêJ 
pelas agua.s sulpbo-alcalinas da cidade 
d.o Arui, e lambem pri'f11egio·para ..-
tabtlecimentos baloearios das referidas 
aguu alcalinas e elportaçào das mes-
mas, ja em nature.!a e ja em saes. 

§ V Estas concessões serão· sob as 
eoudiçOes do termo de cô .. tralO da es-
trada de ferro do valle de Sapucaby 
n~ta província, sobre o capil.al ma,-
l tmo de I ,OtO:O .1008000 rs.; ftcabmJ 
ao coocessiooario ou à companhia qu 
elfe orgaolsar o direito de rrolbogal--
mloto até ao poolO naveaave do n. 
Paracatâ. 



~ ':! . • E, ta~ concos it~- •erão pelo 
p111.0 do :10 anuos o a Jlr•J\'In tia .f.l· 
r .• ul•râ os juros tlc i , • •lura1• l8 o 
ll'lllllU tia construc~ilo c ~ ·• depois 
••·· coostnuda. 

Art. ':!. • 1\evogão-se a< .li~po~içúS:J 
0 111 t:ontrar in. 

Sala dlS sessuCl', :W llc Jllllio lle ll!SR. 
- 'logueira .-:'ielsoo.-A ugnsto Cesar. 
-Sousa Habelln.-l'urlirio ,\larhado.-
1.. lle t;odll~ .- \ 'az de Lima. 

:'õ. t!l 
i\rl. Fica o goveroo tia prov1ncia au-

lllrisado a conceder a quem melhores 
u ntagens on·erecer IJrivilegio c garantia 
do 1uros t111 i X soore o capital maximo 
de t ,OOO.OGOtSOOO, por espa(·o de 80 
annos, para a construcç\o, uso e sozo 
•lc uma estrada de rerro, que, partindo 
tlu ponto mais con..-enionle da e:strada 
ti•• rcrro Leopoldina, pas!'aodo por An-
gu~tura , 1á terminar ern S. .\ot.>nio 
tl ú Av~nturei ro: concedidos os mais 
ra vores que por lei são 1:oncetlido:! a 
emprozas coogeneres. 

A garantia surà por o~paço tle 15 
annos. 

Saladas sessões, .!6 de julho lle 1888. 
- Teixeira Ouarte.-Nelsoo.-Augusto 
c:e:~ar.-Padre Teixeira.-Avehno Cor-
r.!a.-Antero. 

N. 'iO 
Art. Fiel o governo tia pro\'iocia 

autorisado a contratar, com quem me-
ll•ores nntagens orrerecer, a construc-
çào de uma Yia rerrea, que, partindo 
do pGn lo mais couvenienle onlre as 
estaçOes de Lar a yeue e Soledade, na 
estrada de rerro LI. Pedro 11 . vá a Con-
goohas do Campo, sendo o privilegio pnr 
:10 ano~ e 'lO ki •o metros para cada 
lado do eixo da iioha e mais ravores 
concedidos por le1. 

Sala. das commissõe~. 26 de julho 
de t 888.-Laiz Vioi ra.-Jurumeoba.-
1. Murtt.-S. Barroso Juoior.--C. Cer-
queira.-Antero. 

O 8r. JurnDlenba (pela or-
dem):-Ea sou daque:les, Sr. presi-
dente, que entendem que todos os de-
bates oesta casa e, principalmente. 
subre malerias de graode importaocia. 
devem ter larga e luminosa exlen"o, 
alll'l\ de que todas as opiniões possão 
r.·aoca.blente se mau i restar . ... 

(). Sr. Bias Fortes:- Por isso, venha 
a rolha. 

O Sr. Jurumenha :- &le meo modo 
de peosar, entretanto, não ni ao 
extremo e absoluto, ao ponto de 
prejudicar o andamento e votação 

tia ~ leis annua~ tau:o n.I Ji~ •tn on.l.t 
cutcnlu •1111! o i•l uJ~.:to cn1 Jis.·u,.,: .. , 
p tem tuln. pelo n·,.:iml'nlu o para 
completo e~clarccimrnto tia ca~a. os 
díswr~os sunic•enles. 

Teremos, quandu muito, •I·~ n•1 •·ti r 
Oi IUOSIUilS 31'(( 11m~DlOS, tlao•ln-lh••s nu-
\'3~ rul'lll:LS 011 IUClhur lill!;li3(;CIIl . 

Eotcrulo qnc esla assernl>:1•a cs tà tle-
vidamento orienl:\11:t e nao ha ur~cessi
dade :~tgucua de 1•• otelar-sea \'O taçâo. 

Ass1cu, tendo :UJieriormoote h:~ f ido 
aous discursos e agora tr~s. tPruos 
discursos de•nais, se~;on.J o o re-<unenu. ,o Sr. Stlaros Peholn: - Qua1r0 va-
la vras coosiderão-se um rli scur~o. 

Ja se declarou qne não ~>o querem 
discursos. quer-~e ,·otac.ào. 

O Sr. Jurumcnha:- Ningucm decla-
rou isso. 

O Sr. Soares Pe1xoto:-Ja so l! eciHOII 
aqu1 peremptoriamente. 

O Sr. Jurumenba: -Quem declarou 1 
O Sr. Soares Peixoto:- V Exc. ouvi<J 

perfe•tamenle. 
O Sr. Jururneoha:- Talvez rosse e111 

outra materia, porque uesta. im tenbCJ 
observado larga e luminosa d•scllSllào, 
discursos até de duas horas. 

O Sr. Carlos ~o1ueira:- E a~lda
mento. 

O Sr. Jurumenha :- E' assim que • 
Sr. Barbosa da Silva, tratando, julgo. 
do projecto de rorça publica, oc-
cupou a auenção da assemblea duas 
l11ogas horas, exciosif3meute sobre 
malerla de estrada de rerro. 

O Sr. Dias Fortes dà um aparte. 
O Sr. Jururuenha : - E.u tenho obser-

vado nesta casa que m.aterias maile 
mais importante.-; do que esta l~m pas-
~c sem maior discos.'\áo e até com a 
concurso dos que me estão daoct. 
apartes. 

O Sr. Presideole:-Peço ao nobre de-
putado que resuma as suas ubserfa-
çOes sobre a ma teria de. ordem. 

O Sr. Jurumenba: - Eslon expUcaociG 
a minha presença na tribuna. 

A. minha consideração aos nobres de-
putados que me honrão com os sea 
apartes não desce ao ponto de eola-
der q1 ~ SS. EtC!., que parecem rew-
nhecer que estão em minoria, nes&a 
discus.~ão tle ortlem e quanto ao eDCtlr-
rameolo vossào preleoder que a su 
Yoolad& consiga su lftJcar a fOZ da maio-
ria da ca$3. 

Por muito talentosos que sejio <» 
nobres deputados, parece-me que de· 
vem resignar-se ao pronunciamento da 
ca.sa, quando estaseja-lbes contrarie. 
(lrocuraildo estlarecer e concorrer par& 
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a di~eossão, porem nunca com essa al-
t itude impo·iti\·a e imperativa. 

O Sr. Carlos Nogueira: - Ninguem 
tem essa postçàu imperai I va. 

Aqui 10110~ SOIIIOS iguaes. 
O Sr. JnrumP..oba: -Nem eu estou 

dizendo que sou ~uperior. 
O Sr. Carlos Nogueira:-Nioguem 

,Pode dominar 3!4 nossas consciencias. 
O Sr. Presidente:-Peço dr. oovn ao 

nobre deputado que cinja-se il ma teria 
de ordem. 

O Sr. Jurumcuha:-Vou terminar, 
Sr. presideute 

No moi! o de maoirestar· me, creio que 
nada ha absoluumenlc de nfTcosivo ao 
bonraolo 1leputado, o Sr. U•as Jlorles, 
nem av Lli$1Íocto collega de llancalla, o 
Sr. Carlos :"'ogucira, nem ao meu nubrll 
compaoheiro tl collega 'P•e senta-~~~ á 
direill, o Sr. S. l'cixoto; portat. IO, 
acho que e~ te azedume do li nguagem e 
de apartes não tem cahirncnto. 

O Sr. Soar~s Peixoto t.lil um aparte. 
O Sr. Jurumeuha: - ~:u niio c.;tou 

ralandu em minoria; estou ralando em 
bypolhe~~- . 

o Sr. Carlos Noguetra:-:lfas , disse 
qt e nOs nus devíamos resignar á posi-
'ão de minoria. 
~plano esta premeditado. 
O Sr. Jururneoha: - Falu em ab~!ra

elo; mas, si os nobres deputados que-
rem concretisar, nf)Sse ca<o eu retiro 
toda a parte do meu discur~o que lhes 
parecer offensiva, ficando os nobre~ de-
putados certos de que nesta tribuna 
nnnca abn~arei da virolencia Je I in· 
guagem, nem lamponcn faltarei á cor-
tezia que muito me merecem os meus 
distinctos collegas. 

A.ssim. pois, si no meu modo de 
enunciar-mo rui pouco cor tez ou ma P:t-
primi inconvenientemente, retiro todas 
as expressões que possão ser ofTensivas. 

O St·. Barbosa da S.lva: - Muito bem! 
Procede como um cavalheiro, que é. 
O Sr. JnrumPnba:-Finalmento, Sr. 

presiLiot ,,, entendo quo o projecto ja 
e91á de,·ula e luminosamente discutido; 
~equeiro o encerramento da discussão. 
Muito bem). 

O 8r. Dh~e Forte8 (pela 01'-
dem):-Sr. pre~idento, hontem, 'lU~ndo 
V. Exc. declarull adiada a discussão do 
projeeto n. 350, devi.a ter ou v ido que 
en pedi a palavra sobre o musmo pro-
jacto. 

O Sr. Candido Cerqueira :-Apoiado; 
foi ouvido por todos. 

O Sr Presidenle:-E t ffeclinmente 
4> nobre deputado se acha inscriplo. 

O Sr. 8. Fortes : -Der.larao~o V. 

Exc. que eu me achava insaipto para 
a dtscossâo cJo projecto. o:1o posso dei-
xar do lameolar quo o nobre depu-
lado, o Sr. Jurumeoha, ,·iell~e reque-
rer o encenamenlo •In discussão, ê1u 
detrimento de out ros ora,! ores qne se 
queirão maoircstar a respeito. 

Sei, Sr. pre~idente, quo esses ora-
dore~ não trariã.o loz ao ospirilo dos 
nobres deputados p~rn couveocl' l-ns de 
quo o projecto .oão dtl VO ser ,·otn•lo. 

O Sr. Jnrumenha t.lil 11111 nparl o. 
O Sr. B. Furlr.~:-ll:l~. ~~ \' . I ·: .~ o:. 

oào allrnillo íuqh,~lcào. Ira do· p•:puttllr 
que cu tamhcm por minha vrz n;io a 
aceito do nobre deputall,, ou rl c 'lllem 
quer que ~rja. 

Eu prctco•lia mostrar :'t pror. iocia, 
na discussão Lln art. 1.• rl•1 prujccw. 
quo e lia nfto ~c arh:t l•m condto;'•rs tio 
garantir juros. comt) prPteniiPm ,,, all-
tnres do prnjecto e do~ 20 ad !itivoo; quu 
o a•ompanhãn. 
· l'retetuli:l demonstrar qnr, a . ·•nli· 
nuarrnos nesta carreira Yl!l'ligino~a de 
coocc~~Oes de gararnins tle juro; ·1 r~ 
trallas de ferro, n:to ~flremo ; Q~ :cus 
li lho~ di le!:lo<>, mal< venla1 lci ros 111 110:.' 
ingratos. porqn~ cstamt•s r.sb;wjn rultt 
os dinheiros publicM. 

Ora, si cu linha e. ta itl!en•::io. ' i'"! 
de modo algu m vem prrj url irar· o pcn· 
samento dn nohru tlcpntntlo; com que 
razão vem o nobre lleput:trlo llizrr •1110 
cu quero impor e qun igualu Pnte ,, 
q uercm outn•~ cc• ll egA~ IJIH' i m pngnã 'I 
o encerramenhJ d~ d isc us~ào l 

Sr. pres'drnle, ententlu qu~ .. r~~·· 
me mo não foi cn m prido, ror :•à o ter h:, v1do 
dou!< discurso~ contra c dons a faYor. 

llontem. apanas vi aljluos cleputado~ 
Pfdirem a pata na. oiTerrcPrem emPnclas 
ao projcclo e sentarem·~~. o •1uc "'0 
salisfn. certamente, a ex igencia r~gi
mental (apoiados}. 
~ào quero le1·~n tar dillicnh.lade~. 

nem convencer aos nobres deputados 
de qne não devrm votar pelo JlõO}ectn; 
de~t>java mostr~r à província que con-
tinuo oo meu posto. 

Affirml)u o nollre deputatlo, .,. Sr. 
Jurumenha . o que aceito como elpgio. 
que eu estou sempre á bocca do~ co-
frE'S da proviocia,r.om Ira buco em p•J oh o. 
para conter os esbanjamentos. . 

Devo, porem, dizer q1,1e, para (_lr.cu-
par tal posicão, no corrente anpo, seria 
preci;:o valer-me de uma artilheria, 
porque Vl'jo qne a assemt..lea est.i . con-
taminada da febre de estradas do rerro, 
não se importando absolutamente com 
os Interesses da província. · 

O Sr. Carlos Nogneira:-Nem s~ dis· 
cule mais o orÇlmento. 
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O Sr. U. Forte~:-1·: tanto ~ proce-
dente o que reoho cl r dizer, •Juu as 
lei~ du orçamento prltvincial, rnrça pn-
bl lcn o orca•ocnto runulclflal h\m ~ido 
prPjudicadas pelas runct•s.•Ot'S de pri-
vilegio e garnotias de juros a e~tradas 
de ferro e ató pelas lireoÇ<1S e augmeoto 
de ordenados a profllssore~ I ! 

Feilu este rt> paro, sujeito-me á deci-
são da ca~n. nem tcnbo por fim in-
surgir-me contra ella. 

l\fas, fica lavrado o meu protesto pelo 
rocerrameotn de uma discus~llo qne 
oào cstã su fficientemente csrlarecida 
e que, si e~t;i, li somente para esse' e~pí
r itos que qnurem a todo tran~r. este 
aooo, toocedrr garantias de juros e su 
garantias ole JUros. 

Tenl•o coo~ lu ido. 
E' approv:Hiu o requerimento dtJ eo-

eerraownto. 
St!giuolu·S'I l\ rctaç.~ n rio art. t.• 

com a OtMuola ~ nh·titntlv~. ó appro· 
vada cst:1 ll fl•·a preju,Jicado o arr.. do 
projecto. 

E' igualmenltl appruvada a emenda 
n. 4. 

E' rAjeit:ul.t a de o. I . 
As cJcmat• são coosulerallas pre-

judicad:l!'. 
Sfto igualmente co u~hl«>rarl ns preju-

dicados· ·~ :~ri' ':! .• e 3. •.por )a e.~tarem 
c:ootido~ ua t-1oenda s u!J~ti tuth·a, que 
acaba •lo ser :.pprova·da. 

O Sr. 13. da Si lva requer que a eweoda 
substitutiva srja Jestacada e redigida 
em separado para 3 • dtscus~i•>, não 
ficando prrjudicada a elo~ add•tivos. 

O 8r. Dlus l •'ort e • ( pela 
on:tem):-Sr. pre~i~ote. V. Exc. sabe 
qoe o projecto q o e aca IJa de ser •·otado 
não é mais do que uma medida quo 
d iz respeito aos interesse.~ dos nobre!! 
deputados que fazem parte desta as-
sembiPa (co?lle$laçtJea). 

V. V. Excs. estão tomando a ouYem 
pos Juoo. 

Eu não talhei ca rapuça para nin-
guel!l. mas quew quizer que a tumr•. 

o Sr. Uutra:- Cada uw de nus Vuta 
aqui como entende. 

O Sr. n. Fortes: - V. V. Excs. não 
podem tomar a minha l.'xpressão como 
insuhuosa. porque ella oãu roi profe-
rida com esse intuito. 
A~sim , Sr. presidente, V. Exc. sabe 

que este projerto não representa mais 
do que a ~a tisfaçào de melhoramentos 
para os di'"ersos districtos de que são 
representantes o~ nobres deputados. 

E, para isso, Sr. presidente, parece 
qoe congrPgarão-se todos os nobres de· 
putallos para ofTerecerem a este projecto 
m additivos, cnja separação o o11bre 

deputado, o Sr. n. da Silva, pede 
!!gora. 

Logo oo COOIPÇO tia sessão, cu pedi 1t 
V Exc .. Sr pre~irten t~. que dccl:t-
rasse si. pnlo racto de ter aidc- ar·~·"D· 
tada uma emcnola snhstituttva, os ad-
ditivos tínhão 11i scn~FàO e n Haçào o'oiO· 
junctnrnento rom a emenda o \·. L.x.·. 
t'C.Fpondeo quA sim. 

Corn a solu1ão dA \' . Exc. lia~mo> 
todos nós conveo~idos LI · que as me-
lliolas contidas nos cliversos aclditivos 
acompanha vão a sorte do prllj~~to ou 
em~'tHia •uh~titutiva. 

N1•st:ts ci rrumstanclas, \' . Ex c. deve 
conc'ordar commlgo. e a assemhlca não 
11eve ter outra opinião, que, si os ad-
d 11i\·o,; rormàn par i ~~ rum pooc•otrs do 
projec tn principa l, dr~cl e '(Ue r•llo seja 
rcmrtt idu para uma outra cnmmissãn 
~n•ltgtl ·n, us ad!!iuvos não f;or:ur pariP, 
tntr~rante elo prr•Jectn, quando mo• pa-
rrcc IJIIO prlas cli~p .. ~içc)e,; r~gimcntae.~ 
nàn se p•·dll tlr•st~car o projerto. <l~'i . 
l:tntlu os adcllt ivus em di~cos.<i'lft. 

O ~r. •••·c•dclc ntc:-Exami-
oanclo a emenda >Ubstttuttva. I'Cnli.juei 
olc facto que os ans. -t • e 3 • olu pro-
jectu í!Ftavào prtjutlicados. 

.\o nobre dPputado, que acabou de 
detxar a tribuna. teobo a dizer o se· 
gtunte. 

Qua nrlo S. Ex c. no começo da sessão 
interpelou-mo sobro a discussão e 
··Mação dos aJditi-ços, respoodi·lhe que 
cada um deites leria ~ua discussão e 
vot~ção apus a discussão rio projrct'l e 
que só poderif10 ser destacados por 
decisão da ca~a. 

O Sr. Bias Fortes:-~ão, Sr. 
n Sr. Presidente:- F:u peço ao Sr. 

tachygrapho que traduza o que eu 
disse. 

(O Sr. Pre$ídmte, p1ucos min"to~ 
depoi.~ . 1; snl•.çfpilo, ,.e-:ebendo ns M · 
tas toc;ltygm]>hic;as }. 

O Sr. Utas Fortes:-, .. Ex c. não tome 
a~ mtnhas melas palavras 

En nin cooclni o meu pensamento. 
O Sr. Prestdeote: -Aceilei o requeri-

mento apresentado pelo nobre dcpu-
tatln "~l o 5.• districto, o Sr. n. da 
Sil,·a.' p1 rque onteotlo que não ha art. 
nenhum 1e rPgimento CJU e prohiba que 
o deputar.o ofTer~ça uto requerimento 
dessa natureza. 

n n•>bre deputado or1o ignora que 
quando ao prnjecto de orçamento são 
o!TPrecidos dtver~os addilivos, appro-
vado o projecto com as emendas, quasi 
sempre acontece qoe a commiss.io d~ 
orçamento requer a separação llo pro-
jecto,sem prejuízo da discussão. 
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Eu penso que, em r'llaçào ã materia 

d~ que se trata, pnde-1on per ft~itamente 
proceder do mesmo :nvllo. 

:\ não ser assim, ~eria impossível a 
passagem de qualquer projecto em 2. • 
oJiscU:>SãO, porque u regimento uau 
inhib>~ ao deputado apreseatar-lbe o 
numero de ;;dditivos que quizer. 

Em aooos aoterio)res, a cotomissão de 
orçamento, •la qn r~ l fazia parte o nobre 
deputado, separou o projecto de or· 
çamento de tillllS addi tivos. 

E, porta to, consulto a ass11wblea si 
consente quo o projecto com as emendas 
•c~ja destacado, sem prejuízo da dis-
cu.-•.~ào e votação dos adJitivos. 

E' approvado o requerimento. 

O 8r. A.rlet.l.Jee Mala (pela 
ordem): - Sr. presidente, na 1.• dis-
cu!!São do proje.:to que acaba de ser 
approv-.. do pela casa. manifestei minhas 
ideas com rulação ao mesmu e votei 
'lol.ào por eUe, declar.tmlo que em 2. • 
oiscussão apresentaria um substitu-
tll'o, visto como. o le~de que a proviu· 
ci;; não quer oon~trui r estradas de 
ferro, ~mo me pareceu que devia fazer, 
desde quo a província nio quAr aban-
donar o sy$tema de garantia de j uro~. 
cujos inconvenientes demonstrei, me 
pareceu que de\'iamos proceder de ac· 
cordo cow um plano geral. de modo a 
uào prvvocar coollictos, gullrras entre 
as differentes companhias. 

luscrtm-me para falar em :!.• di~cus
são deste projecto, mas. infelizmente, <l 
assemi.Jiea, encerrando-a, não dei.xou 
que eu apresentasse o sttbstitutivo, a 
(!Ue alluút. 

Fez-se, entretanto, Sr. presidente, 
uma combinação entre diversos depu-
tados e foi apresentado aqui um substi-
tutivo, que, a meu •er. não é um re-
sultado das a!>piraçOes da provtucia, 
mas só e unicamente o resultado de as-
pirações de companhias (ap,iado elo 
.:Sr. JJias ' ll'orles). 

Por isso, Sr presidente, achando-me 
em coonicto com a assemblea oeste 
ponlo. onde vPjo que a província • •. 

O Sr. Caodido Cerqneira : - E de 
accordo com seus companheiros de dis-
tric&o. 

O Sr. Dias Fortes : - E do 7.•. 
O Sr. A. Maia ..• desejo que a pro-

,·incia ~os jnlsne. que diga qual de nós 
era mata patnol6. 

Por isso, pedi a palavra unicamente 
para ler, afim de que 6que consignado 
nos anoaes da usernblea, o sobstito• 
tí'fo que pretendia ollerecer, mas qoe 
uio o pude razer. 

O Sr Bh~ Fortes : - Pelo atropel-
lamento da votaçãv do projecto. 

E' preo:isll convencer a província ~~~ 
que hoje atropella·se tuJo aqui. 

O Sr. A. Maia : - Este substitutivo. 
que vvu ler, ficará nos aonaes e ser-
'Virá du b:l.str tJar.t que a proviocia da 
Mtnas jolgue u procedi•neoto t.le seas 
representantes (fé. Muilo bem). 

O~ Srs C;~odhlo Cerqueira e Uias 
Fortes : - Mui to bem ! PerreiLamente! 

s nbstilut ioo a ·1 p ;·ojecto 1l . 3f0 
A assemblea legisla ti v a provincial de 

Minas Gtlra\!S decreta : 
Art. 1. • Fica o governo aulorisadCJ 

a mandar estudar um plano de viaçà& 
ferrea da proviacia. tendo em coosid~ 
ração as conce$SOes r~i tas até esta data. 
podendo para isso fazer as Optlrações 
de credito oecessarias. 

§ 1. • Approvado pelo governo CJ 
pl<\nn ria viação, flca o presidente da 
prliV in~•a autorisltlv a ~.:ooceder favortJ~ 
coucoJidos p ) r lllis anteriores, inclusive 
o de garantia lle ju.ros de 7 Y. às em-
pretas qua, em hasta publica. se pro-
puzoJrem cousto·uir ostratlo~.s do rerro 
de o tro do mesmn plaul). 

§ ~.· O capil:'.l maximo garantido 
sPrá ll xaclo pelo contrato e não pode.rá. 
ser e.1cedi.do. 

§ 3. • ~!adianto approvação do go-
veruo, poderão as emprezas modificar CJ 
traçado das linhas ft!rreas. sem pre-
j uizo dos pontos c1rdllaes do plano ge-
ral. 

Art. ~. • Revogão-se as disposições 
em contrario. 

Estando prejudicada a 2. • pa•te da 
ordem do dia. entra-se 0 1 3. •. 

Fo;·ça publ1ca 

ConLinna a :1.• discu~llão rio projectCJ 
n. U 3, qull fi xa a fon;a publi~a para" 
aono de 1889. 

O Or. Rodrlguee Horta 
(4t~ • .ç4o):-Sr. presidente, V. E~oc. 
pode dar testemunho de rtUP, ha moi-
tos dias,acba n ·me inscripto para apr&-
seutar um requerimento, pedindo infor-
lliações ao &o,·erno. 

Mas. como a parte destinada a esta 
.materia tem sido ullimameole prejll-
dicada pela ordem dos nossos traba-
lhos, aproveito-me da largueza do pre-
sente debate para tratar do assumptc. 
que devia constituir o requerimento, a 
que acabo de referir-me. 

Não venho tomar muito tempo a esta. 
assemblea, abusando da benevolencia 
dos meus collegas, porque compre-



h••n•ln a :lll.:ictl:l!le ;.:••t':o l pr la p~mnpl .• 
~ r.tpirb passa).!l' lll ,(a, lo•t, :tttttn:t"· 
( lpntnd f's). 

l·:ntrNaulu, Sr . prc~itlouh·. :t< on:nr· 
I'I'IICIIIS t(IW U(limanlCllttl lt1 111- ~fl tf:lllu" 
n·wtlilo n~ d ct,,do ria nunlm l'•lSitiPn-
,·l:t .• :om rPiac:w ;, nt•tlr m pu hl i•·a. ultri-
;(•n-me a ,·ir, t ll'~la lr ihnlt.t, rrdamar 
,,., :uhninistradnr da prn1 lucia tll'ntn-
l'las u eoerl!icas prn1 irlencia~ . 

Por leltgranun:l<, que tcnhu ltdo nos 
ft•l'llal' :< da r"rle. por n~' ti ria, c rcl'la-
lllaÇõC$ \le )Ornam; tlaquc(t,, lucal itladu 
f por t·arlas. •JUC reccht dt• t·avalh roi rns 
uclrna •le quaesque•· suspeitas, t•u sct 
11111' tt ontem publica em Juiz •le Fura 
,., rro riscu 1le serias pcrlurhaço'tCS, <tuc 
,, g:u·ant ia indiYidual C$lá tttne:t.;ad., c 
•(IH' a propriedad1• particnl:u tem sido 
Tt uhda. 

E' a~sim , Sr. presidente, •1ne tlna~i 
•l tanamenll! dão-se roubos ali i, que as 
o',t<as tio \':trios c i dadàos 111m si tio as-
-.tl t:ul:\!1 por l!rupos tlt' ladnic.~ e l'aga-
I 1UIItlo~. sem lfU C, p•w parte tltl putler 
pnhl lco, wnhão l'itlo tQIIlatl:ts prori -
• l ••n,· ia~ lfU C I'Cnhàu pllr paradeiro :t 
•··molhantc estado :womalo (ap~u·tes) . 
~in mcrepo por cslcs Cactos :~s :~u to-

rul:ules policiaes de Juiz tio For.•. por-
·tue sei 'fUC citas não rl ispocm d•• rccur-
"''i hastanles para :li tender a< uece..;;;i-
,f.ll le · 1111 sen·ico polil'inl. 

t:onsillere V. f:;{,; ., Sr. prrsitlcntll, 
.t•ptolla cidadt•. com cerca rio 1:i,OOO 
ltahi tantC$; com gmmle c oxtrnor-
·lin:u·io mo1•imeuto cnmmcrcial r in-
•lustrial ; com uma popula(úo adl onti-
··•a muito cre>cente, após a lei de I :J 
110 ~!aio , pela dis(>et'SàO c l·agahunda-
;:cm dos libertos; que C \l~le alli uma 
. • tlea (;(lln perto de :;o prcs•>s e p:tra 
,·uja ~uanht e rigilancia t; indlspensa-
••·1 não pequeno numero de (Jra~a:;; e 
, •. ja si,com um polid :uneutodo t't $01-
' '·'tl"s cffccliYos.poclerão a~ a utoridadcs 
p •spectivas allendens palpilanlos ncccs-
"i•lades de um ramo dr ser1·iço puhlico 
1:10 importanle c que diz tào dtl pcrlu 
.-om as garantias indi•illuaes e a ordem 
publica f ! 

Sei, Sr. prcsi•leute, que á testa da 
ret• .: lição de policia acha"l4! um magis-
trado uistincto e energico, quo tan tas 
tn·ovas tem re,·etado de tledicaçãu ao 
ramo de serviço lfUC em l:io boa hor;t 
I h e foi con.fiado. 

No eotanlo, deploro tfUC S. Exc. te-
nha-se mo:slrado su-do aos reclamos 
da impretisa de Juiz de f'ora, no sen-
tido de augmentar quanto antes a guar· 
nição policial daq11ella cidade. 

Compro, pois, um de\'er, reclamando 
.testa tribuna para qne o actual presi• 

tl •:u ~·· tl.t pru\'tnd" ,, n '' '''a • d a•·(•' .!,. 
p,.lt,·i:t olt't' lll pr. • t~h•ttrtF.",,fi lll tlt• g·t-
r:. nl tr ll :lt[U••IIa trnpurt;lttto• lt~t •;dll l:u ll' a 
unlo:m puhlif"t. a ~r!{ur:uu:a lttoli\l llnal 
11 :1 l"'" ltrt ,.,fao:,•. 

:\ p ,., 1 ,.,, 1111 ·11 1!~. tia • 11 l[hlrltlllt tia• I•· l':t r.t 
l PII}III':ll' :111 (11'\'l-tth•ulc •la 111'" ' 1111' 1.1 ' I " ~' 
sen :1 li•• 1!t'.IUJ ie·s: \'Hul .t •f••u... ,, •. •.t-. ., ,.. " 
'"'·" o' til J "" tio• For:~ 11 111a rm.;nm-
St' l'l lt(.i" pnl tn .d, cnrn 11 111 lllllllo'fl l t'ITI!-,.,,,.n dt• lill a KU I'• '·a~. ;,, ttrth•tts tio• 
um th•l•·::~•l •, mtlilar. 

O Sr. Fct t•!tra .\l l't'S :- ::m·llnlscn p-
çãn pnltnal 1 .1; ma~. t l o •lc~:u lu mili tar. 
11:i": ' ' :•nnal ,·. 11111 huuu•m 11111itn 
distilu:lu. 

o :ir . Tulo•lf•la 1: -11:1111 1(1 -.;,• riii'Ç L 
t'fllllO '' nultrl' dcpuL:ttlu •1111'1', l'~ l.tr:t 
ttulu ~:111:1•1 0. 

Ao ac tual d••l rg:ul•l Calt.Hàu ot~ meios 
rlc ac~:iu, ltl:t:\ uãu Pllrrg1.1. uc111 cspi-
ri "' <k 1 lbtlt;" . 

ti Sr. 11. llm·ta :- Cnmn \' . E,, .. ~a l11•, 
Sr. pr~suJtJutr, aquclla •·••ladt• ,: u m:~is 
imptll'l:tn•e r·••nti'O tl:t zuna d.1 matla. 
ltllll\o as con~urucudas ti a lt•i ti•· 1:1 de 
111ai t• uwito S•1 lizcr;l n sentir. ntormun~ 
cun1 rcl:t(':io :·t~ pcrturhaç•)•'' tia un ltllll 
(llllllira (l do traba ' ho awit'tt la . 

. \ssim , collu.:.1Ja na• tncllo ccntrtr, 
que ~t· rummutt ic;~ fa cl lnwnh• I'Om va-
rws potttos tia r~gião pmtlnctora tft.) 
caf,\ I"Jr linhas ft•rrcas, uma n rcum-
s.:ri pç:'w pol li' ia:, poder ·SC.'-Ida ç.om ~rande 
r:l(litit'z a 1 11• nd c r c pro vi• lcn.:ínr :t q uacs-
tflh'r rcclarn ao:•'tC$ tiO~ rnuni ci piu~ vi~i
uhos, IJ III IJII I) SC li7.t!SSC ~Qo til• ól IICCC!S-
sidatltl da rcprC$~àn policial ao~ con-
stanlus e rcpothlos distnrbins. •1ne Yãn 
se dantlu •! •tne hão •lo ,·cpettr·se ma 
larHa escala (apoiados) . 

:\rstc sentulo, Srs.. Invoco o pode-
ro~o anxtlio dos meus dignos compa-
nheiros de tlistricto, que, a :oigos dt~ 
govcruo, muito lllldem cott ;;Mrnr parz. 
que ustll~ provitlen~i .• s. IJIW mcl:uott 
em nome dos habitantes d:tt(U tlllt• im-
portautc puniu de nossa proviuci:•. ~ 
JâO t ll rn:u.las •tnantn antes. 

Sr. prestdentc, Cettas eslas ronsule-
raçõcs, at>ro,·e•to-me da ampli tude do 
presente debate para, em nome do.l 
mou·1 rollcgas •la bancada ltberal, Ja..-
vrar um cncr!(íco prolcsto conlt':t o rut-
uosprt!~O COIII ((Ue tem O 3Clnal sabi-
neto tmt:t.do a província .te Mma,:_ 
(Apoiados). 

lia cerca de lres mezes que o &. 
llorta llarbosa deixou a administra~ 
da provincia; ha cerca de dous Weutl 
que esta assemblea Cunceiona; que me-
didas urgentes e de grande alcance re-
clamlo a dirccçio de om administra-
dor acli\'O, coergico c zelollO; c, no en-
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tanto, o governo abandona a prO\'i ncia 
e deixa a sua administração rJuasi nce-
vbala, cntreguu a um cidao:làu quo !la 
muito reclama substituto e que, p.lla 
natureza do sua ~,>.>sição in!erina, nàol 
qnercrá :u>~um i r mtoira responsabili· 
dado goYeruamcntal a respeito do:~ im-
portantes ramos do serviço puhlico 
topoiados). 

O Sr. Sabino D.1rroso:- Quaes são os 
inconvenientes que tem YlllllO ol:l VÍCO-
presidCOCIIJ r 

O Sr. 11. llurta:-F.n mostr:~n·i ao 
Dobre deput:11111. 

O Sr. Sabino Darroso: - VV. E:otcs. 
até rlcvi:i•• dar J>araiJell$ â ~•w fo~rtu n:a, 
por estai' 111 administr:aç:ill 11 "r. n:u~·.o 
de Camargos, cuja rectidào eu clt•>alio 
a bancada liberal a negar. 

O Sr. Aristide; Maia:-Tern !'C limi-
tado ao ex perl ien te. 

O Sr. 1\. llor·ta:-1\cspondenrln ao 
meu nobre amigo, drputado pelo 18. • 
llistricto, 1111" :roP. pergunta quaes rl~ in-
wnveoiclltP:I de otma vacc-pmsidcncia, 
eu direi à S. E:otc. 'JUO elles são tio t:ll 
ordem, quo sempre foi pensamentn dos 
governos fures c qu.-: se interess;\0 P~'
los publicas negocies trltar com a 
maior solici tude de collocar nas admi-
nistraÇÕes :tgP.ntes com re.Qrons.1Lili-
dado plena o ciTectiv:t no tocante ta tli-
recção administrativa da província 
(apoi<odr;s); o inconveniente c ficarem as 
províncias, Sr. presidente, entrrgncs a 
admioistracvcs sem ordern,sern planf• c 
sem estabilidade (aroíados). 
Ma~. Sr. presidenttl, qual a causa 

que tem determinado essa iod;ITercnça 
e abandono em que o actoal gahinete 
vai dei>.aaulo ficar a província de ~l i
nas 1 

Qual o motivo ponJUC o Sr. João Al-
fred" aimla não encontrou pe.'\SOa en-
tre os seus amigos para 1wesidente ele.:; ta 
província 1 

O Sr. Sahino narroso:-E' porque a 
presidencia esta sendo optimarnento nc-
cupada. (Ap .iados da bonr;-1cla ~.-onser
r:adoro; cc.ntesl<~ç<J~s da bancada li-
beraL). 

o Sr. R. llorta :-Procurando a causa 
desta anomalidadc, Sr. presidfntf, eu 
nàa..encootro ~ioão fSta, que • stá geral-
me o te ratlicada no espírito publico e é 
que.o pait ct•ntempla os ultio.os arran-
ros ;lc agonia de uma situação que se 
liquida e que ía não rnspira bastante 
r.onQaoça nos b(Jmons serios do .,artido 
congenador (apoiados da banc•1da li-
bert~O . . 

O.Sr. Barroso Jnnior :-Não apoiado : 
o nobre deputado estA romantisando. 

O .Sr. R. Horta : - ó que é facto, Sr. 
• 

presideote, é que ninguem ,uer tomar 
sobre si a responsabilrdade da adminis-
tratào da proviocia. 

Ninguem poderá allegar, Sr. presi-
dente, que o moth•o do oào estar atti 
e~to momento nomeado presidente para 
Minas Lenha f11ndameoto na feição e no 
mo1to do proceder desta assemblea 
(apoiados). 

Sr. presidente, o p:trti1l0 lil,eral, que 
mandou para aqui a maioria dt' que se 
compõe esta b·1ncarta. não tem procl•· 
dido do modo ' 111rcnr-sc inr.vmpath·cl 
Clm "criteriu i! h)m s~u- . oi·! um ail-
ministrallor !<Prio. 

O que V. Ex c. tem vasto, o quu est :'t 
m• clominio publico, é f(U G a In ocada 
liberal tem por todos os meiM, com 
relação às leis annuas. manirestado 
querer tlar 'lO ad;ninistrador da pro· 
vincia mcr li•las inteiramente govor-
oarnen tae~. obedecendo assirn os dieta-
me~ do maior patriotismo (apoiados). 

O Sr. ll1rroso Junior: -~ào apoiado. 
Um Sr. deputatlo: - Temos aqui •Ífll• 

accusados até da tolerante•. 
O Sr. Francisco S:'t: - Temos sido ac-

cusadlls de votar medidas do C•Jntlaoça. 
O Sr. Barroso Junior: -l,luae! ~ào 

e lias t 
O Sr. f'ranci:<co Sâ: -~la r s .te uma. 
O Sr. R. llortn : - Corno V. Ele. sahc, 

desde o começo dest~ situaliào. sú ti\•e-
mos um ad_ministrador digno dnssc 
nome; refiro-mo ao Sr. l't~rtella. Qll•• 
na dlrecçào dos nego.:ios tlcsla rl'l)viucia 
soubtl manter por norma 1ln C(Ju~ neta o 
respei to aos princípios Ja ; ustiça o da 
moralidade: 10 los os outros o:io pas-
SArão de verdaJearos íosuelo:s da polí-
tica conservadora. u~, .. l~stos da ban-
cada conse,·vado,·a; opoitados da bou· 
cada libt?ral). 

Mas, Sr. presidente, si at~ hnjc a 
actual situação só nos pMe mandar uro 
presidente oa al tura dos destinos desta 
provlocia , como esperar que preseoto-
mfn te. quando os conservadores I'Stào 
liqnidados o divadidos. possa Yir para 
aqui um cidadão que ínspío o !>era I COII-
liança na direcçào dos publico~ ""llO-
ci os 1 (Apoiados) . 

Passando em rapida revista ":> atlmi • 
nistradores que a actual situação tem 
mandado para Minas, ou encontro apil,; 
o Sr. Portella o Sr. desembargadur 
Faria Lemos. 

Como V. E:<c. sabe, este ci ' adào vi-
nbl precedido de grande nomeada pelo 
seu esptrito, que dizião dot:.do d t: m uila 
justiça e de moita moderação . 

Entretanto, Sr. preside o te, o Sr. Faria 
Lemos, chegando a e~ta pro;iocia t> 
assumindo as redeas de sua adruiois-
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tratáo, mostrou f! IIR n!in ra•sava de um 
par•iolano nxtrrmatlo. multo apatxonatlo 
6 ir111nen ·amdolle rcat·rtonnrio. (Apui•t· 
d os; ntio opoí11d•u; op11rtcs). 

Um Sr. deputado: - c) Sr. Faria Le-
mo~ fui um desa ;aoln. (Apoiar/ se nfio 
tl}>lliados). 

O Sr. 1\. llnrl.1 . - ~lai> l:mlc, Sr. 
presideo 111, S. Ex.:. , aln ot.lnoantlo a ad-
ministração da prnvtncta, dell:ou-se cn-
gasopar pela r.umpanlua Lenpoltliua, 
com prejuízo para o.; cnrr~s publicas de 
qn_antia muito ~uperior a o:um cunto:< de 
re1s. 

O Sr. Aristí t.les Mala : -Apo1.1dn. 
O Sr. 11 . llurta : - Dupul~ elo Sr F:~ ria 

Lemos. veio para ~tinas n Sr. Oliveira 
f'igueiredo, c;l\·a!betro muito c.ltsliuclo 
pelas ~uas 'JUalidadP~ moraes. que sou 
o prinwtrn a r,.couhe,·c•r. mas c~traoho 
compl••ltml'nto• :1:. pratír:~, aclmlllis tra-
tivall o tnntt•> ~l heio á Jlllhtica dd (>ro-
VIUcia. 

Chllglt n•IO a 6.<1:1 capital. S. F.xr.. 
uniO-~tl n ••nlrPgun-'o a um grn11n cln 
860 partido!, () 111·•1!< :tC't'OnllladatD•'UIO 
parltdartct u 1111r f lljus in tores"•'S tlfa 
.:oh•lalio. a pnntu rh.> Vtvcr tao •lescui-
daclo dos nP~ocio'l pnhltco~ qnn até 
iggnrava ~~~ factn,. •ftl l' i!io e pa,.~noo lo 
pela<~ repa. tiçõ~:; t.le:lla o·atJilal. 

E' assin•, Sr. presitiPo l~>. que S. F.~c. 
dava to•l•·grammas de i~trorm2t;c)C$ ao 
g verno ge.·al • [11 ~ nn Jia seguín te crão 
formal e c:oha lou ~ute dc~rneutido~ . at1; 
por ccr'lldues ·h s proprias repartiç•)es 
publtcas ! 

Vara provar o que acabo ,te dizer, Sr. 
presidente, basta attenll~r-se para a 
celebre hi~tona da~ ctn.ulares do chere 
Je po;icia e da~ dorn•sst)es dos collec-
torel!. (A poiudo~ 1• 

Chego, finalmente, Sr. presidente, ao 
ultimo presiriPole r1 n Si tuação domi-
nantu, :> :'r. lhJrtn lluhn:ca. 

O Sr. ll trm~o Junior : - Um tlospr••-
sitiP.ntes mai~ dístinclos 1] 116 a prn.·i•;,•i:• 
;!e Mtnas tem tido. 

O Sr. R. Jlorta : - \ . Eocc.. Sr. pre-
sidente, e esta :t<5Cmhlea comprehen · 
dem a violeucia Q ne eu r aço aos meos 
seolimentos part11:nlarcs para tratar da 
administração do ~ •. 'l llrla U rrbosa. 

O Sr. Joaqullo Dutr} . - A pota.lo. 
O Sr. R. Horta : - ~tnguom mais do 

que eu apr~cia E!$SO cirtaolào, ao qr!al 
me acbo ligado pur lacns fJU8 muito 
prtzo e rASpei to. 

O Sr. Barroso J uo10r : - ~as porque 
é goe o aprecia l 

O Sr. R. Horta: - ~~o tenha pressa ; 
eu irei lá. 

Esta aociedaJe do nobre depu1.1do 

revela •1nr. S. Exr. C$lâ se iocommQ-
dnncln. 

CJ S·. llarro~n J,tniolr : -F:' um m~io 
ciR mnRlrar <~ .-ont adirç;io em rJ ne V. 
E~c. vai c:~ hlr. 

O Sr. I\ . ll ntla : - N.'to ha cnlltn .. lw-
ç:in nlgn rna ; :q1rerln muito n Sr. llurta 
ll~ rhn•~. ma~ p11r i~~o nfro .-~ton iuhi-
bido do mostmr que S. E<tc. ro1 um 
do.astrado na sua atlrninist raçfw. •1ue 
for mu11o iorelíz. 

Sr. pre.~idente, a nomeação do Sr. 
lhol.• flcspe•tnu gratul~:< csp~>ranças em 
lCh ln< u~ minnirM . .. 

O Sr. Ttttnurla l : - 1-: a •11•0 .• oube 
r. .. rrOliJl•lntiCr. 1 ,\JIOi•rcll),t c ua·1 apoia-
dos}. 

O Sr 11. llt~rl~. . i'Ortple Pi la re-
,·ahia na pi•s-oa Je 11111 ch~tinctn tilho 
fi ,, provutcl:t, '1""·1' r <na n:i • p~•JIICna 
prnllca •I• < llt'l{'Jflll< publtrus. ti••''"' es-
tar lll'rfetl:\lllt'lllfl a r•ar dns 'cus 11111~ 
rl'~l'fl< I' ~nas nec:essrtlaolt•s . 

1-:ntrntalllll. um po u111 nPgroJ veio 
lngu rl f1•r•n hncufv-l>ll n•J fnLnrn cln atl-
ml ni•trnt;fHI tiP S Ex c. 

Hrflro- one :,~ •luas cl rlçc)u~ <en:llll-
riars. a rpw se clevia JlrtlfOo ler 11111 ~li nas 
(a/lflr/rs}. 

E •JUI'Ill, r·ocno Pn. Sr:; .. ronltr.ce o 
C"lunto cxtre111arlamrnte Jl:l~li•lario do 
Sr. ll•trla Uarhosa. poderia prr1·er ~ue, 
dtantc dos tOlere:<ses olo seu parlrdo. 
!'; . Ex.; sacri ficaria ros intcre.;ses pu-
hlu:ns (atJoiados c 11do npoiado.~). 

ne rn~ i~. S. Exc. tra1.ia eo rn n pela 
rniio. pl'nlnle o eleil.or;ulu, um elo~ cao-
clitlotos da lista r.onservaclora. 

ll Sr. Joaquim llutra : -Apoiado ; 
roi es.~a a admioiwaçào delle (llpoia-
ctos e ncfo apoiados). 

O Sr F1•rretra Alves: - Tinha bas-
lanto influencia na pro1·inr.ia, não pre-
ci~ava vir pela mão : a prova ,; o lu· 
gar quo or.cnpa na lista triplicc ''' lloia-
<lns n nt10 11poiados). 

11 Sr. 11 . llolrla : - A prova ,·, que 
sufTren e~trondosa r1Prrola, apezar dos 
mei•>s ecnpregad•JS para fazel-o vPncer 
(apoioctos}. 

O Sr. llarro~ Junior : - Eu per· 
!!11010 30 Otlhre ciP.pnlarlo qual r,,i 11 
o·andirlato á lista scnaLurial que o Sr. 
IIMla J'larbo~a 1nmou pela mao I 

O Sr. H. li orla : - Ora, o nollre 
d~pntado não ignora a queru mo reliro, 
istll é. ao Sr Barão ele Santa Helena. 

Vozes r1a ()anca tia conservadora: - 011! 
oh! verdadeira influencia na prOI'incia 
(apoiados e n4o apoiados}. 

O Sr. Ferreira Al•es:-VV. E~cs . 
conhecem a ioflaencia do Sr. Harào de 
Santa lleleoa. 
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O Sr. Aristides Maia : - Não passa 

du Juiz de Fora (apartes). 
O Sr. R. llorta: -Sr. presidente, eu 

respondo ao aparte do meu n?bre 
amrg•> o companheiro du t..llstric to 
qua~do nos diz- que nós b~m Mallemo; 
da •nOueocla do Sr. Barão do Santa 
lleleoa. 

J\ecoll:;~ço que ú um ci.ladão dis-
tiodo, ma$ cu;.a iuOnéucia politica 
oa provinda oãu era bastanltl para 
fazel -o triurupha.r numa liMla senato-
rial (apa1·1es). 

u Sr. Joaljuim Outra : - Apoiado : 
esta ó a verdade. 

O Sr. R. llurta : - E a prova o nobre 
dCJI Ulado a tem na derrota que so iTreu 
o illustre Barão; e, a proposito. eu 
chamo a attcoçào do meu collega, par-
lltolarmeote, parao plello elelloralque, 
ba pOUCOS aias, teve lugar 110 IUUDICipio 
rle Juiz do f ura para preencluwuntu du 
um lugar de Y6<uaolu~ e uu qual o Sr. 
Barão do Santa llden·l o~tevu ruurto 
êmpeobadc, recuwment1 andu e caba-
lando a favor du cant.!idaao conser-
vador. com o qual S. Exc. es tã ligado 
a tê por laços <la familia e que, no em-
tanto, soiTreu do eleitorado do seu par-
trdo formidavel repul:sào! 

O Sr. Jua!juim Outra: - Apoiado; foi 
,·ergoabos:omeo te derrotado. 

Onde estã a sua ionueocia? 
(nru~ão-.~e muitos apartes) . 
O Sr. l'reshleute: - Alleucf•o! (,)uem 

està cow a palavra ô o Sr. 1\odrrgues 
llorta. 

O S.. R. Horta : - Peço à V. Ex c .. 
Sr. presiduuL~. quu g.u-..ut~ . rue a pa: 
fura, porque deste modo nào poderet 
continuar o meu discurso. 

Sr. prllSidente, a derrota que o par-
lido conservador iufligio ao illustre 
Sr. Barão de Santa Uelana, canuiJato 
..:o peito do Sr. Horta Barbosa, con-
trariou tanto a este, que foi prectso 
uma graode somma de esforços, entre-
gando-se S. Exc. quasi exclusi vameote 
a~ cogitações de todos os manejos que 
po1essem dar ganbo do causa ao seu 
candidato. 

Para chegar a este resullado, Sr. pre-
sidente, que sacriftcio:. ollo fez o pre-
sidente da provincia e que prejuízos e 
que doacalabros para a administração 
puuliéa! (Apoiados e n4o apoiados). 
Fi~lmeote, Sr. presidente, si eu 

quiiéise aoalyiar todos os aetos da oi-
uma adllliDIStração CllD!WlrfldOrl, teria 
que Ocu nes&a triblloa até amanhi e 
tt.rdllõarit. lràçàodo o q aadro doloro~
meiite triste dos ultimoa dias dessa 
administração, n.a lata tão desastrada-

n.eote emra1ha•la r.om a camara ruuoi-
•:rpal desta capital. (Apoiados; m uite1 
be ... ). 

Sr. presi•Jeole, como V. Esc acaba 
de "•lr. Lenho demonstrado que,duraote 
vs 3 auuiJ~ 11:1 sitltação conservadora, s~ 
um hvon tlou for cncorllrado d•l{no para 
d! ri~ir us negocio; publiCO! desta IJrO· 
\'IDCta; cumo esperar. senhores. que, no 
morneulo actual, aiuda po53a vi r para 
aqui um administrador que t uide se-
riamente dos intere.s.-e.-. publicoe 7 

Oadr. eocoo tral-u no <Ueio t~~e par-
t•do, quo está J ivio.lido. tjUO esU. espba-
colado? (r~tlo apoiados úa bttn<Jatla c.m-
se;·vado,.a). 

O Sr. Coelho de ~lonra : -·Pois, flltl~o. 
deixe V. Ex c. o partiJo om l>ílll (•·i-
sadas). 

Está morto. 
O Sr. 1\ llorta · - Sr. presideBte, ()I 

p1rtitln con~en·ador mineiro. com() t1G 
lonp ~noo, Mon ~,·,~~~ acha dtlttlo.!u. 8:1· 
phao.:e laolo, c•uno eslã sew orieutação. 

Não ha muitos dias, esta as:u}lublea. 
Levu conheci mento, pelos joroaes da 
eM te. do um tele~ram ma passado a() 
Sr. fia rão de Cotegipe por um grupo 
de 14 Jt~pu tado~ conservadores, i1 cup 
frente está o .nou uo!ore collegl resi-
t.leu te em S. Joào N!!pumuceou. adhe-
nodo ao projeclo de .odemaisaçáG 
apresentado ao senado por aquelle 
illu, tre senador. 

Ora, eu suppuoha que, co rDO coose-
queocia logica daquelle telegramrna, ~ 
nobres tlepulatlos vie~sem na primei~ 
opportuo•da·le der.larar-se fraocament.e 
em opposlção ao ac tual administrador 
da província. 

Isto, seohores,óque S'lriasenoe digo() 
(apar tes c:onlinuados); o mai~ é pr<>-
ccJor contra todas as normas do sy:J-
tema represootallvo {~tparl~·). 

E.t quitara, Sr. prosillt!n tc. que o 
nobre deputado pelo tO. • distric to vresse 
explicar corno, tendo adberido inteira-
mente ao projecto do Sr. Ba•ào de Cote-
gipe, que esLá em aberta oppOlliçào ao 
actual gabinete, vem,enLretanto,prestar 
franco, decidido e tenaz apoio a um de-
legado do mioisterio João Alfredo! 

O Sr. Ferreira Alves: - Peço a pa-
la na. 

Trata-se da adminislração da prl)oo 
vincia e nós esLamos aqui para repre-
sental-l e não para Jeslroir ministerios. 

O Sr. R. Horta : - Mas, a admlois· 
tração da província nada mais é d<> que 
um NIOexo do go•eroo geral. 

Pois st o proCedimento aqai dos DC)e 

brea depatadoe nada Lem com o g..-
veroo geral, como oxplic:lo os intlli~ 
t O as do Lelegramma, si elle ollo é a~ 



::nna rt)rll ltliavel rurnocilla t UII \1'3 O 
;.:ahiuctc ~nua! ! (apo111.Jos). 

D Sr. llarroso Juutor: -Eu pcl',:nuto 
;.u nobre tll•ttutado em •(lltl pu>t\·:iu c.. tá 
t'11 111 rerun•ucia a inderunis:tçàtJ / 

U Sr. 1\. llurla : - :·tu estou em 
pos•cão nenhum;. (oh). u u stHllj• •VCrtto 
,. niu tenho ll l!cesslt ladc dt: cuuth.aar· rue 
;. t'-;se r~sveito . 

U Sr. 'I'I)IP.ndal : -Então, como exige 
t(UB o~ ou ll'u~. ljUO n~o são ;;ovcrno, se 
euun 11110 ? 

l) Sr. 1\. llurta : - \'V. Excs. são 
go,·eroo e têm a 1 c:;pou:~abiln.Jadu do 
poli e r . 

O St'. U3rroso Junior : -)la i, romo 
p~usa o nobre deputado :1 rll.~IJOtlO t.la 
tnJemnisaçào ? 

O Sr. 1{. llurta : - llesponderei ao 
nobre depulntlu, ll izendn que penso 
r~:tclameote como pensão os chc l'~s li-
lu:rall:i do senado c da camara Jos de-
putados, t ' IO ê. que sou conu·a os duu.s 
:.~~tr.mas de inJemnisaç;io, lauto do Sr. 
Uarâo do Cotegipe, como do Sr. Ju:io 
Alfredo. 

O primeiro, notai bem, scnhore~. tÍ 
uma :~rma de guerra contra o galtinettl 
ac:ual; o segundo, uma vordadetra pa-
uacea. q:to não passa de estra tagema 
para ill udir os la vraJores, prtn~qml
mente de ~lt t.as (apoiados). 

Como dizta, Sr. presidente, o que In 
em tudo isto. qae o patz \'~ com pasmo 
11eral e com repugoaucia, é quo o par-
wlo cou;;ervatlor c~1á carninhandu :'1s 
•:egas, sem a verJadeira compreheu..<io 
tio~ interesses publicas. 

V. Ex c. sabe. Sr pre$ident&, que o 
ministeno actual vive a receber in-
~piraç06ll dos elemeotos perturbadores 
ria sociedade. 

V. E.~c. sabe que o gab;nete ac \ual 
esta cougraçado io ttmameole com os 
agi \adore~ tias praças publkas, com os 
elementoll demolidores das iustiluiçOes 
ac tuaes (npo~ados). 

~r. prtlSrdeute, si me rl)~e lici to d.ar 
um conselho ao governo actual, eu diria 
que é preciso, ante.-1 de tudo, aras tar-se 
do caminho que n• seguindo. 

O potler publico não ptlde, como tem 
succedido oestes ultimo:. "mpos. io-
~pirar-se oa opinião revoluci1oaria,prio-
cipalmenl8 quando elle rPpreseo\a o 
partido conservador, que é urn ele-
mento de resistencia e de ordem (apoia-
dos; muito bem). 

Estas traosacçoes com o elemento :e-
volllCiooario, com os agitaolOrO$, com 
aquell6i5 que d o fazendo propaganda 
contra as instituições, hão de trazer 
oomo coosequencia logica 8 falai o 
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nosso e,;pltact•l:un~u 111 , :1 r nina tl •• s 
~cLO :a·s iustiluiNes, cmfiw (upowdu~·) . 

Scuhorés, "stas huru~n:tg~n,;, que o 
~oJ vernn actnal vai r~utlcutl<l ao ll:<ptrt tu 
sr!dtctuso da upoca,quu. w tu" num rai .ca 
ClC(li'ÍC.t, ~tilit :lll'óLVCb~:ilttl ll 11 lnlj lt I io . 
me ra7.•'1tl ltltllltr:~r a~ tnetll•ll'a \ 'o' I~ pa-
la\'fa:. .Jc c; ubut (Om td~r..:th't;t .1 l. .;tt. 
1-'chrp~. JJ~··"~ a re ,·ofuç.'to de t S\K. 

lltzt.t u gran•ln hromem tle es ta•lo : 
~ Lui7. Fdtppc ~ tuba rwa com a rc-

puhlica o:;~enllut~ntus •juu c••rtos povos 
o la .\~h ulm para CU tU 11 1lemoniu; con · 
sidct 't\:1-a "'mo um ser malefico. a 
11 uam l: u ~o:cSo..ri o lisonjear c agradar, 
em vez de tl'l' ilar por aggrt!SSlies •. 

Eslas p:tla vra~, l>r. tlresitlan to, lt·m 
tot.la anolo~•a com o procudimcnto 
acLual tlo go,vernn. que vi \'o' h~nj eando 
" esptri to auan:lt icu, tt!tuentln irri tai-o 
pela reprcs~ào,t; nica uormu .Jc co tnluc\a 
de UIU govorllO rotte é tJU tl tivesse 
110r IJJSe e amparo a optniàu ua.:ioual 
(mc, i/o lum, mullll bem). 

M;lS, o go,·orno actual C:<Lá sen-imlo a 
interesses (lossoans ou riu ~·upos, sem 
h:tndeira e scm p ro~ra mma (•tJ)Jitul os t' 
wlo upoimlos) 

O Sr. ll.trrusu Junior: -P.trtido sem 
h:t111leil'a o sem pr Jgramma é o de 
\ '. ~XC. 

o Sr. il llorla : - 11 que e.~lamo~ 
preseociaodo e Je totlo o pclu to desani-
1113liOr (rtpa rtesl . 

n Sr. l' re.;idente · - Olt~eno ao no-
hre tleputado quo a hora cs t:i a ler-
mioar. 

O Sr. R. llorLa : - Vttu concluir, Sr. 
prcsiJenlc. mas, ante.~. desejo f.tzer um 
appello a todas as blncatl:u desta as-
semblea. 

Eu quizera. Sr. presidente, ,·er IJem 
dtscri rninadas as ltnhas divisoras d-. 
todos os partidos, cada um dtJIIes cnrn 
os seus principias e com as soas itleas. 

A !li o a banca. h gxtrema. on.le estão 
os republicanos, eu qu•zera ,·el-os lra-
bllhando com tenacidade. com energia, 
em prol da conquista da republír.a, pe~ 
evolução ou pela revolução; nó; outros. 
da bancada liberal, desfraldaodo o 
nosso prowamma, fazendo a propa-
!(anda das nossas ideas, para chegarmos 
as grandes conquislas, que constl lueiD 
as aspirações da democracia modoroa; 
a !li, aa bancada conservadora, eu quiz.en 
encootrar a resistencia aos excessos e 
desnrios da onda revolucionaria, qo.e 
vem subindo, 8 só em casos extreiDO!I 
cedendo á vontade reOectida e ca llll& 
da opinião; todos, porem, repobli~oos. 
liberaes e consenadores, congraçado. 
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em torno tio uma grande causa cnmmum. 
qne ó o iotercs.<e geral da provint•a 
(m .. ilo bem ; muito bem). 

Assim. Sr. pro·si.;eote, si mais tarde 
surgir a repnblica, não poderá o bisto-
ri~dor tio rotoro registrar que ella só 
deixou atraz de >i a roina de todos os 
c:aracteres e o ahatimento de todas as 
coosci~ocia~ . 

Tenho roncluielo. 
(.Vuilo úcm: mt~ilo ~em : o ot·adot· li 

c~tmpt·imentodo ). 
A tllstam~o lk<~ adinda pela hora. 
Não havendo Jlrojecto~ e in licatOes. 

passa-se à aprescnlaliào de 
Hequc•·•menl .s 

N~:r.OC IOS n.\ h lUlA li I\ 

O 8r. Frone iMc o 8ti ( não 
ternO-' o }eu dbcur~o ). 

E' lido e apoiado n $l'guinhl 
Requerimrnto 

1\ciJUeiro quo se prçam lnrormattics 
ao govrrno sobre ~s providencias to· 
madas, rt!la tivamento ao oiJjectu da 
queiu contra o promotor publico da 
Jl nuaria, a~sigoada por D. Maria Theo-
dora Sanduvar c publicada no Liberal 
M ineiro de 3 t!K Março de 1~8. 

Sala db sesEOe~. 26 de Julho de 
i888. - Francisco SA. 

Posto em discus!àO, fi ca adiada. por 
terem prdido a palavra os Srs. Se' e-
riano dt' 1\eseode e Barroso Junior. 

O Sr . Pre~ideo tc d~igua rua ordem 
do dia seguinte : 

Até H o X horas da manhã. 
Expediente c arresentação de pare-

ceres de commissoes. 
I' RIMEIR.\ I•A I\Tt; 

Até I! e ~ boras. 
Discusfão dos additivos ao projecto 

u. • 350 e de todos os projectns sobre 
viação rerrea 

S&GUMDA PAliTE 

Att. t e 1 bora. 
2. • discussão dos pre>jectos os. i 5 

e 39l. 
t.• dos de os. 369, 306 e 3U . 
V do du o. t94, 

TEIICEIII.\ P.l IITE 

Até ~ e X boras. 
Cootíooação da 3 • disc.os!ão do pro-

jeclo o. U3 (força pu.blica). 
! . • discuwo dos pro,ectos os. u :s 

e !31J. 
3 . • do de o. • 3i8 do anoo de t884; 
• 

t. • rlnll do ns. 304, :H8. 'i:i7 n dos mais 
prl'ljectos de ns. 2 :. :!84, penden tes de 
f. • di!CliSSàO. 

UL~IliA I'AIITt: 

A tú 3 bora~. 
Apresentação tlc pre>jectos. indicaçue~ 

e rtquerimcntos. 
l,evanta -so a ses~~o. 

-------
lliSt:I'IISfl l'll tli'l·:lllflll :\ ,\ :'J·::'s.\ ol 111·: 111 ur: Jl ' l. II U lll·: 111.'1:! 

O 8 1·. Fa·oncl8co S•' . 
~r. pr~ .. ull'lllt•. u:a . rCJII"C'iCnl:tt;fl., ., .. ,. 111 :Ua•l•• 
~ V. E\C., "' h>~o lault•; tb d ll3o t• de GJ .ou 
MOI/oi tlrolo•no a (•< la •~~lllh l~:l tt3r3 tot'lt .e-
donci:lr tm wu•r\•ir. :tliru de •t u6 ''Ps<•••n 
n.s th .. "nl:\1111••' l(th" ('~L,,, ' :.·mlu prattt•:u) .. ~ 
U31Jurlla riol:ul u t"'l" Juiz tllllllicopal. " :-r. 
Enc:lillr> A hrru. 

I~'' ~··1•111•, n:i.u r a lu .. ;1 :..sscmhl••a, u:• nrldllt 
elas >n ~; :ollriltniçt\o•$ rnn;llludun :to~. pr .. -
vitlf'ucí:u· •II I'Cl' t:ununtc snhrt• u~ , n·u~ ,. •h·-
vnriu; !1<1 :S-'n nutOJ' i tl.t~u jnol il'i:ol'i:e. 

Mn:<. ur~:iu cl11 ,,,..,.ulímf1utr.~ •' tlns hatl'f•• ........ 
dn. t•ruviud:., uiw IWtlt- :t ~ .. ":i''mlllf'a prtl\ IH ... 
ci:t~ :\fl, ,intliiTcrcnw ,:t''~ l"t't'l:uuu~ •l;1 p•lpH-
I:aç;m, tt;tn 1111tlc \·,:r uupa..._.-,v,; l :& ur,tcnl 1•11-
hhC.'l :llnt•:Hf:ltl:a, 111HlA'r!.:t111:1.:S :h J;::t f ,lll h ,., 
indiviolunr~. 

F:3 rCilrcs~ulaç"'"· th •1ual :\llUJJot rlatlnr, ·• 
lllllll IIJI'IIU<. 111113 rorml. 3 111315 31111)13 •. I 
lll:ti$ CfiiCilZ, 1 1 ~ 1Hihlit'Jt l3tlo•, <1111' t>ndcno kt' 
:LS rert:am::u:••e~ JIL:'ti~im:b. tl:t' •tu :w~ ~~ •. , . 
g:ir. :1 c:nmnra lllllllkilt:tl do• 1: r:io ~IOI(Ill. 

A f•' flrl'((l'ul:u;au ••:U:i :a ....... ;gu:ad:t 1.nr I" ·· 
soas til~•: .. li.ssilu:t~. iur:tt•:•t~ t],, oiH••IN'••-
rem a •tu:a":nt'r s.-.ntiuwlt to tt:trticl;lrin ' '" ,, 
$11g~~~l:tH tlt• 1-HliXht•,, f' U111:1 d oll:t" 1\ :1 1!'! 11111 
h our.11lt~ •1 e~liJJi:t\'t•l llturntu·o tln p:ll'tr •l·' 
conservador. 

F.sln ohJoumuutol tiHtnllll>lrn, Sr. prusldonJo-, 
quu •• JlltV~ til! G•·:io ~ln;:nl I'SI:i ~h~nhJI:,
mnnto rnli!f;uln do sup po•·•~r n> tropr•li.1$. , 
dns.1tit11os <In juiz muuicir•-"· f• Sr. ~:ncl "l··· 
AlirNt, IJII O at••rcc açlualut ~utc o CMII•• .J .. 
juit do diroiln. 

O Sr. li~ miro Marlins : - Não apoiado. 
O Sr. P. Si : - Es1e jui~. au ~iliado ,,, .. 

agor3 11010 COIIJIJI3Ud3tll0 do dCSl.1CllntOJII ·, 
Rullni.1nn d P. Amorim. a cujo cargo 0$1.wn .e 
3Uiorid3dO tuolicial. ''"" lr~tido cnmph•:.o 
pcrturh~r,.-in :i paz tllllllica d'aquella hwalo-
dade. 

Pelizmcutu, 3 tlrcsidencia tia t•rovincoa :•l-
tendeu :\$ ruclamnçôcs •tue lhe rorào lu•n•l ·.-
contra o comma~da.nle clo dcsl:lcamcnt•• .. 
oslll ja rui removido. 

~;uiJ·ctanto. Sr. presidollln. nm vct do $ui -
Crer lllliA punição jlelos crimes quo nlli coJJt-
mellon, mnndnr:io-n'o pnra outra localld.1ole 
do to.• dlslrlctot, p3r3 ~ cidado do S. Fr~u
ci!IC"; porque parece quo um dos fln~ oi I 
poli tica con:~t~rvadora ua adminislraçào d 1 
provi nela 6 conqu lslar á viva rorça o t n. • 
dislrlclo. ( Aparre•). 

O raclo a que so rerere a rcpresentw4o ] :t 
roz objeciO de um roquerimenlo apre:sent.ad·• 
nesua ca..a pelo honrado deputado. rn~ , 
p.:arll cul:ir amigo. Sr. Lindolpho. 

S. Exc. ja lrouxe ao conheclmtnto ,. 1 



:\SSt•mltlt•:• ,..,. :at.u .r .... jll'fl l1n11lo .. I'"' .upto•ll•· 
jnit. llHlllln J',, IJU:l tUin 11•1 1"\t'lt'l - ~~ tJ:a \ ';J t'' 
•lt· Jniltl•• •h r••h~t, 

Ch••;!tHl :. llll (wthr •IH•' flllw•·•·•n;a ...... u JUI ~ 
• t;uluf'l :n r ul:ul!•. 

tl Sr. 1\.uu il•o~ )l:trtlu· - ~a" :'I J''"·••I" • 
j:t l i\'1• u··~ ·a~i:ut t i •' ··xpho•a t• ...... ,. r:u ' l ll. 

O :-tr. F. :-; 1 1 - J.;;o; \1" ju1 l . :-;r ..... tpt llth h • 
(um't'IUII!l\':t o jury. ''"'"'· ('111 Jd••l la , , ...... , ... 
:111 ftf•h·~3•lo •I•• t•ul it'i:• •111'' tuut:l~ ... • ['r .. , r-
•1t•n,·ia~. Jllll :"" ••11•· :-.:\lu:t 'I'"' h;a\"' •·ul:ttl '""' 
:tr111:11lu~ li H ft't> lll (lf t) u t•t llki•t t'IU tJU•• ruw· ... 
.-inun \'n C\ tri lmtta L. 

U cll'lcg:tllll til• pullt' ta p t•; ~untn tl·lh•• .... , .. ~, . 
tJUr \ 'ootrS;l'':\ :i tlt'IIUIII'f, t t 1 t•llt• l' t '• IIUlltlt•U 
tiOt• n '''11 :a,·i .. •• ••ra uut 1 t•r••\'t'th::l•• I' t r:t ""' 
t l i ::a~ N.'S,:IIIIIt~~. 

Ct fl"t'ÍII I•l t l :l ,.,,-;, ,J, , jU q t•-..l:l\' :1 ''' t' llp:t tltt 
pur Jl1''""''' ' tl:l lll:.tttr r t•, pt•i\!t hiti dattt• I' 1\'1:1 ..; , 
\'ê•udli ljll•• u tii' •H:t•tlt ll ll'llttl ti• • Jlll l. d t• tltr,·ltu 
uan ·•r;t """"' •lu •rur· urna ~l l th':t•; ;t p.tr.t •1··"-
ft• i t••:.r .t 11111111::••..: 1'''''-t':t''"' -'0 1h '111•' , ... 1:1 \ ':••• 
IIH ,.,m .... Jhu •I••.; Jn r:HI•""· ttuu:t.r.H .t 111111'<1 
r t•..;u lu ç:ln t•u~ ... J n~r. tf•'l\:tllllu I•· ··ulltJ•:Ir'l'i'••r 
, , , !'o t '~II Utlt•., ,,., .. , ..... tltl J fi I \ .. 

:"" ;••• ··ra , .. , • .... 11 1•'111•· 11111 pr·•l"' ' ''· u tn :u..: 
l' 'h ' ilil'u •• 11 111'11 ... l•·:.:tl llll ll ntltlra oi :l l' hiLt':t· 
fll'tl.a•lt· tlu lli .. •'ll...:tl" tll .t;.:l .. fl ',ltl••. ••1 .1 .till•l. l 
u 111 m••tu •I·• •'\ 1L1r t.uut•Ht 1\ ,., ... ,],• ... u•l••u ... 

t-:u lr••l:llll••. •• 11111. llllllll•'tp:tl 11 " ' ,.,.:utuu 
:toõ JH'•I\ h lt'IH 1.1"' t',l""llt..J•••'I.J li ... tw1 u tlt•t l'••l•ttlt• 
:u tlt• iiJ.:U .. Itt ,, ,. IX:M • " , •• •'• tll\'tlt'll ll lllll !l 
111!\' J\ " ''"'JI I t l tt ju l'\, 
~:t..:. t l t'f""l' ti+• llll(titf :\ ... IIWI\1 ... ' "" Jlll 1tlu ... 

•111•• (;, 1\:u:tu 1 _, .... ,au, l'ttlllllllllll • H1f-•• 1 • 1 111 1-
1:1 ttnutklp.al.••r•l•·tt.llttlo•·:'t•• r.u.,·r ~• •'• •l•r.111•·~ 

.;1'1 ... IHIIIl'l .. ,. :u 11t•:11::nt.l•• tlltn ;l 1' '11 1 1h· 
, 111 :t~pi ••Jit'' 1 ) U1 ' 111 I tfUI/,1'-.." ' 111 jf.t:,: t ! •;t ... 

~).; Ult' ll " h•JJI I.Id'" l'ullt •~!l ... , ! t( lt\ • •• ''' ' f11-
n ..,t:t.:..., :1\ ' ;t lh l'. lto :1 : l ~·;.:J t l t • l :t • l• • ., , ...... , •• tu··.:w."' 
•• :a t ;;: n ur.llh' t:'l 1•"" \' t•l.••l:t 1"'1" 11111 tr ll .t\,1-
-.f! d 8 1111111.\.,, (lt'U;'\ .-i\'11, I'IIJ••U;au JU:O:.llll••lll•• 
,,,.v.~ri.l ald•·rrn•u tr l'••u1t .. ra ,;,. t .. •u.... • •t-o-
b ran ç:t••,••r ult \ a .... " JII ÍI. .1m••.u·.1 , .• ,,., pn .. i'l• 
r •mtu !'oi y.r- lrttlil..:.v• •l•· 11111 l t.i ... ··a·iuHu:t•• .. ' 

AintlJl tu ai.. : t·:o~: ... uml t:•" ,· .. u .. 1tl u ' '" 
IIIU: t ft 'IICI:i tniiUirJ p;tl I' ti 1•111 lll:ttltl:t tl ll'' 
•·li :'I :o< Ntj:Í•t r•·•·ulhid:e ... ,, fltllt•t tul'i:l • 

t) :\r .. 1\:ltllil•• lhrtlll' tl .l Ulll :tp:trlt•, 
O Si , F , !'\,1 : - (t j1J11, llltiii WiJioll, 11 fl tlhtt0 

tlí'JHitadn tU\tt ti p•ulf· ,·uu h· .. ~ :• r. ••flh'mu 
~ C3111:'lf,\ uuuli l' ipal tHt ..;,·ul icJu ' 111•' \' t:rth11 
tlr• e.x por : (• o nfllc•w ;itlul r .,ta t'lllll l 
J"f'''pn:._..;t~llt:u;.in ~la r;un:~ra lll•llltt'ÍI):tl. 

Cl ~r. Sni1 r•"S Pí'i '(o tu tl:l. unt .q tarh•. 
O Sr .. F. :\ t : - O :lp:artt• •In rtt•hl t' •f••l'll-

lado uân l~'IH r:tl.ân tt•· !'!•'f'. 
F:n (•;,.lllll t )1'111flt1-.tt':llhfu ..... ruu•l .:uu••ll lt " .... 

11111:1 1'~' 1"'''''"t:u::·lf · quf' vuu •' 11 \'br :t '"''''' • 
u::\u (l.;.tun p~:!••••l n tllfll ru t:'t\''''"" ... :tu .J·•\ •'t il•• 
1' .\S.I t'lll tfUI• l l t•W' (t:\ r:l/.,('r 11111 rt"'llll'lliU•'tt(• 

M:t<, Sr. pr~ ... hl•·n t••. tl ru-... 1' 111 :' " , ... t t 'u·-
•·nmsl.:uwin : o Jtti7 ,,,. ,, .... , ,,1 ha ~f' • H I ...... Ufl 
tfecrcto do I~ '' ~ utM•;fl, •h· ltl\ !l, •l•.:u ulll h•· 
d OS $.\hOIII t)Uí' rt:_.. tfl l'i jiUol.(t:w•, IJIII' l't'J:t'l ll 
f"jl3 llt~lPrht u ;iu s:\u :t;:!l tl t• ... t t• t lt•('ro•l~t, fll l S 
'" dn rej111l311l~fll11 il. \ .1111 ,,,. n ·•·· 111.1101 
ole 1868. 

Eu tr-eta nto. :ir. presul('ntt•. 1:-\ltt uao tu~ ..... r-
J•reJH!e. I'M'I'''' esto jui7. •• " " '" ,..' tll'ln ' "·' 
JIICpcta. . . .. 

O Sr. ll :wu ru » :truu.; · - ~ :t•• a put:ulo ; 
f• 'lU~ V. E'\:<". c um JlOh t trt• f' ll l'fl.'ltlllt't~"· 

O Sr. F. Sn ;- P:tr:\ r•••·•utht•rrr·~f' .:a IO•' P-
··1" e int'a iiAcid~M. c·nm ~u•• etl~ Jll'tor••tlr , 
l•:uua-mu d13mnr :'1 nl\1'\nc::\•• tfn!\ uoh_r,.:: 
ctop11tadM pnra alguns ~ rli g•l< ~~~~~ 11\ 111 ~trio 
J•ublicadn, soh su~ ilssigu:.tura, "." hut•rons:. 
•fesla capilnl, r uja l iug~ta:;rm. Cllfll3<la ' '" r~
l:in da roiJclra. por st •u ha·l3 p3ra •JIIC toda.~ 

,. .. ,,,. ...... :-. ............. , ... " ' •tlt .. ltlt111'111 ' ·'' ' " ·1 .. 
1-:1\l\'llliltlt• •• (ltt t'rtl"rl•l lh'•'•• .... .:ito'l.' p:.r:1 11111 
.-:u ::·••I•· lll:;jt:hl l':'l lll r:.. 

ti ~r. R:uuu" ' larhu... - ~.-." "'I""•Hiu . 
. tt ~r. F. ~. --.. : ... t.t ••·t•r•• .. cotal..u·., ... ~r. t•r•• ... .t· 

•l•·r&t•·. t••rn :. ru;, lu r :tt'lll;tlHf~•l•". l'"~"~l ll ~tttt .. •'li 
''"''"" lli f•1 f llli1tlh l1ti!"t':ll·t .. ... ·1·· , ...... ... ",' ,, ... ~~~ ··· 
l.tltlll ..... w,:1 .. •I:' ••u f:ul•· •l" 1: 1•a • \1 .. ,;.. •1. .• f. :o't'. s .... r .... ,.,., \:uloo • - h ·· p:trl!•l·· l t1 11'• 
I .. r, 

u 'r. t :.u1ulht l' r:4h•.. - \ r··tn•• .. ••ut•···•" 
•' : ...... q,:u :-,1:1 t:atul .. •rn pur , .... , ... ,.r\.t•l ·•n-. .... 

fl :-,r. fo'. !\.t , •• qw• ""'''' '' " " l•ri•l•·rul•• r..,. 
•Jttl ... h.ar :t " pr:t•::• ... tlu ll t•· t a t'!llfll'll l u •l u 1l1u 
~ ~~itlll. '111+' t l t •'.' t' l ll l t:l ... ,;,l Jtttf :t f:, "''' H t'l tl ll• 
111:11t•l" •I·• ··:•t•ll.ltt .\ t•r••••· •.11 .1. , .,,,h,, :t tl\t-
lt•• •lt•lf:r .... ••fT••t'llnr ='* t•rb :au • oolll .t •fll :t l :\1111'."1• 
.,:1111 l'' ' ...... ••:l ... lt .. lt ll•' t-1.. ,. huura•lh ... tur.1 ... tln 
l u ~.er ,. tn:tllr:tl.tr a :-••n .. tlllll tl;.::•• ... l'''""''a''' • 

t·:tl\l:tlhh• ,, '· ~ ~-:, , •• ,, l't'lll•._ .. ,.,,,m;iw .... .,,_ 
~H:ttl:a t•·•f.-... llt••u ... ill•.t .. ll'•• .. •' •• ,l u u :t \'••i .. t lltl • 
;.: ""'~ 111 ·u•t•ru .. •L• ' ' "11111' 1 lll ll llll'l p :ll •I•• t~r:11• 
''"~"'· ,......," .. r" '111•~ -, , ....... ·ud•l•· 1 I''''' 111n:tl 
l ttlll U I ••IH • t•ll .. t tl ••l 11' I ' ,•.,.(•• r .• ,. tu • t•, Jn•l::. 
pu l.l t• ·t•l.ttl t• •t il•' ,, ... 1111 11 11.1" p;tl.t\'ra ... 111•' tfa ... 
•• 1.;1 1\ I' lfll l•'llll.t .... ,.,., ......... ,,I .• dt'fllt'll ' """ 
t l1• lttr•ll' lll .t•'•t•• .. l t 'tl':l tullllll ;t ... JII'• •'••I••IJt'i:t .. 
t Jih' "'' ' (!1 / o' l ll 11 1).! 'li (•'"'• 

!'I tt ;!'•'' •'1 11 11• 1""''111, ••lll ••ll•l••t •fi I•' ,, 111-
tlt'ltl Jtllltft- .1 t l t•\ •' h•· I ( .... ,., ' ' ""I .1111'".1•'1 t'llfl -
"'ltllll••. li•ltt••· lht• .. h''ll·•lt.,,tl•• lt•l:ttft• tf I J'••· 
Jll•'"':tl l!l llllll l ttj ll "'l ;l, ;J t' IIJ II h•'•'t•-... .. lll.u l t \'••t-
-., ... Jtati l trt i'.ttl,.-.. • - 1111'11"1 Uttt !.:• • .. •I•• r; ra u • 
)1··~··1. 

t 1 .... r. S .~,,., ... 1'•' 1' •1" ~: ... , , rn ' " ,-,,~~-
..... l hu tJII•' \ , fo:\t rl.1. 

u ~~ t:.:uuil l·• 1'1 ,,,.... - t-: 1•r•·•·• .... a••uu · 
.,...fhul' il .lll 'lft f11 :1, JU tJIII' 11 :,:t~\'t' f ll• t ,.,..,,, lt 1 
I .lu11 a . 

...__..,._-

tu-:t•tu-: ... t., t ,, , ; \tt \ .. , •: , •• m·:•·•:tteu .. . . 
:-H. I H \:\t:l :;t :tt :- \ 

1 11 m~. e Exm~. Scuh,l res. - .\ Cl · 
mara munic tpal <I P5Ll do l:ulc. ro~mtt iru-
mrtltala ropre~enLante •lo Dtii iiii' IIIIO e 
no IUIU ÍIO de prt!VCOir O tl0$t:3l<thrtl 113 
pPqnena ,;octetlatll!. ro rmalla po- ~eu~ 
munit:ioc.o. aprc-.sa-sn em vi r ã prcocn~a 
tio \'V. E1c~. narrar os factos 1pw 
nltíma rnP DiC IPm lt'.<tPmunh:uJn P oo~ 
quaes o llach:~rel E•1•·litiP• Ahren. JUtl 
1011111\'Í il.ll 0 IIIIPrtii:OIII Ctl tC oJr, t l l l'f'llt~ 
•lr,-ta romarr:,, tCIII rrprl':<rn ta<lu urn 
Jlapel ituprupn n d~ pusiç'H• em <pte a 
h•• ,, rollocun eutr~> ~eu~ t'omrul~tli1us 

\utrs. p(lrPm. tle r nt r.~r 11:1 :qtrl'da-
•·ao dos fac to~ e suas c trcnm~ t~nrta>. 
~ja permillitl ,, ··~hnça1· ,ain•la qu e! lt:.;eí -
·,wwnlr.r m u açu~ vcnlaMtros, o prure· 
d:r.1 ~ntn ~empre rorrecto r .rcm•egutnle· 
mPo'e, digno ri r luu ,·ur tllls hahtlantes 
desta cid de para com as auwrida-
dt•s verdarlcí ramenle cnn. titnidns. 

r. raças it boa índoln d1,~ llOS!IOS cllnci-
dadiios, ha l on~:os annM. não se tem a 
lamentar um aoonLeo·imPnto que ataque 
no~~as ínslituíçOPs <lentro da cidade. 

A lei sempro rc~pPít ~da tl garantída 
pelo povo; a ~utoridade sempre ausi· 
liada na sua manuleoçào ; os direito~ 
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.;h·i~ e politico; do cidadã'> tnantitlos 1 
ern su~ plenitude : a lihudatle intlifi· 
dual roi snmpre cercadn tias gnrantias 
quo a con •i tu içãn rio impcrio lhe nu-
toru• : a mnralidarle pubhc., it ramilia 
"sua traoquillida•le ct• nservit0-~11 na al-
tura om quo a lei as L•·m rollucndo. 

l'uis bem. Exms. senhores 
i':s~e> r~ taolo edtlio:anto c mor~lisa•lor. 

hn111 ~si A r ou verti•lu em co tu plcta a na r-
chta, devi•l:l unir.amento no modo 
incorrecto P t:P.n:<uravel porctuu o bacha-
rel gnchdes Abreu tern- ~c gui;uln comu 
tllit do dircttrl tnleriuo d~st<l cumar.:a. 
· E' ass11n tjliO no dia 27 tlu ahril do 
t;urrento aunn. em pleuu c,, llogio elei to· 
ral. atirou à face da me~a o do c lei l(l· 
t'adu. quo SP. achava preseote na~ ll:tnr.a-
rlas tio edllll:io muni r.i1la l, a srguinte 
phra~e : 

c Sou rrpublicano conl'ic to e \'OIO 
com os conspp·: .: .. ~•::l pua u:.o arom-
paohar a Iael rõcs e ass1ssenv' • 

Jo:.s.•a phrasP., repPtlllt multas v•ws. 
feri o surnru:unenLe us • ,no~ d'aq tuJIIa 
~orpora ~;ào, que por ccrtl,) •erl:lrln rea· 
gir. si não fnsse o rc~pel lo Ju1·ido á 
lei e i• autorithtrlu representada ua pes-
soa d'aqurlle magistrado. 

era de p·ura importancla :1 não tiessas; 
fJIIO CO~IIllll:'t" allr.thir a atlcoç.iO pu-
hlit':l o c uj:~s tleci ·ões crràn p:~rtido P"'~ 
nu .·o,,t .,, c fJIIC maL~ on meno~ per-
lnrh.1() :t ordem. levantando tumull"" 
1111 1 ri hnnn I. 

Nu t l l~l ~t·g n inL'l. a,o d';~q u ~ ll o 1117i· 
deu to, 1f110fCIHI11 11 JUIZ rl!ltrar tiO ~~a 
respon.<:duli•l.tde •l:t•lllllll.l allltlaça ao~ 
Jllrados, rr.luereu an escrivão do Jury 
uma corll•l ftll rl ll >'UI< (l.tlavras au dele-
~:a•lo e.!e pulicia e. t.:<11uu ,, cs~ti vãn cer-
lllirasse a l'~ nlat.lc 1111 ~.·o rridn to~llf ual 
~e duu, )lJ'J IIH:llCU 11 IU•l~ OI O juiz III Ul i-
l i~ar o iustrueuuutrJ lluble ~n 0111 ro~Wtlo 
runccJOuariv : is lv po1. a ctdade em 
sobrcsall•l, não téutlu-so re i iweento rea-
lisadv css · ar lo ~m vista da a tLilude 
ouergic:. de algunschl:ul:'tos,clue lhe lize-
ràu I'Cr O'l in t·oul·enieotes tlesso proce. 
tlimeuto. 

llea< •ICiJ'II<, LP.nlo o ~CCI't'l:lriu •l l!sla 
''"''l' • •r.,~:i • II'I'.Hf•• t:> lllht~u ,, l' itt v o~ th; 
archii'O 1111111 h:ljtai, COIIHIIO•I•I l jlltl tem -
SO rranqn~:t,JO a•J JIIÍZ dtl rl irO IIU par:! 
tl cst: .n~o no llll''''''ail!l tias sessóus d,l 
JUry, u ll~•;IIJrci Etrdltlas Abreu o in· 
su I tou com pai:> vras enj uriosas em 11leoo 
dia nH ruas pnl.lic<tS , eslendondo o~ :-lo dta 8 do corren t~. achando-~c 

aherla a se!'-~ ·in do jnry. sob a prcstden-
cia llo mesmo bacltar~l c no acto em que 

1 seus doestui a esw evrpur.u;àll, a ponto 
du thJIIlll·a : 

foi ch~matla a tlepor uma testemunha, a 
requeri monto Ll n 11romotor publico, pelo 
pre!lirlente 1ln tribunal f,Ji tli trt n se-
gniut•l: 

c A proveito a occa~i:\o para ~h::.to:tr 
a atteoção rlo Sr. delegado de policia 
para alguns cedadàlls que entrão osLensi· 
vallleutu aematlus uc~:,• r,·cenht, ,. eu, 
sendo o principal manlenerlor da ordem 
e da lei, oào posso admiUir que aqui 
~ entre armado. • 

Pelo delegado roi respondido qn11 ti· 
n~se a bondade de denunciar •1nrm 
estava armado, que elle daria as provi· 
dencias. 

Di~se o juiz : 
c ~ão denuncio, apeoa" chamo a 

aueoção de V. S. para d'amanhã em 
dianlP, o que ficará prevenido. • 

. cCumprirei as ordens de V. S., disse o 
delegado.• 

Esse dellagradaveleocideote deu lugar 
a qthl se ansentassen. da sessão no dia 
seg::inLe violo e dOU$ jurados, receiosos 
de que irlào sofTrer o ma bnsca por parte 
da autoridade po!icial,em vista da ante-
r ior determinação do juiz de dlrei to,ba-
cb~rel Euclides Abreu. 

Compre notar a VV. Excs. que oe-
obom 1ndnidoo suspeito ou de maos 
precedentes se acbava na sala, bem 
eomo a causa sobmeUida a julgamento 

• Camara desmomle ·atla , sucia ds 
baud ui os. • 

Tudo correo por parte da corporação OJ. 
melhor ordem, iJOCIJU~ ouLcntleu ele seu 
tlevcr manter ••s r,1r•1s tlc su:t dignidade. 

As se~s•1e.~ !lo iun · conLinuarào aber-
tas pur ljltioze tltai e tluranLO ellas fOràO 
dispen'lad,,s muitos jne aJos, hem como 
todas as te trmu nhas •Jne se acha vao 
prt:Sentes e quo tinhào dt1 comparecer no 
jnlgamentu de m:us dous proctlssos que 
!\e ia efTtl,:LUar. cujos roos se achão pre-
so-, se 111 111111 n j u i 1.• l ~ oler<lito tÍ YII;;~e re-
corrido aus rnceos IJUO lhe faculta a lei . 

Tendo sir lo multa.los os jurados foll -
tosos. conforme a commuoicaçào feita a 
esta corporação pelo referido JUÍ7. de!di-
reito, que depois de quenze dias de cha-
mada encerrou a.s sessõ&:~, vé-se ella o:~ 
impossibilidade de dar cumpri monto à.; 
ordens do reft~rido juiz, ero vista d:L 
expressão do ollicio que vor copia su~ 
mett.o á apreciação de V. V. Excs. 

Só agora co ttbe a esta corporação to-
mar l.On hecimeotn do presente fac to, que. 
r.om os ja relatarlns, leva ao conheci-
mento de VV. Excs .. pedindo prompw 
providencias no sentido de melhorar o 
triste estado de CO!l$35 nesta cidade, tes· 
temuoha ocular de tantos actos meoos 
p~oprios de umt autoridade, em queru 
as inslitu içO&:~ do paiz deveriào eocoo-



t • ar segur • garantia tm h •nt t i ~ no'"''" ··r, nc itladãos. 

IJeus 1:uarde ,, \"\". E~ ··~ 

t•a~:o tli\ cama•a muuictpal •lu nobo.le 
de l: rào ~logu l. eru ~p,;~:·ool o · \tr~ooroliu a 
rta, aos ~li th: JU UhO •I•• I SXI'\. 

IJints. C EX tU- . Sr.-. [lfll-lol CIIl•l 11 IURIS 
IUCIItltro s da :t<> ~illhlca Jlru i' ÍIICI.tl o J ~,;La 
prt! l'iuda no \hua~ ti erae~ . 

l) PI'CSÍtlt•lll~. 

llonnu:u 111: 0Ltn.tnl " '"' " 
O l'icc-presldcn h' . 

l:.I SUIIIIU Ju<.:: "" ru Co.u.t.An.:-. 
Ft·r .•. ~:=--•:tu To uvl' .l flt \ r'"'' · 
Fn.\:o;ctsGu l'~:u F.tft.l o~: C .\111' ,\t.uv . 
CI>LII IIto Tt-:tH:tiiA Cn r 1111:; 
F l :t. ll: t<Sf \1•1 Co'"''·' :-; ot;.; 1111> 11 ~: 1< . 
A:o>rusuo \' n:tn ,\ ''" 1·:-t•lltii'O s,.., ,.ú. 

O secrclariu. 
Jt ~~::-; 1r0 t:ourtt:A o'' :;,:-;Tu,. 

COPIA 
lllrn. ::;r , - Terulo ::iuo mullatlu.; em 

-:!050011 no llrimairn olta do $~5>ào ,. em 
to,suuu nos tltas ~nll"t:flll•'nl•'s os Sr". 
JUrados '1110 não comparcccr;iu d c~t l e :o. 
I • sessão do JUry tl csto lermo, tplll su 
reah~ou a lj olo aud . .r;te aló llsta data. c 
··m '.t0;)001l arpJc l •~~ que de ixado tam. 
l.en. tle o ft~ zer desde a \. • se:-;;üo. 11ue 
se reali~ou a !I tln me~rno UIPZ currcntc 
atti a eporatle ht•jo. ultimo tlia de se:s-
~ão, r~ mClllo i1 \' . S. junlfl a c.<te a co-
p•a do termo eoonde:.onatorio, com os 
nomes dos conllemnallos e valores da~ 
respectivas multas, para IJUC \' . S . 
mande fazer efTect•"us as multas, de ac-
cordo com o art. :!~11 tlo cod•!{O do pro-
cesso criminal. 

.\ o mesmo tempo, rogo a V. S. que se 
t.l igne mandar JJrocedcr hOJe io. devida 
tulimaçào dos juradu3 residentes nes ta 
ci..tade o logo em srguida :·, dos residen-
tes fora delta , conforme a distancia de 
suas moradas, para no ,. ::~zo de 8 dias 
improrogaveis, segundo v u t. 1.0 do re-
gulamento o. 89ií de 18 dt março de 
18<\9, entrarem com as re:;ptclivas mul-
tas para a collectoria geral, visto per-
tencerem e lias a e~sa reoda,coofôrme es-
talue a disposição geuerica do art . ~7 
da lei de ~6 de !161embro de i 867. 

Caso não queirão os multados satisfa-
zer á exigencra legal depois de devida e 
r.om as formalidades da lei iolimados, 
V. S. di~nar·se-ba informar a este juizo. 
afim de que se torne eiTer.tl va a pena de-

U -J.l 

Crt.:lad.t 11 ~.~1 1 :!~l l lltft'tH)Í;,! tlti••IU I H\:
:-\1 I' ,orl , ,Jio oloo ~ootli~oo o·r IIIOIII.tl, 1 UJ .í> 
th:-<J !Holl~·llt•s não !\[lO :\lltillO IIIh':_l~, fO III 'f 
JoPOlf'~phca ol:t l'l~llolo• l i Jo' JUllluooJ.• 
l li:ltõ. 

1>~· 1.1 iu tifllo ( ... r. iln ,,, .... 1,. ,, ,,., ,.,,, . 
llll' ll lto olo•,(P, olt•t'olf loloo to jlF:I/.11 f.ol.ll o((\ 
N 1li.t' \ ' S. o:t• t..li;; u.u:a t'u iiiiUII:Ji "' ' :t 
C·lé j't /u f· lliu< oiCI'Íolus l i n~. 

lt ·u-t;.,:tr•lr a\' . S . 

ll :on ~r. prO' I• lo•n(U ol:l o::llll:tl'!l 11111 · 
nkq•·ol • l ~•t:t rl l.ule. 

U Jlli/.olol oloreol n i nlcriu~ 
ela coo mar.::•. 

, , .. ,;p/ ÍCClfli () 

11 pr .. t.O •lc X tltas o'• o'tolllulol <l o oi I , 
oln lltluna•:.io. tji ll! rlc1·e ~er (dta loo;:-•• olo·· 
Jl llil> tlto ro•.:t•loun•'lll•• du lcnnu c:uuolem· 
ualurito, i•lu ,;, loo•JI!. 

c;r:·,. , ~ l olJ.:UI, :!:! olr. jnnhu 1lu IK~H. 

Et o:ltllb .\ uut:t 

o se-:reta rio. 

IH SCI'II"IJ-\ 1'1\IIXU.'iCI \IJt)$ 'i\ SI·:-\. 
~.\O E:\ 1'11 \Ot\01 'i' 111.\lll·: t:i m: 

JUI.I IU IJE l l:ltl.~ 

PagatJWit/11 olt: ob1·a .~ 

O e!!ls·- Viut.li.-Sr. prc.;rtlenl•·. 
per! i a pala 1'1':1 para ma no! ar lllll addí-
tii'O ao proje; t11 •tne se tliicute •• 
fal -o-hc1 preceder tle algumas cun-
sicleraçôcs. 

:'iil administração do Sr. desembar-
gador Ah·es de Bri to, fui autorisada a. 
r.onstrucç:\o ele uma ponte sobre o rio 
Sapucahy· mirim na freguezía dos ou .. 
ros. 

A commissão eocarre~ada desta obro~. 
se bou v c de modo " !\llllsfa zer toda$ a.~ 
exigeocias Ja admioistração: fez acom-
panhar o seu pedido de feria-. docll -
mentadas. 

A admioistração :~peoa.s mandou pa-
gar a quantia de 3:0:108000 e taoto. 
quando a obra havia importado era 
16:000$000. 
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ROSI:I, fluis, pagar-se a quantia de 
t\!:97:1;5:160, como se vê dos documen-
tos em poder da mesma admioi~(ração. 

Comu V Esc. sabe, executada esta 
obra nos termos !lo contrato, a .:oro-
missão pre!'tou um re!evantissimo ser-
,·iço, dando comwunicação da rreguezia 
dos Ouros para a:. cidade~ o e S.José do 
l 'araiso, de Pouso Alegre, l'.aj ubá e ao 
mesmo tempo para a estrada de rerro 
do norte. 

E', pois, de toda a justiça que a com-
missão de orçampoto tome oa devida 
r.onsideração o pedido daquelles peti-
rion:~rios. 

Nem on sou suspeito occnpnnclo-me 
com e~ te assumpto, porque trata-se de 
um adver~ario, mas nm advcrsario da 
ordem !lo Ellm. Sr. Barão de Camao-
ducaia ..• 

O Sr. Americo de Matto~ : -Caracter 
exemplar. 

O Sr. Viotti... homem llistincto e 
probo e, portanto, incapaz de razet uma 
reclamação 1ue oào e-leja nos termos 
do contraio apoiados). 

&!poro, pois, que a commis~ão da ra-
zmda. inspirando-se na verdade tio 
que acabo de dizer e na integridade 
d .. quelle honrado cidadão, constgne no 
rtspectivo credit!J a quantia pedid1-. 

O Sr. Americo de Maun~ : --E· de 
toda a justiça. 

O Sr. Viotti : -Peço ainda mais que 
a me~ma r.ommissão acelle o pedõdo da 
•J•tantia de t;:OOO~·JOO, importancia das 
obras executadas na igreja do 1\osario 
de Baependy e qui' ••ào roi paga até 
hoje. por falta de verba. 

Mandando. pois, o additivo e con-
fiando na JUStTç.t da illostrada commis-
llfto, seuto-me trauquillo, certo de que 
serão allf'odidos os dons pedidos. 

- ----·--·--- --
O Sr·. Dia• Fort.ei!I:-Sr. pre-

sidente. n , • é a falta de ~on ll ança na 
assignatn -.. do additivn, 11 o te ora ~e 
oliscule, que traz-me ;, triuuua para 
apresentar algumas du,·idas que lenho 
para votar pelo mesmo. 

Si este additivo não tivesse relacão 
com as finanças da província, si não im 
portasse dispendio do~ dinhem•~ pu-

. blicos, por certo eu não me abalançaria 
a vir suscitar duvidas a s~u respeito, 
mas, como trata-se des~e assumpln, 
eu eoteodo, como roprPS3ntanto da 
v.rovinc•a, que devo exigir todas as ex-
plicações precisas para qtte o meu voto 
seja esclarecido e consciencioso {t~poia
dot). 

Tem sido estylo nesta c;osa, Sr. pre-
sitlente,sóse apresentarem como additi -

vos projectos ja em andamento o,t m~
dida:s acompauhadas de representacoes 
e documentos comprobatorios de sua 
nece~idade. 

No entretanto, Sr. presidente, apezar 
de vtr nnslll additivo a assiguatura do 
meu particular amigo, o Sr O. Violli. 
que. como tlis~e. merece-me todo o 
respeito e consideração (11poiat1os) ..• 

O Sr. Camillo PraléS:-Oo todos nós 
(apoiados). 

O Sr. 8. Fortes. . . corou represen-
tat.te da provinci:~ . o:oo pMsn lo•var-100 
só pela palavra tlo: :5. 1-:x.:. JlOriJUC en-
tendo CJtte o addltivo. antori~ando uma 
despeza de 1&:0006000, ,.~i augmentar 
os sacrificio~ da província no exercício 
vigente e oó~ devemo$ ter todo o es-
crupulo em votal-o. 

Estou certo tle que o nobre deputado. 
rorwulaodo o !'eU additivo, tem docu-
m~oto~ compr('blturius da ma ter. a que 
o m'!Smo contem e, por isso, vim á tri-
bnn:·. para levantar est:. questão e di1.er 
au nt.llrn deputado que darei o meu 
voto ao addltivo, porem com o prolestu 
de, si na 3. • discussão não forem apm-
seotaolos os 1locumeotos qnecornprovc1r 
a justiça dt~lle , ficar eu com o dlreil•l 
salvo de votar contra. 

O Sr. Soares Peixoto: -f' aço minlu· 
as coosideraçOe:; . o uubtc dopulado. 

... ....... -· ---
O 8r- ' ' lo t.t.I :- Sr. presidcult'. 

quasi ,1ue nio li oba mais necessidade d•, 
allduzer outras consideraçó IS s11bre o 
addtliVO, J.IOriJue eflc roi perroilameolt! 
defendido, não só pelo relator da com-
missão de razeoda, como pelo meu il-
lnstre companheiro de districlo, o $1 . 
Dr. Si I vestre Ferraz. 

A minha vinola á tribuna. Sr. pre-
~idente, tem por fim confirmar as li-
geiras coosilleraçO~s que nz ao apre-
sentai-o. 

Conhecedor, COtao disse, do caracter 
probo do E:<m.Sr. B trão de Camaoducaia. 
lou vel-me na:; io(olrm~çoas fidedignas, 
que tive,1lo cararlerdosoulros membros 
da commissão, pelo meu collega de dis-
lricto, o Sr. Or. Ferraz. 

Jo: penso. Sr. presidente, ã vista des· 
sas informações e dos documentos apre-
~entados, que não pode haver duvida 
~obre a legitimillade do pedido. 

Quanto á utilio.lade da ponte, esta 
demooslro~-se pelas povoações a qu~ 
dá 10gresso. como muito bem disse em 
aparto o oo!Jre deputado, o Sr. Mallos. 

Sr. presidente, aproveito a opporlu· 
oidade para louvar e admirar, como 
por mais de uma vez o teubo rello nesta 
tribuna, o zelo do honrado depulaf!Q 
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pelo 7.• districto fm tudo aquillo que projécto cstit sllh minha responsabil i-
díz respfíto aos dinheiros publicos. dacle; sou o seu primeiro signatarin. 

Pondo lle parte, Sr. presidente, as l'or equivoco,se diz no projccto- que 
palavras de boodade do illustre depu- fir;1 crcada uma cadeira no hairm cio 
tado para com a mi11ha obscura indi- l'inhal, n111nid pio da Virginirt- : ,. f\ 
-.idoalidade, eu a proveito a occasião t xactamente o contrario. 
para mandar uma emenda ao additivo 1\ccohi uma recnmmemlaçào 1los llltt· 
e que é concebida ne..tes tfrmos (lê). rador.!s d:IIIUI\Ilu hairro. em •tur ,;e m•· 

Veri6qoei, depois de fe1 to o addith·o. I diz ljUC u hairro I• dos l'inh tliros c per-
que balla es~a ralta f' , entendendo que ten~e an nluni l: ipin 1ln Pouso Ali''· 
IJOde trazer di.ffi cnldaoes à administra-

1
t A emenda. poi~, ê conwbi•l:~ nc~l,..,.< 

ção no pagamt>nto da quantia reque- termu~ (lti). 
rioa. porque, como sabe V. Exc. , na 1 Tambem aprcsr. uto como adtll'n·o :w 
mfsma rf'giào pa~sa o rio Sapocahy·mi- ~ projt•cto n. !l a r.rcação de d i ver~a>' ca-
rim, achei conveniente supprir CSl!a la- rlc•i r:~..~ (hl). 
c: una. C11mn , .. E:<t' . sabe, a crra\àv de c:I-

Termioaoao. Sr. presidente, tU coo- dci•·as dtl in~trun:ão primaria ···.1111 meu 
fio no crilerio e :Il ustração desta assem- ' humih.lo: uuuln 1le ontentl t•r. o :ll imrn1t1 
blea a ravor do addith•o, nào ~ó na sua , rlt• e~pir'il •• ,. •lu crwpn. 
primeira ~•arte . como lambem na se- Sr. ntllt a,, ,m, tambnm 1011111 ,, li lwr-
gunda . dadt: tlt• l"'tl ir a crcaçito de uma esc•lla 

Quanto :1 esta, lnvoro o te~l~muuho nonnal u:• d darlc tln llajuhil. 
do honrado deputado peJo 7. • districto, Emll~or:. •·u tenha vi~ to pnr rua i< •ft1 
o Sr. A. de ~lall o~: e t1rm assim o tes- um:t , ,.~, ;, rruzada que se lrv.tnta 
tem unho do meu iiln~tre companheiro ue~t~ ,·;,..,,··outra as. actua c_.; escola~ unr-
de districto, o Sr. Or. Ferra1, podendo m~uJ.'i . uto•,mH ass im .eu rer.onhr.~ n uolla$ 
ainda invucar o H·~l.(omunho de d i vPr~as um.t lll llulaJc mai•lr tiOtiUe :t~lvs ~xlcr-
outras pr s~oa~, que conhecem o lugar naltJs t••110iado doS,·. F. Viann" ). 
do meu n:.~cimeutP, como tambem co- E. ruuhr·c•·tulo.como coulwço.as .:un-
ohecfm quaes as ohr~s executadas na •liçi~t•s e-pcc 1ac~ tia cid<tdc 1lc llajubà . 
igreja !lu llosario de Daependy, qual isto •\ ;, ; 11 :1 populaçf10, O s•nl desen-
o seu tle6cnvnhimento e qual o es- volvim•'ll ln material c inlelledual, a 
forço emvregallo pela comwis~ào en- graudc tli:Hanci:t em qnP demora tbt 
carregada desta obra, cujo chefe c o unica t'»•·ula uurrna1 creada ao s1tl tln 
Revm. vigario Nogueira. ~li uas. i,lt\ ,·., a escola normal da ci-

Oígo com orgulho que sempre que se dadc da t::unpanha. eu BSpcro •IIIU e.~t~1 
trata de quotas votadas e despezas ef- asscmiJiea farit a tle,·ida justiça, vutantlo 
.fectuadas com a matriz de BaepP.ndy a creat·ã" ela l'sr.ola norm:tl na cithtfl,. 
e outro~ templos daquela cidade, sobe de ltaj'ukt. (.\futlo bem). 
de ponto a minha admiração, por saber 
que são remettidas annualmente, exa-
minadas e aceitas pela repartição com-
petente, as respectivas contas. 

Baseado nisto, Sr. presidente, f1i que 
me animei a confeccionar a 2.• parte 
do addilivo, pl'.diodo a consignação da 
quantia de u:OOO:SOOO, gastos na ohra 
do Rosario de U •upcndy, para cujo pa-
gamento não ha credito votado. 

Termtno, Sr. presidente,conllamlo na 
justiça desta asst!mblea, que, espero. 
concorrera com o seu voto p:~.ra :'.. pa:;sa-
gem deste addi tivo. 

--~--------

m SCURSO Pl\OFERIOO ~A SESS.\U OE 
17 DE JULIIO DE i888 

f.:'\~lSO 1'111\1 ,\l\l() t: t~~r.OI.A S OIUI.\1. 

O Rr. Vlot.tl:-Sr. presidente, 
vou mandar ;'1 mesa um:t emenda ao 
projecto o. !l. . 

Como V. E~c . pode venficar, este 

DISCU R~t) f>I\OFETilOO NA SESSAO 
DF. I i DE JULIIO DE 1888. 

f' 11: \ \ll:l' ro !IV. tiUil I S 

O s •·· ViotU: - Sr. prcsiddnle, 
ao tempo •111e tenho assento nesla casa. 
pela primctra vez se. me orruece~t O<:-
casiá•J flu apresentar a coos1dera~an da 
mesma um petlido de indemoí$ ção a.~
signad .. ~elo Eun. Sr. Barão de C:l-
maodoc~ '•· 

OITt!recet.llo esse additivo e in-
clumdo no mesmo o pedido de 5:11008. 
gastos na construcç~o da igreja do Ro-
sario tle Baepend y ... 

O Sr. .\merico de tt' attos:- Gastos 
com muito proveito. 

O 3r. Viottl. . . o fit convencido, como 
esta v a e comn os toa, da justiça que 
MSi!lle. não só ao peticionario, E1m. 
Barão de Camandocaia, como ao attmi-
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nistrador das obras da igreja do Ro-
sario de Baependy. 

Sabia a pnori dos prejuizos.do Exm. 
Sr. Barão de Cam~nducaia na con-
strucção desta obra, bem como tive ín-
furmaçôes de pessoas fidedignas, de 
JXISSO&S insuspeitas, entre essas, o meu 
distincto eollega e amigo, o Sr. Or. S. 
Ferru, antes rle me vireo. ás mãos o~ 
documentos que tenho. 

Aberta a diuussào dest.e additivo, 
levantou-se o honrado representante 
pelo 7. • districto. meu j)articular amigo, 
o Sr. Dias Fortes, com aqueUa fortaleza 
com que s••rnpre comblte estas me-
did3s individuaes, tendo a del icaden de 
dizer que o fazia sem o menor ioluitu 
do ofTender os IDl'DS brios e o meu 
caracter. 

Si usim oào rc>ra. I'U não me pro-
poria, cowo me propuz, a obter os 
documentos que ora teohn ero mio$ 
e que obtive em confiança ua ruparliç:io 
das obras publica~. para confirmar o 
que dis.,e em rela\·:'lo ás iuforwaçôes 
que me forào dadas. 

Uma vez do pos:>!!t~ dos documentos, 
e 1. os ._ubmeuo á coruideração do nobre 
<! lPUtado. 

Na administração do honrado Sr. 
d'lsembargador Ah·es de Brito, decre-
tou-se a quantia de 5: 000600 J •orno 
aoxll io As obras dl ponte, cujo orça-
roaoto era de t2 :000,000. 

O Sr. Barão de Camanducaia, enc~ r
regaudO·iie da olrra, teve de l!6 prepa-
rar, como soe acontecer a todos os em-
prezarias, tirando madeiras, condu-
zindo-as para o l ••~tar da obra. con-
tr:uranJo ruestrcs " ulU.:ia.,6. 

O administrador da província llUtO-
risou a recebedor ia de ltajubá a pa~ar 
aos emprezarios, em vista das ferras 
legalisadas, e de facto estas fdrias f·1rão 
pagas até á qnantia de '!:800,SOOO. 
· O Sr. Americo de ~lattos:-lnre rior 
ao custo dos materiaes. 

O Sr. \'iollí:-l)ara confirmar este 
meu asaerto, eu leio um officio do enge.-
nbeiro Aotobio Olíntbo de A.lmefda 
Oomel!, concebido oestes termos (lé), 

Vê, pois, V. Esc. que este docu-
mento, muito longe de ser gratuito, é 
olllcial. 

A obra começou em virtude de uma 
ordem emanad:.~. do poder competente. 

O Sr. Francisco Sl:-V. E.tc. pode 
me informar o seu valor f 

O Sr. VioU,l:-Nlo consta aqui, mas 
6 pronvel qae a OC'dem verse sobre a 
prfmiún qqatia; isto ·salta aos olbos, 
nem eu quero llludir a assemblea. 

O Sr. Biu Fortes:-Sobre a quantia 
ele 3:0001000' 

O Sr. Viotu: -Sim, senhor. 
O Sr.' F"ancisco Sà :-Nãn era pcl!l-

sível quo uma obra orçada om lS:QOOI. 
licass11 em t0:0006000. · 

O Sr. Francisco Bru:-Como lam-
bem era ímpo3Sivel fazel-a com 5:0008-

0 Sr. Vrouí: - Nem colho o argn-
rnento do honrado representante pelo 
iO. • distrrcto. 

O Sr. Franci:~co Sá:-En não argu-
mentei; apenas fiz 11ma perguola 
A V. Exc. · 

O Sr. Violii:- Nem colhe a perJunta 
feita pelo nobre deputado, porq o e, eiD 
um sPgundo documento orocial, se vtl 
que a quantia decretada era aJ)floas 
como auxilio á cou:!lrucção da ponte. 

Ora, dahi conclue-se que o nlor da 
obra era muito mais elevado e, sendo 
assirn, a commi:;são nomeada pelo go-
verno, compo~ta de cidaJãos de tódo 
o prPStigio e ennsidPraçào, entre elle~ o 
Sr. U .r .•• , ti O C 1 o •n lu.:ara, uma v e~ 
.:OIU'll;ada a nbra, vrráo-se ua r..on-
tiogeocia de ra~er l'.lcrillcios pecu-
oíario.•: e111 virtude de quef 

Em vlrtudu da ordem do adminis-
trador da província, que suspeodau ~ 
pagamento da quantia de ts :OOOt$000. 
a qual apenas tinha srtlo gasta na razão 
de metade. 

Vê-se, pois, QUt! os escrupolos, que 
eu muito respoito e acato, por parte d~ 
meu o obre collega. o Sr. Dias ~·ortes. 
devem desapparecer, uma vez quo dis-
cutia persuad ido de que oste pedido~ 
se fundava em documentos graciosos. 

O primeiro que li é uma ordem d~ 
administração, da qual se iorere que t. 
commissào principiou a obra em vir-
tude de uma autorisaçào do poder com-
petente. 

Em vista, pois, d'isso, eu pergunto: 
será de boa razão que neguemos •te 
1J363mentu â cururni:SSào, quo executoa 
as obras e que tem a seu favor opiniOes 
autorisadas, que por escrnpolos de.ix€t 
de citar, principahHnte a de um ca-
valheiro que, tendo passado recen.._ 
mente por alli, admirou a solidez b. 
construcçào da ponte, tendo alem ctiUCJ 
conhecimento de que o Sr. Ba~ da 
Camaoducaia e seus d.ous compa-
nbeiros são incapazes de pedir a 
esta assemblea o pagamento de uma 
quantia que n\o tivessem gastof · 

O Sr. Alvaro l'tlacbado:-Este é o ar-
gumento maiJ forte que V. &se. 
apreeenta. 

O Sr. Viotti: -Não é o argumeatG 
mais forte; o argumeo.to maia forte 6 a 
bOa fé que dne existir em todos os 
represeotanleS da provincia quaucfoo 
examinio pedidos como este. 



Eu não doro es!Janju as rtnd .1s lia 
minha província, tanto qne o anno 
p:.ssado tive do Yotar uma iode,uoi-
sação ao Dr. Macedo. motivada pPia 
construcção de uma das torres da ma-
triz da Campanha, porque tinha pleno 
coobecimeoto dr. houra1ICl. t:O lU r1uo 
atl nelle distincto c:idadflo Jcsempenhon 
P.-~:~ obr:l, que, uma ' a começada 
dentro da verba e estando ao pu em 
quo se ach;~ v a, corria o rlsr.o, não só 
de ser sacroficado o erlificiu, COliJO 
lambem de S tl perJer a quantia ja des-
peoditla. 

Eu não tive escrupulo da concorrer 
com o meu voto. sem ao menos fazer, 
como não costumo, distiocção de crellos 
polí ticos. 

Não foi só isto. 
Na mesma occasião. votei a indem-

nisução da quantia de :10:0006. ao Ur. 
1:r3ncasco Asari.as. empreiteiro da es-
tmda de r~'dagem do Passa-vinte, ter-
r itorio do meu município, porque con-
llna e ainda conlio uo caracter 
daquelle amigo. 

Assim procedi com relação a estes 
alous cidadãos, porque tinha pleno co-
nhecimento da sua probida..!e; assim 
proced·J pela certeZ1 do que o Sr. Darão 
de Camaoducaia ex.ecutou com maximo 
escrupulo a obra de que se trata. 

O Sr. AI varo llt.achado: - P•lr isso 
mesmo, digo qne é um arg,•mento rorte. 

O Sr. Violti:-Prescindindo de outros 
argumentos, eu trato de justificar o 
peliido de 5 :000~~000 consignado no 
mesmo addillvo para as obra3 da igrsja 
do Rosario. 

Estas obras se achão nas m.csmas 
condições em que se achl a obra da 
igreja matriz da cidade da Campanha. 

Sa o administrador dos obr'ls não 
tivesse podido ob1er a quantia que 
obteve aqui por uma lei, que só foi ex-
ecutada oa parte referente á matriz da 
Christina, perderia todo o trabalho 
iniciado oaquellas obras, porque tra· 
tan-se exactameole, Sr. presidente, da 
factura do telhado e esse cidadão, con-
fiando na _minha pala n a e eo oa de 
alguem, tratou de terminar o edillcio, 
visto como, sob a minha responsabili-
dade, elle tinha a promessa de obter a 
quantia de 5:~0. 

Penso que essas con~ideraçOO serão 
sufficientcs para levar a con,icção ao 
espírito dos nobres deputados ~ espero 
tfU&. como sempre, concorrerao com 
seus •otos para uma medida de tanta 
utilidade, como seja a ponte de que se 
trata, que, como· ja disse, une dl•ersos 
muuicipios à Olltrada de ferro do Norte 
e de S. Paulo, bem como o eograda-

mento, euraihramcuto c r .• ctur:t do 
tei h~J~, tlu ll us:• rio de U•t•pt•ntly, cuj a~ 
admtn••tr:u.J r é o honrndo Sr. Manoel 
Con~tantino. 

O Sr Ameri~o ti o i\lauu, : -:\ pniado. 

- ---- -·---· 
UISCUIISO l' llllFEIU DO ~.\ SE:iS.\ 0 

li E :!O OE J ULIIO ll~ l&m 

O lliir. Cu1nlllo P•·o~tl:-Sr. 
presidente. a•·ahl) de I'I)COIJcr da cidade 
lle Diaua:autiua u seguinte tulegramma: 

~ O seu prnjct:to st:pprimimlu eseo-
las nonnn•!s 1l extcrn:atu~ r"i aqui con-
sidcnu.lo um desastre. 

< L>iamautina.cntrctant(l,ainda muito 
CSIICr.l do SCII p;ttriolÍSIIIO •. 

Sr. presillnu tc, cu appcllo IJ:Lra a. 
lealdade do uohrt~ llcput:td•l . autor dn 
l•rojocto, e cspcr.1 tpac S. Exc. viriL de-
cl;u·ar tle•ta tri iJuna •lll t'. ~i a minha 
assij;natura está n!lS~e lll'tljccto, roi i~t() 
dcndo ia nec:e:;,;id:ule ele eonrormar-ane 
com umn cxig•:uda regiuhlntal, pelas 
cir~u ans taucias •IIIC pas~u a cxplic.u· 
(apa•·tes). 

O projecto roi escripto pelo uubrc de-
putado, u Sr. Jurumeuha. c, na occa-
:;ião I! lU 1111e C li fala \'a, fu nlialliCUtaud(J 
um outro projecto, os nohr('~ deputados. 
querendo apt'OI'Citar-so da miuh:t pre-
sença nn tri btum. pedirão-me que 
apresentasse (i0 e t:ullos projcctos.si roe 
r.ào engano sobre o numero. 

E cu não tive tempo tle lr!l·os (apa•·-
te.l), nem isto rr;t preciso. 

Os nobres deputados uio me podem 
olirigar a tomar a responsabilidade de 
uma ttlca, r11111 cn uão formulei e, ao 
con trario, comhat11 ~om tollas as for-
ças. 

n ~··· Jnrumeulta:- V. E\ c. sou!Je e 
OUI'iu pcrrei tament l!. 

U St". L:. Pratcs:- Cmnu diz o nobre 
deputarlo l 

X:io OU\'i bem o seu aparte. 
O Sr. Jurumenlta:- Dcpois explica-

rei. 
O Sr. C. Pralc:; - Sr. presidente,oeoa 

era poss••l'l que eu assigna~se seme-
lhante projecto, quando penso de modct 
inteiramente contrario a ellc, tanto qu 
declaro alto e bom som l] lle hei do fa-
zer-lhe aqui toda a gnerm que mo ror 
possivel. (Apoi•&tlos; m uito bem). 

O Sr. Nelson:-E en illualmcote; 6 
nm projecto ioconvenienti:ssimll. ( ApoU»-
dos). 

O Sr. Camillo Prates:-Assim proce-
derei, Sr. presidente, pot·que eotend• 
qne, impugnando este projecto, q• 
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ni~trador das obras da igreja do Ro-
sario de Baependy. 

Sabia a prio~·i dos prejuízos do E1m. 
Sr. Uarào de Camaoducaia na con-
strucç~o desta obra, bem como tive in-
rormaçOes de pessoas fldedignas, de 
pt>ssoas insuspei tas, entre esns, o meu 
dístinl!to colloga e amigo. o Sr. Or. S. 
Ferraz, antes •lo mo vi ·em ás mãos os 
dOCOnlentOS que teniJO. 

,\berta a diSGnssào Jeste additívo. 
levantou-se u honrado representante 
pelo 7. • districto.meo particular amigo, 
o Sr. Bias Fortes, t:Om aquella fortaleza 
rom que s••mpro combate estas md· 
t11das indi'!'illoaes, tendo a delicadez:~ lle 
ciizcr que o fazia sem o menor io tui tu 
di! ofTI!nder os m~u~ brios e o meu 
caracter. 

Si a~sim não fu ra. 1'11 não me pro-
p(lria, cowo me propuz, a obter os 
dllComeutos que ora teob'l em mãos 
e que obtive em coolianra ua rup:~ rt•ç~o 
das obras publica~. v:~ra confirmar o 
que disse em rolaç:'to ás iof"rwaçOes 
que me foràn clal.las. 

Uma v~z du pos~sts dos documentos, 
eu os submeuo â cunshleraçào du nobre 
deputado. 

Na allministraçào do honrado Sr. 
desembargador AI ves de Brito, decre-
tou-se a quantia de á : 000500) como 
z.uxilio âs obras d.1 ponte, cujo orça-
toento era de t~ :000~000. 

O Sr. B:~rão de Cam:~ndncaia, enc~r
r~gaudO-SI! da ultra. teve tlc :;e prepa-
rar, como soe acontecer a todos os em-
prezarias, tirando madeiras., condu-
:tindo-as para r. lngar tia obra. con-
lratranJu auesu·.s c ulfi.:ia~. 

O administrador da província c.uto-
rísou a receoodoria de llajullá a val{ar 
aos empreurios, em vista das renas 
legatisad;~s, e de racto estas ft~ria~ f·•rào 
pagas até á quantia de ~:8006000. 

O Sr. Ame rico tio l lallos:-lorerior 
ao cu~ to dos materiaes. 

O Sr Viotli:- Para coo6rmar es· e 
meu as~erto, eu leio um officio do eo~e
obeiro Aotobio Olimbo de Almeada 
Gome$, concebido nestes te.rmos (lê). 

Vê, pois, V. E.xc. que este docu-
meoLo, muito longe de ser gratuito, é 
official. 

A obra começou em virtude de uma 
ordem emanada do poder competente. 

O Sr. Francisco Sâ:-V. fl.:xc. pode 
me informar o seu • alorf 

O Sr. Viotll : - Não consta aq11i, mas 
é prounl qoe a ordem verse sobre a 
prawitin quaalia; isto salta aos olbos, 
nem eu quero lllodir :>. assemblea. 

O Sr. Biu Fortcs:-Sobre a quantia 
de 3:0001000' 

OSr. ViOlii:-Sim, senhor. 
O Sr. l'raucisco S:i: - Nàn era ~· 

sivel qua uma obra orçada em IS:0()()6. 
6cassl! em t O: 0001)000. · 

O Sr. Francisco Braz:- Comn Lam-
bem era ampo:ssi vel f.&zel-a com 5:000,$. 

O Sr. Vaoui: -~em colhe o argu· 
mento do hoorado repr4!:!entante pelo 
'lO. • distncto. 

O Sr. t'rancisco Sâ:-Eu não argu-
tneotei; apenas ür. LJma pergunta 
à V. Exc. 

O Sr. Violli:-Xem colhe a tler6onta 
fei ta pele. nobre deputado, (IOrque, em 
um segundo documeutn official , se •4 
que a quantia decret:.da era ap11nu 
como auxilio â cou! trucç;io da ponte. 

Ora, da h i conclue-se que o .ator da 
obra era anui to mais elevado e, sendo 
assim, a commi:>são nomeada pelo go-
verno, com po~ta de cidaJàos do todo 
n prPstigio e CllnsidPraçào, entre ell e~ o 
Sr. ll u·,,,, •I •• t: 'a o'" lacaaa. uml vez. 
l'Oilleo;ada a obra, varão-se ua con-
tangeucia tio fazer sacriticios peco-
DIJrios; Ml virtude de que1 

Ea..: virtudu da urdtun do adminis-
trador da proviocia, que su~pendeo () 
pagamen to da quantia de :S: 000,'$01)(). 
a qual apeou lanha s1do gasta na razão 
de 1oetade. 

V~se, pois, quo: os escrupolos. qus 
eu muito respeito e acato, por parte d() 
meu nobre collega. o Sr. Btas l~ortes. 
devem desapparect:r, uma vez quo dis-
cutia persuadido de que este pedido » 
se fundava em documentos graciosos. 

O primeiro que li é uma ordem da. 
administração. da qnal se in fere que ~ 
commi$sàO principiou a obra em vir-
tude de uma autorisaçio do poder com-
peten te. 

Em vasta, pois, d'isso, eu pergunto: 
serã de boa razão que neguemos •&e 
(13baloCntu á cu•umi:!Sào, quo exer.u to11 
as obras e que tem a seu favor oviuiOes 
aotorisadas, que por escrupolos dei1., 
de citar, príncipaiiHtlte a de um ca· 
valbeiro que, tendo passado recent&-
meote por alli , admirou a solidez da. 
constrncção da ponte, tendo alem disse. 
conhecim~nto de que o Sr. Barão da 
C:tmanducaia e seus dous compa-
nheiros são incapazes de pedir a 
esta assemblea o pagamento de uma 
quaulia que o1o tivellsem gastof · 

O Sr. A.lvaro Maehado:-Este é o ar-
gnmento mais forte que V. ixc. 
apreaenta. 

O Sr. Viollí: -Não é o argomen~ 
mais forte; o argumento mais forte é a 
boa fé que tine e1islir em todos os 
representantes da província quaoll~ 
eumioào pedidos como este. 



Eu não dO\'O esbanj~r a~ rE:n•l.1s tia 
D'•nha provincía, tanto que o anno 
p.assado tive de \'otar 11111 :1 Hlclemni-
s:tr,ão ao Or. Macedo, motivada [Wia 
cunslrucção de uma das torres da ma-
triz da Campanha, porque tinha pleno 
conhecimento dr. houradrz eom qun 
a•rnelle dislincto r.idadào Jcscmpenhou 
e-~:~ obra, que, uma y~z começada 
d ~ntro da verba o estando no pti em 
IJIIO se achava, corria o ri~co, uào ~ó 
do ser sacn llcado o etlificiu, con10 
lambem Lle Stl perJer a quantia ja di!s-
peodlda. 

Eu não tive es~rupulo de concorrer 
com o meu voto, sem ao rnenos fazer, 
como não costumo, dis tincção de creúos 
polilicos. 

Nào foi só isto. 
Na mesma occ~ião . \'Olei a indem-

oi~ação da quantia de :10:0006. ao Or. 
Frant• ~co Asarias, empreiteiro da es-
trada de rr>dagem do Passa-vinte, ter-
ritorio do meu muoki p10, porque coa-
lia va e ainda contio uo caracter 
daquelle amigo. 

Assim procedi com relação a estes 
tl ou~ cidadãos. porque tioha pleno co· 
nheclmcuto da sua prohidade; 11ssim 
proced·J pela certeZl do que o Sr. Buâo 
de Camaoducaia executou com maximo 
e~crupulo a ol:lra de que se trata. 

O Sr. ..\1 varo Machado: - Pu r isso 
mesmo, digo que é um arg11mento forte. 

O Sr. Vlolli:-l'rescin<lindo de ou tros 
argumentos, eu trat(l de justitícar o 
pedido de :1:0006000 consignado no 
mesmo a<lditivo para a.~ obras tia igreja 
do Rosario. 

Estas obras se achão uas mesmas 
condições em que se ach~ .1 obra da 
igreja matriz da cidade da Campanha. 

S1 o administrador dos obras não 
tivesse podido obter a quao!ia que 
obteve aqui por uma lei , que sú foi sx-
eo: utada na parte referente á matriz da 
Christina, perderia todo o trabalho 
iniciado naq oellas obras, porque Ira• 
la'fa-se exactameote, Sr. presidente, da 
factora do telhado e es~e cidadão, con-
fiando na minha palavra e eu na de 
algnem, tratou de terminar o edificio, 
Yi!lO como, sob a minha responsabili-
dade, elle tinha a prome:tsa de obter a 
quantia de tí:000/1000. 

Penso que essas considerações serão 
svfficieotes para levar a COn'ficçAo ao 
espírito dos nobres deputados ~ espero 
~ue. como sempre, concorrerao com 
seus 'fOtos. para uma medida de tanta 
utilidade, como seja a ponte de que se 
t raia, qoe, como· ja disse, une diversos 
municípios à e~trada de ferro do Norle 
e de S. Paulo, bem como o engrada-

mento, cnraibramcnto e r.. ctnr.1 do 
lelh~cJ:• ol o n osarao de fll l'(lc-ncly, c:1ju 
adm11n-tratl r ti o honrado Sr. Manoel 
Constantion. 

O Sr A •nerico Jl! Mall.u> : - A llfl iado. 
--~------· 

IIJSf:ültSO I'IIOFEI\ II.)ú :X.\. SJ-:.)S.\U 
IIE :!ll I>E JULIIO llE l&ltl 

O 8r. (.;on:alllo Pa·&t.es: -Sr_ 
presidente .. aa·aho clr. rc•ccber c.hl cidad~ 
ele lliam:o uliua o roguiutc: t~IP.gramma: 

c () SCU Jli'IIJCI'IO Sll(l(ll'i111i111JU CS~O
Ias lllll'lll:lll~ c: CXtCI'IIll tCJS l'cc i :ujiJÍ con-
siúcraoll) um desasll'l'. 

" ll iamanti u a, tJntrcl:tnlo, a i mia mui to 
ll.i(lCI'll du ~cu p:1triul i·;anu • . 

::ir. prt)sidcnto!, cu ap lJcllo para a 
lualdacJu tlc.l uohrll llcputaclu. autor dn 
l•rojccto, c esper.a •Jnu S . .Exc. \'i riL de-
clarar ll r>ta tribuna q•u·. si '' tninha 
assiun:tlura r!Stá ntJ."-<C pn•ji'Ctu, foi isltl 
denrlu ;, nc•:e~id:ule til! t:ltnfonnar-me 
•:um uma cXil{l'lh;ia re:;inhJntal, pelas 
ci&'cnmstancias l(llll pa:<su a t!X pli~ar
( apat·lcs). 

t) projucto foi c~c•·irllu pelo nnbru de-
puta•I •J . o Sr. Jurumenlla. 1), fi <~ occa-
sião Clll ll liCJ CU fala \'a , f11111h1111CUlaudo 
nm outro prOJCClo, os no!Jrc; det>utados, 
quercnLI1J aprovcilar-so da minha pre-
sença lEI trihuna. pcdir;io-mc que 
apresentasse !lO c tantos IH'Ojtl~:tos , si me 
não ongnun ~ohru 11 nunwro. 

E cu n:'lo til'c te1111>0 •le ll' l·tls (tlpa•·-
le.(), IICIII ÍSlO cr.l IJI'CCISfl. 

Os ol)bres rleputados n'io me poli em 
o!Jrigar a tomar a rcspousabili tlad!l tle 
u;u:l iilca, C(IIU eu u.ão rormulc1 e, ao 
contrario, cnmhatco ~om toda~ as for-
\:a:; . 

o !'r. Jurum~nha:-\' t-:xc. souho e 
ou \'Íu perfeitamente. 

o Sr. c. Prate:<:- 1 :a1111 c1 diz u nobre 
dcpula•lo ? 

;.l;io OU\'Í b CIII c1 :iCII ;qJa rtc. 
O Sr. Jurumenha :-Oepatis explica-

rei. 
O Sr. C. Prate;; -Sr. prcsidente,neoa 

era 1 .,~si vcl que eu assigna$se sem&-
lbaulc r• ojccto, quando penso de modct 
inteirarne•lle conlrario a elle, tanto que 
declaro ai to c bom som f(Ue bei de fa-
zer-lhe aqui toda a guerra que me ror 
possível. (Apoi•utos; m"ito bem). 

O Sr. Nelson:-E e·.1 iiualmente; 6 
um projecto i nconvenieo t is~imo. (ApoiG-
dos). 

O Sr. Camillo Prates:-Assim proce-
derei, Sr. presidente, porque enteocfct 
que, impugnando este projeeto, que 
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tem por fim l'npprimir os elllernatos. 
prestare· um relevante serviço à pro-
•iocia (apoiado.• e n6o apoiados) e fa-
rei cr~>scPr a inveja dos nobres deputa-
dos, que querem supprimil-os unica-
mente porque n~o portem ter um em 
•:a da localidade c.le ~ua residencia (apal·· 
tes). 

O Sr. Americo do Mallos:- !> intll nãt, 
ter um em Bacpt'udy. 

O Sr. Presidente:- Allcnção ! 
O Sr. C. Pratt>s:- Sr. presidente. os 

nobres deputados que mo pertnrbàtl 
com seus apartes residem, na tua 
maior parte, em lugam; senidos pl)r 
estl'ndas de ferro, onde totlo~ os me-
lhoramentos materiaes são fiO$Si\•eis e 
estão de facto se realisando; ao passo 
que o norte da prMincia não coo1:1 
com esse elemento do descnvoh·imento 
e, {lOrtanto, e muitO natnral que, Oà11 
podendo conseguir melhoramentos ma-
teriaes e de cl!rta ordem. PtnJ!Cnll~·se 
em tel-os ao menos da or•lcm m:.ra' P 
in tellectual. 

As C!colas normacs tem prestado re· 
levantissimos servi\·os il província, Sr. 
presidente (apoiador e t~40 apoi• dos), 
tom materia de instrucçào pulllica; e os 
nobres deputadoo que as querem sup-
primir, assim como os externatos, não 
o fazem sinão levado:i por instincto, 
sem examinarem os .;eus resultados 
proficuos; não o fazem l;in:.o por um 
sentimento que eu u;·~ol queria qu&hfl-
car, mas que direi~ ó o sentimento da 
inveja (apa• tes). 

Tenho r.onclnido. - .. .... __ _____ ... -... --
! 8. • SESS..\0 ORDINARL'. EM !i DE 

JULHO DE t 888. 

PR ESII)ENCIA DO Sll. SII.VESTAF. n:RIIAl. 

SUIUIAJliO:- EXPEDIINTa.- Observações t 
discursos dos Srs. V ar. do Llrna, ~·rnnciscu 
Jlraz. G. Candido. A. Marllus, B. Pltuenla, 
Barroso Junior, C. Cerqueirn , ~. de Au-
drade, A. Machadc o S. d~ Resende.-
l'arec9reJS de conunis:IÕC5.- / ,• pari< da 
or<lnn do dío.-Estr.tdas de ror~o.-Obser
nçóes dos Srs. M. de And rade e Barroro 
J unior.-Urgenci3.- 0bservaçcks dns Srs. 
Amaral e llarrosa Junior.- Dispen:13 de 
eommissão.-Observações do Sr. Campello. 
:!,• pari• dn ordem do dia.-Compromisso 
de Irmandade.- Esubclcdmonl(ls agri-
oolu.- Addilivo~.- Observaçõos do Sr. 
C. Praaes.-Emeudas.- 3.• part• da o'dtm 
d~ cflo.-Porça publlca.-Disourta do Sr. 
Ltndolpbo.-Observações do Sr. A. lla-
cbado.-A .. r..sea~r.io de projecloo.-Dis-
cuno do Sr. T. Duar~. 

A's tt bora$ e :Sií minotos da ma-
•"ao, reil.a a c:bamada, acbaru-ae pre-
tentn os :O:rs. SiiYestre Ferraz, Lin-

' 

dolpbo C'et.ano, Navarro, Dromond, 
França Vianna, Josino de Araujo, A ris· 
tides Maia, Silva Fortes, Rias Fortes, 
Rodrigoes Hort~ , Lafayette de Godoy. 
Sousa Rabello, Cam!JiliiO. Antonio Mar-
tins, Dutra, Amaral, José Brandlo, Vaz 
do Lima, Salatbiel, Aroerico de MallllS, 
Alvaro Machado, Antero Florencio, 
José Tbeodoro. Leonel Filho, Martins 
de Andrade, B:arbosa da S•ln, t::amillo 
Prates, Gomes Candido, Candado Cer-
qoeira, Velloso, Francisco Braz. Mo-
reira da Rorh·•. L11 i ~ Viei r11, Viotti, 
Antonio Teixetra, Tei:teira da Motta. 
Pimenta, A •elino C••r Pa. Augusto 
Cesar, Nelson, Camplllina, Firmíaoo 
Cesta, Ferrei ra Alves. Tnlendal, Carlos 
Nogueira, Claudiooor Nunes, Seve-
riano de Resende, Nogueira, Coelbo 
de Moura, Soares Pei x.oto, Fraoeiso Sà, 
Cba~s1m Drumond, Sabmo Duroso 
Junior, lgnaclo MnriA, Jurumooba e 
Teixeira Duarte; faltan•ln com causa 
participada o~ Srs. Augusto Caldeira 
P. Porflrio ~la·:hado e sem ella os Sr6. 
Costa Sena e Ramiro ~arti os . 

i\ bre-se a sessão. 
;; lida e approvada a acta da an-

tecedente. 
O Sr. t. • secretario di conta do se-

guinte 
E'I:PEDIE)ITE 

O/fiei os 

Urn •lo secretar o •In go•erno, re-
meltendo u requerimento, em t)ue o 
maestro ~lguet Cardo~o :'iu oe~ pede 
um auxilio para a pub icaçào de ~ua 
grammatica musical. 

A' '1.• commissão de fazenda. 
Outro do mes•oo, enviando o reque-

rimento, em que Antonio Soares de 
:\sendo Sobrinho pede concessão ue 
uma loteria de caracter particular com 
isenção de imposto. 

A's commissões de poderes e '1.• de 
fazenda. 

Outro do mesmo, eoviaoJo o reque-
rimentO, em que o administrador da 
recebedoria de Jaguary. Antonio Nunes 
Brigar ão, pede aposentadoria. 

.\ 's mesmas COIDlDissôes. 

Rep1·esentaçaes 
lima de O. Maria Magdaleoa do 

Cumo, José Baptista Nunes e Joaquim 
Procopin Du~no, pedindo o comple-
mento da lei o. 33'3, qoe traoaferiu 
a fueoda dos Boeoos da fregoezia d& 
~otuca para a da Vargioba, traosre-
riodo tamberu a fazenda da Dura da 
Pai meia. 

A' commissão de estati.stica. 
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Outra da camara municipal elo Jnlz 
de Fora, p~>dindo que SI' adopte uma 
propoFI~,qoe faz , de alter;,çôes na!! suas 
po~toras. 

A' L• rnmmi~;ão ele propostas. 
Outra dn h a hi tantes eln ba Jrro de 

S. João, pearnc~>ntn á pnrrchla de S. 
Sfbash~o da Pedra Branra, Jol'dindo 
sua pas~agl'm para a parochia e muni-
r.ipi(\ de ltajubã. 

A· mf~llla rommi$5ão. 
Outra da camara municipal da PPdra 

Branca, mc~trando .1 ronvfnirncía de 
faurPm-~e modillra(Ors no traprlo da 
n lrada de fPrro de ~aporahy. 

A· r<;mmis~ão de pontes e rstratlas. 
Outra do padre João Osoriu Jllar-

coode~. ptdindo uma ,·er ba dP \ :OOtl.S 
para rr oclusão das obras da matriz de 
Moote Santo. 

A' t . • com missão do razeuda. 

O 8r·. Vn:.r. d e l~ln•n : -Sr 
P• f~ident~ . pPdi a palavra pa.·a ofTrrecn 
à rr n~idPra(ão da a»tDliJIPa uma re-
prtsentar~o dos habit:ootes do tli~ lricto 
fle FidaiJ:Il, muoir ipio dr Santa J.uzia. 
rrdiOdO f U:o Cll'\'3(àO á rr 1'f:UP7.Í~ . 

Julgando que a prettn~â .. olrs veti-
t•ion ari (l~ trm su~ IPgi timidade, na oc-
casião (opportuna rare1 valer os ~cus 
•tirei tos. 

A· corurni~~;io do estati~tica. 

O 8r. Fronci11co Drnz:-
Sr. prtsideote, pedi a palavra para 

·enviar à mesa urna representação. que 
por meu inter medio diri~e a esta as-
«emblea a ramna muoicrpal da r•edra 
Braora, expondo a conveoifnCia que 
ba na mudança do tr~çado da rerro-via 
de Sapucahy para aquella villa, pelas 
notageos que de ta l rnudança resul-
taríào á província e á proprla em preza. 
tendo-se tm vista a ~cooomia de coo-
strucçâo, de distancia o de Ira rego .~ inda 
mesmo quoteohâo-se Lle c6ostruir ra-
maes para Christioa e llajubá. 

EoTiaodo á mesa. Sr. pre.•i·lr•ntl'. 
esta rPp•llSeotação. não r~ço mai~ •lu 
quo cumprir um dever que me 1:abe, 
"fi&lo quo o pedido dos dignos vereadores 
da cae~ara da Pedra Branca •mporta 
11ma preteoçâo cootrari3 aos interesse:~ 
do rnuoicipio onde resido. 

Não •Orá, porem, isso motivo para 
que eu me opponha a os~a mudança de 
traçado, uma vez que seja ella rio in· 
uira justiça. Tisto que aqui rtesem-
-peobo em pri:r.eiro Jogar o rlever de 
representante, dever que consisto prio-
cipalmeote em curar dos inter· sses 
geraes de prererencia aos proprios. 

Aproveitando o ensejo, Sr. presi-
.. 

dente. tenho a honra de enviar á me~ 
uma representação do~ habitantes do 
bairro de S. João, di~tnrto rh Pedra 
Branca, qne pedem a transferencia do 
territorio d~ rnesmo hairro para n l!iq. 
trrcto da crdade do ltajuM , pelhJo 
man l re~tamento justo, em vi~ta das 
razOe~ que se a.llegão na repres•ntar)l'l. 

Ptço à V. IO:Xc. quo lJll às ropre-
~eotnções o d~~troo conveniente, afim 
de que esta ca~a as tome na olovida 
consideração. 

O S r. GotDU 8 C.undhlo:-
J>edl a pala\'ra. Sr. :•rCsitlentn, tiara ra-
zer uma rerlamaçào. quo V. E~c. e a 
ca~a verão trr todo cabimento. 

J.endr, o jurn:tl quo publica o~ nossos 
tr:.b;,lhos. hoje entregue, deparei. no 
dbcurso do meo i Ilustre :~ migol' cnllega 
tle distrir.to, o Sr. t:ornmeoilador Mar-
tios. rom um aparte mPO CJUO certa-
mente fui mal apanhado, porCJtiP. nem 
eu o proreria o uem n podPria fa1.er, 
~em mostrar qno de~couhecia a pr.~. 
lissão que exerço. 

S. Exc , r.~n~nranrt o o prno·cdimento 
do r.ollector da P1.1nte ~ova, pretendeu 
ra7.er o pr~sidento da prn \' incia respons:l-
\'el pela IJa n~.a '1 118 o me~mo prestou, 
a.I!P.gando IJIIB nm rniser~"el ~aseb•·e, 
srto no arraral dn Joquiry. rle valor in-
rnriur a ':!:000,)1)00, rõra aceoto por 
11:0006000. 

A bto re.qpoodi-lhe em aparte: 
- • Veja IJ"e ahi vai u ma censura 

ao jui : e não li admit~ist•·açao. • 

S. Exc. , com a franqueza com que 
semprl' :se enuncia na trihuoa, retor· 
') U ÍCI : 

~ V fi a quem (,Jcar.• 
Até aqui, Sr. presidente. reclamação 

alguma eu fa ria, porque roi mais ou 
menos o que se deo; entretanto. loso 
abaixo. ,·em o sogainte aparte, qne nan 
pr .. rPri e ó o que raz o objecto rle minha 
reclamação: 

~ A o j ui; •!os (eilos . .. 
CnmJ.,reht>nde V E:tc.. Sr. presi-

llcute, qne, pnr tal rurma, en rar ía urna 
grave injustiça ao honrado e hooestis-
simo Sr. Or. Tinoco, juiz de direito 
da capi tal, magistrado respeitabilissimo, 
a quPm, alias, ~ou o primeiro a pre-
star toda consideração o respei to. 

O Sr CoelhtJ do lllonra:- Apoiado; 
nem V. Ex c. ora capu de oiTender a 
quem quer que rosso. 

O Sr. Gomes Caodido:-Oomais. Sr. 
presidente., o ;>rocesso de fiança corre. 
ê certo, perante o juiz dos feitos da 
rueoda, ma.q, á anliaçlo dos bens de 
raiz, qae são oiTerecidos como garan-
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tia, pt'Oeede-.ae por via de precatoria 
e1pedida ao juia do muuicipio oode 
slo ~(toados esses bens. 

No cuo em queslão, ponaoto, si 
ce111ura podesse ser admissivel, ella 
seria cabível ao lligoo juiz municipal 
da Ponte Non, a quem wi dirigida a 
precatoraa para anliação de tal cua, e 
aiu ao juiz dos feitos da fazenda, que 
fui o deprecante. 

O Sr. Caodldo Cerqul'ira:-A censura 
deYia caber aos loondos. 

O Sr. Gomes Caodido:- Sim, seobor, 
concordo com V. Bac. P'Jrfehameote. 

O Sr. Ooelbo de Moora:-Apoiado. 
O Or. jaiz de direito da capital nada 

te•a com a tal anliaçlo, como de-
monstroa o orador perfeitamente. 

O Sr. .GoKDes Candido: - Vê, poi.s, 
V. E1c. , Sr. presidente, que ba lOdo 
faodameoto para esta mlnba reclama-
ção, por qua o to, nio seodo minha in-
teDÇlo ceosurar o digno Dr. juiz mu-
nicipal da Punte Nun, de quem r::vu 
o melbor conceito. muito meuos o foi 
censurar o lnti.'Bro magistrado, juiz 
de direito da capital. ... 

O Sr. Col.'lho de Moura: -Apoiado. 
V. E1c. justificou-se cabalmente. 
O Sr. Gomes Caodido . .. qaeabsoluta-

meote alo merece a meaor censura 
na falada quetlio da llaoça do collector 
da 1\lote Non, porquanto, S. S. foi 
o juia deprecante e como tal aceitou, 
e muito o:orrectamente, a auliaçio 
feila e presidida pelu juiz deprecado. 

Por esta forma, deiiU feita a minha 
reclamaçio. 

Cl Sr. Cllelbo de Moora:-Moito bem 
feita e ruudam~oLada. 

0 ar. ....atoalo MarUaa 
lJ>IIa orMm):- Sr. presidente, em vista 
da reclamação do illostrado collega, 
representante do i. • districto, cum-
pre-me dizer á V. E1c., â casa e ao 
nobre deputado, que coosenei o 
aparte a que S. Ele allodio tal qual 
nio nas aotas &acbygraphicas. 

O Sr Gomes Caodido:- Teobo cert..za 
disso faço justtça á V. E1c., coobeço 
o aeo caracter. 

O Sr. Aotooio Martius:-Qoaodo, oo 
meoreqoerlmeoto, eu pedia proYidencta.s 
ao governo>, relatiumeote à coll~~etoria 
da Ponte Non, fiz ver que ja se bavia 
oa L'l88mblea geral aiBrm:~.dc com ra-
zio. ser tueuftlcieote a fiaDÇa prestada 
pelo collector da9_uella cidade. 

QuaDdo tal d11ia, S. l1c. deo o 
aparte que ae acba oo meo diaeon!O, 
lato é, que a censora ia ao juiz qae 
presídio c procauo da fiança e nao ao 
gonrno. 

• 

O Sr. Gomes Caodic!o:-EuctaiDtate. 
O Sr. A Martius:-Eu, eoUo, diSif' 

que o meu iotuHo oào era censurar a 
quem quer que fosse; constatava um 
facto existente, foJSse a censura a qoelll 
». tiYessll merecido. 

Portanto, t..lll minha parte, bouve toda 
lealdade, conservando o aparte tal IJUal 
estava nas notas tach ygrapbica~. 

O Sr. Gomes Caodidu: -Sem duvida; 
V. Exc. era incapaz de outro procedi-
mento (apoi,•do• geraes). 

O Sr. A. Marlin~ :-E' o que tinha a 
dizer. 

O ar. DapUet.a Phneat.a 
(parca "ma reclGmaç4o):-Sr. preei· 
deate, apezar de oào ser Uo zeloso dos 
apartes no correr das discussões oesaa. 
cua. como soe fazer o meu distiocto 
colleg.t de bancada, o Sr. Antonio Tei-
xeira, que, pela simples omissio ds 
uut 11po'"'~· lennta um grande escar-
ceo ue~ta a:$Semblea (riradas), cha-
mando " aue nçio de seus collegas, dos 
tacbygraphos o até das galerias (ri.YQ-
,1a.Y); apezar de ser eu lão parco no 1110 
d• oalavr11, por isso que me falleceJD. 
os dotll!'Oratorios (não tJfHiaclol g~~r<~el). 
sou, entretanto, impellido neste momeolo 
a fazer uma excepção a esse meu 14ocfo 
de proceder. 

Lembrar-se-ba V. Exc. e a casa, Sr. 
presideote,deqoeoa 58$Slo do dia t3 do 
corrente, o nosso distincto collega. o Sr. 
José Maria Brandão, tratando de full · 
dameotar um projecto, que desme.-
bra't'a o mnoicipio do Peçauba da. 
comarca dP ltamaraodiba para a ~ 
Serro,entre os di versos-cousíderaoclo.-
que fez, disse que o povo em glltal 
daquella localidade, tanto da parcia-
lidade liberal, como da conservadora. 
desejava ardentemente aquella medida. 

Accresceotou lambem qn11 as ~utori
dades j udiciarias de S. Juãu &ptisla 
erio por demais extravagantes e perse-
guidoras. 

O Sr. tsnacio Morta:-Uma gra.,.e 
injustiça fe1ta pelo nobre deputado. 

O Sr. 8. Pimenta: -A esses topicos 
do discurso de S. Exc., eu não pude 
deiur de protestar e o fiz em repetidos 
apartes;entretanto. lendo hontem o di~ 
curso de S E1c., publicado oo Li~t·aC 
MiMiro,fui tomado de sorpreza ao vw 
queoenbomdos mensapartesfoi inserioo-
apenas abi nsurio apartes dos Sra . •• 
Marta e Sabioo Barroso, que forio os 
mars feli.zarclos no apaobameoto dos 
apartes (rúaw). 

Ora, Sr. presidente, é facil de coca-
prebeDder..a que, residindo eu oa ci-
dade de S. Joio Baptista, sede da co-



snuCl do ltaDUranJiliJ, o entrllleo.do 
r~l.u;Oes amistoias coau 05 rP.~po?Cth•os 
ju iz~. municipal e ol11 direi to, dtria 
J•nllestar contra aquella.s iov<rJ~ Jo,s. 

O Sr. Duroso Juoior:-P.Jr e11.omplo, 
quamlll o oraior de ent:\o disse que 
todo o povo do Pcç;.nha dll''·ja v a a [llS • 
~~gem pedida. 

O Sr. O. Pimoola :-E' nacto. 
Tenho em mãos, Sr. presidente, um 

- abaixo assignad~os poYos da paro· 
clua J ,, S. J., .. , \i de Jacory. em que pe· 
dem, ba mai~ de 3 anntH, a sua passa-
gem para S. Jo>ão B.lptista. 

( ttparlts). 
V. Eltc. ba de se recordar lambem, 

Sr. presidente, de q u6, na sessão de 9 de 
Setembro do anno passado, eu apresao· 
te i a esta cas, um longo-abaixo :wig-
uado-da rregoezia de Santa Maria de 
~- Felix, pedindo sua incorporação ao 
auuoicipio de S. João Baptista. 

Ja vê V Exc que duas parochias 
iwportaote:S, c~m'l são as ole S. José de 
Jacury e Santa Maria de S. Felix, qoe 
conslltuem a maior parte do município 
de Santo Antonio do Peçanha, querem 
passar para o de S. João Baptista. 

11ortanto, a asserção do nobre depu-
tado oãll é verdadeira. 

Tambem disse S. Exe. que as es-
lr<~das para S. João Baptista !!à • pessi· 
mas, quasi intransitaveis. 

Não é verdadeira ainda esta aftirma-
çào do nobre deputado; porquanto a es-
1 rada para S. João Baptista ó optima. de 
muitos recursos, ba linha de correio 
muito regular para aquella localidade, 
tl nto que quasi todos os viajantes do 
norte, que passão por aqoellas para· 
~e os, em direcçào a esta capital, prefe-
rem a estrada de S. João Baptista, pa.s-
sa::do pelo Peçanha. 

O Sr. l~oacio Murta:-Apoiado. 
O Sr. B. Pimenta:-Tambem di.sse o 

nobre deputado que o juiz de di reito da 
comarca é por demais partida rio. 

O Sr lgnacio Murta:-E' uma grave 
Injustiça. 

O Sr. Candido Cerqoeira:-E· um 
bOm cidadão (apoiadoa). 

O Sr. B. ri menta: -0 digno juiz de 
direito. Sr. Or. Monteiro de Barros. si 
alguma concessão tem feito aos conser-
vadores. a tem feito pela mesma rorma 
,\OS liberaes, e tanto é assim que, 
naquellas grues questões que se derào 
em S. João Bap•ista o anno passado. o:; 
liberaes ti verão parte mais saliente do 
que os conservadores e forlo aquelles 
os mais protegidos, obtendo habeas co.,..-
V"' e todas as garantias legaes. 

I) Sr. Presidente:- Previno ao nobre 

6 -1:0 

tlepa l:~du •lllll a ht'r.1 do I!Xf!Nlic:llo• ~.•:•• 
l.:rm i 11 :to l.1. 

O Sr. U. Pimenta :- 0 nobre tlepu-
tado Jleln t8.•1listl'icto ajuntou mais quR 
o Ua·. lluiu;dolo olil :ili v., Purlu Prinw 
era nm m1gistradr• im::oiU\"I'·•icnt •. 1•er· 
seguidor dos seus j uris licelonadns; en-
tretanto opiC, Sr. prcsidcute, o nnku 
defei to •1na tem o Sr. Dr. Reinalllu l'ortn 
Primo ó ser um hom juiz, um recta 
distriiJuidor da justiÇ3 e não consentir 
que seu$ cscrivãe:S fação mercado do 
obolu do orphào desvalido o da viUYa 
desgraç:ula. (Apoiado~ e ncfo opJ i,•dos). 

O Sr. Carlos Nogueira:--E' um joix. 
probo, illostrado e que faz honra ã 
magístratum. 

O Sr. l't·esider.te:-Previno ao nollm 
deputado que a hoa'.L du exp •diente t>sli 
terminada. 

O Sr. B. Pi .. eota:-Em obndiencia á 
V. Ex c. , ~ento-me, lavrando um pro-
testo con~ra o que roi dito oe~ta ea1a 
pelo nol!re dtJputado, representante li-
beral do i 8. • rlistricto. ( .11 uito bem). 

O Sr. lgnacio ~lu rta :-Cumprio per-
feita:nento u seu dever. (Apoiados). 

O •r. D ttrro taO Junio r (nlo 
Lemos o seu discurso). 

E" lido e apoiado o seguinte 
Requerimento 

• Requeiro a inversão da ordem do 
dia de amaobã. para que sejào discu-
tidos os projectos de posturas munici-
p:les, o parecer sobre a petição dos 
alumnos da escola de pharmacia e os 
projectos os. 405, i65, 369 e 255.-
Barroso J uniór. • 

O 8 r . CandJdo Cerque i..._ 
- Pildi a palnra, Sr. presidente. 
para declarar a esta assRmblea qua voto 
cootra o pedido que acaba de fazer o 
nobre deputado, pois que aqui têm se 
apresentado requerimentos relativos a 
matarias alias muito justas e oós não 
podemos Vllltar pará os nossos d is-
trictos sem estarmos devidamente io-
rormados acerca dos assomptos coo-
ceroeotes aos mesmos requerimentos. 

VeJO que é lettra morta do regi-
mento o art. que delllrmioa que os 
s~ oba dos sejs.o destina4os para a di5-
cus:;ào dos reqnerimeotos. 

M.l l. assim acoo&ece, porque D" 
sabllados ou são reriados ou, então, 
para elles lo •erte-se a ordem do dia. 
~tamos no fim da sesslo; lêm sidO 

enviados ;,. rn8l\3 diveNOS requeri-
mentos de Informações e aioda não li· 
' emos a honra de ser iorormados por 
parte do go•erno, nero tampouco on-
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,.i mos ainda sobre os objeetos a palavra 
da bancada eoo!ll'nadora. 

Nestas circumstancias,Sr. presidentP, 
eu nlo pOiso votar pela inversão da 
ordem do dia, s~m que por este racto en 
Yà concorrer par11 prejudicar as ma-
terias, alias imrortantes. contidas nos 
reqoe• imentos. 

Sinto profundamente não poder estar 
desta vt>z de accordo 10m o ml'o il-
Justre amigo, o Sr. Buroso Junior, a 
qnem por mais de uma vez tenho dado 
pro'Vas de quanto aprecio o seu modo 
correcto de proceder na assemblfa. 

O Sr. Barroso Junior:- Eu fico muito 
agradecido a V. Esc. 
M:~~.~i nto igualmente não poder estar 

de accordo com o nobre deputado. 
O Sr. C. CPrqueira: - E procedo 

assim, Sr. pres.idente, para ainda uma 
nz ju.sliflcar o velho proloquio-
quandoqve bonus dormitai Bome1·us. 

O 8r. Martlna de -':•-
drade (não temos as soas obser-
vaçOes). 

Posto a votos, é approvado o reque-
rimento, menos na parte referP.ote aos 
projectos os. 405, ~65, 379 e 25r.í. IJ ue 
il rejei 1 a da. 

O 8r- ~lvaro Mochodo 
(pela ot·dem):-Peço á V. Exc .. Sr. 
presidente, qne faça consignar na acta 
de i.Joje que votei pelo requerimento 
de inversão da ordem do dia de ama-

. nbã , porque, como ja tive occasião de 
dizer de~ta mesma tribuna, estou plena-
mente convencido da inutilidade )los pe-
didos de informaçOes ao governo,: em 
qnanto estiver na presidencia dói pro-
'fincia o Sr .. !Jarão de Camargo!' •. que 

1 não faz o mtotmo caso desta u semblea 
(ndo apoíados da bancada conse,·oa-
dorn).qne oào nos presta uma só infor-
mação pedida, respondendo-nos,sempre 
que nos dirigimos à. S. Exc., com um si-
leocio altamente desrespeito!IO, que 
DOS ro lloca, em relação á S. Exc .. 
numa posição redieula e até indlg~a 
(apoiado~ s ntfo opoiados). 

O Sr. Gomed Caodido:-Assevero ao 
nobre deputado que o seu reqllerimeoto 
de inrormaçOes ainda não foi presentu 
ao governo. 

O Sr. A. Macbado:-Em vista do 
aparte do nobre deputado. Sr. presi-
dente, que ~e refere a um requerimento 
apresentado nesta eaaa e approvado, ba 
quasi dous mezes, e qne, até boje, eslâ 
E em resposta, peço fl V. Esc. faça çom 
que a secretaria da assembl.ea, caso 
seja a culpada dessas irregularidades, 
compra os seus deveres. remelle.odo, 
inco.nHoeote, ao governo os requeri-

. 
mfnto• que aqui a,pre.~entamos e são 
approvados. 

O Sr. Prrsident~:-lofor mo ao nobre 
deputado qne tcdos os teqnerimentos 
de informatOrs. qne •em sido aqui 
approudos, for ão lran~mi llldos ao go-
verno; na secretaria não ~ e trm retar-
dado a ~ua remessa. 

O Sr. 8everlano d e Re-
•eude (prlo 01 dcm):-Ptdi a pala-
vra, Sr. presidt>ntl' , para requerer à V. 
Exr. qne f~ca f!'nstar da arfa que votei 
pela invers!so da ordrm do dia de ama. .. 
nbã, porque acho de todo ponto impro-
flcoas estas discus~()('s de requerimen-
tos (opoiados), ao pas~o que a pro-
vinda muito tem a lucrar com a dis-
cus~ào das matPriu incluídas na ordem 
do dia, como foi proposto; tanto mais. 
Sr. prt>sidentt>, que todos somos teste-
munhas 'da ~CJiicilude com que o go-
verno, o Sr. Darão de Camargos, tem 
procurado satisfazt'r a todas as provi-
dencias reclamadas (apoiados e não 
apoiados) pela bancada libfral (opoi..r-
IÍI)s e não apoiados). 

s; ba censura a fazer· se à S. Exr .. 
é por .,sse escrupulo demasiado, ~om 
que tem 3llendido ~s accnsaçoc~. as 
mais dns 1·ezes itnpt'nsadas e sem base, 
que têm partido da opposiçào. (Apoia-
dos; apat·les). 

Pareceres de c:nmm issões 
Pela t .• commiss~ tle razell(fa -,· . 

aprsentado para 'l ... disntssào o prrj·~
cto n: 32:1. 

I'Ail.\ A ORDE:II DIIS TDAIJAI.OS 

São lidos e vào a imprimir os seguinte~ . 

• N. no 
As comm iss,iles ~o poderes ~ segunda olu 

fazenda oxammarall o roqucnmento de ür-
ban~ ' M~ntu.es do. Ara!flr.:o, prottonclo-se a,,. 
serVIÇOS de ••llnnunaçao publica o particu-
lar o abaste'clmento d'agua potavei da cidad11 
de Uberaba, , e.~·at~ando <(ue a !' roposta ,, 
contem uo; hnutes íJ:r> compctenc a e ocoJh•· 
mia municipal, são de parecer e requer~"' 
que esta assemblea ad'lpte n seguinte pr·' -
jecto. 

A assembloo tegislalil'a provincial de »i-
nas Geraes decreta . 

ArL t .• Fica a camara mu.oíclpal de Ube-
r aba autorisada para conceder privilegio l< 
Urbano Marques do Arantes. por triDia 
annos1 para o serviço de illumlnação public~ 
o par11colar e abastecimento d'agua potaveJ 
da mesma cidade, nos termos dos parecere< 
das referida~ commissões e em relação a 
pretenção de Olympio Rodrigues de Arauj~ 
perante a caruara municipal do Rio Novo. 

Art •. t .• Revogão-se as disposi'jÕes em 
eonlrarro. 

Sala das com missões, t7 de Julho de l888. 
- MartiuJ de Audrnde. - F. Sá. - Leon<tL 
Filho. - Campelto. 

• 
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A r.• c;otumis.<.'in de ~ropo~tas u represen-
u çue> tiO t·amarns mumcl tmllS, a que (oi ttre-
IM!ute a da r3mnra municipal tlc Gmtnhacs. 
contendo :1011 t•otligu de po>turas, reservan-
do-51!" dirol tu de uiTerucor umondas suv-
pressiv:ts 111) CUI'I'UI' ll:l lliSCU :I:>~\Jl i.\ du IJ:tre-
Ur IJUO: se ndupte o s;1guint1: lll'llJCClO. 

A assomblcn lrgislativa vroo••uoríal oto Ml-
uas Cornos, sullrc ttroposta tia u ntara muni-
c ipal do Gunuhat,;, resulvc : 

ArL UDICO. 15' 3Jij.tfUV3du U çotlogu olt• 
posturas da carnua municill:lltlr liuauh:\1"'. 
quo a esta r~sol uç.io acompanha ; re-•oga-
das as disiJOSiçôes em contraroo. 

Sala das rotnmissu.:s, i7 de Julho de 1888. 
-los6 11•ortn. - :-<a varro. - J. ~1 . Ur:outlno. 

"'· .m 
Os cltlnd'ios Antomo tle Cas tru llrowcu o u 

eogonhotro J ua~ Pr:UICÍSCII Pl.,.tnun ruotuurcm 
a es1:1 :tssct u~lea a çuncessau de l•rtvllugioo 
e de ~arantia de jurJs d·· 7 "ó su~ru 11 capi-
Ul dO 11111 C..lllotS d ~ relo rara CUUolruiretll 
u ma cslratl3 tio• ferro de :;autu Anlunín do 
A venlUI't•ll"•' :.. um ponto cHH\'euacutc da 
estrada de fo•rr11 Le·•P"lollua. 

&11:. liulm. Ctllll a ~ilrurcut;:t tl u u:iu .,. 
Ül31' U pollllO tlU t•II II'IIIII':IUICIIIII, j:\ [i}r3 1\ tJ 
d e Ma ou d6 1diV ~olllo•;ol:ula ; o.:nu lrarto in-
n ovado a \ ol o ~nvutuhru de 1 11~1 o < l~ula
rado caducu a 1!1 tlu ,o\ltril oh: 1!1~. 

At·co•·,tcs stdJI'f' :as ,.itu\a,.:•·u' ''''"''••nHC:l~ 
tli ',H:\ via (i•t'rt';l . i lh l' r pnrn jt r~~~jf't' lh n f'lh• 
i'"'u..a, •ltlt"l' par.a Ol .tuun. ,,~_.;r .. llu '' I:\ :ttra-
' '0$$3d3; :t:t commi~Stt<!'" dt• p~tlleres. t .• du 
fazcmla c tlt• ttollll<"" t'•lr~•t:t., n:h.o JUig:iu 
&od3 Vi:\ UCCU~S.1riu, Ut:Ul ttru,h•u h•. r a \' urt"CCr 
por tnctO do ~lranlia du juros um• linha 
qU?SO •lcstma .a st:r ~1111 ram:ll ft•, ~Irada j::l 
el.tõiCUIU u vat li<ln •or a Ulltól rcgmu CUJO 
4 oscnvtolvimeutu ja PsLi O>S<I!;Uf3ilol por uma 
importante von ferrea. 

Sáu, t•oi~. tlu pnrecvr <tuu •~ a<IO itltl t.t su-
guinw 11ruiecto : 

Arl. 1.• Fica o (IO\'Cr11u tln t•rnvincia 
autorisadu a cootr:ttar com " o•ngcnheirn 
J oáo t'rancisco Peouua e o cltladir• Anlo.tuio 
ele Castro llroweu a eonslruc~ao do uula vi.a 
ferrea do bitola de wo metro. lig:ondo Santo 
Antonio de Aventureiro ao p~ttllo mais eon-
• enientc da estrada do [erro l.ootloldina. 
gouudo" c~neossionario de yrivilugio por 
110 anuos o do~ uma tona privl eglad,\ M iQ 
kilomotro; do cada lado do eixo d:. linha. 

Art. !. • Revogâo- so as olistliiSir,o'oes ~~~~ 
c ontra rio. 

Saladas commts>Ócs. ~7 tlu Julho do ll!llil. 
- Campello, COI': '-'Stricfirt. - ~lao·tius rfoo 
Álldrade (vencido). - F. Sa. - Mi-tiolo•, 
Jbia. -loslno Araujo. 

Voto vencido, porque entuutl~ que ~em 
••rantía do juro> nàu li t•O.'-"i vtl o luunta-
wento de c;apitaos para a o·onstruct:\o de 
et\rada de rerro. mormente 11ara os que auen-
d em.as necessidades elas zou:1> ttuo vao ravo-
reeor. O projeeto de qnu se trAia wnsulb w.. necoss1dades., aecrescendo a ci,·cmnstan-
e i:a do haver esta assetnblea, 11ola loi :1,790 do 
I de Outubro de 1881, rcconbc<to•oul o n utili-
dade dll estrada de ferro pedida t:om garantia 
de juros de 7 % sobro o capital maxim!J de 
'180:0006000 pelo espaço de lO anuo,, -)lar-
aios de.Andr:~de. - Leonel Fíl h o. 

N.Ul 
A rommlssào de estatistic~. 3 que foi pre-

sente a repre:10nlaçào do~ h~loilnnte>~ do ilis-

lticto ''.'' Santa ~h~n·u tln Bonito. torrt~u
~ente a rn•guczta da riolndr rio Po;o;anha 
p~dluolo ''"" ,rja clle Ple.-atlo ~ ratt•~:n: 
na do rrcguczla. allo•ndNulo as rattir, que 
CXPC!Hiem, ,\ ti•· l1a1·eeer c111 0 ~w ~tdUJ11 '' :a 
SCI! IIIIIIC jll'll)t•o·lu : 

A M~rtuhl ~:t lugislaiÍ\':1 pt~ovlul'ial ti•• 
Min:ts Gernrs tlerrcla : 

ArL uu lcto, F:' elevado :1 ratu~flt't:t olt• 
vill:t, t'fflll ... u;, ... . u,:tuaes tliv iiót:ti, u tll~lri,·l .. tlt· 
Santa Tlll'fP7..1 ''" nnoito. du muníclpito oloo 
r-~~uha : r~··tt;;nol;os a~ dispnsitt't~s em r·oon-
lrarlo. 

Sala dn~ ft.llllllll~".tl's. ~7 de J ulho de- 18811. 
- J. M. Uranolãn. - ~av~rro. - J,.~~ Theo-
doro. 

1.· 1'.\IITE U.\ OIIDE\1 00 DIA 
Est,·adc.s de {er,·o 

Continua a t.l i~cussão do~ additivos 
ofTerecidos ao projeclo o. 350. conce-
dendo (lrtl' tlegi:t e garaot1a de juros 
para a cun>lrucc.ão de d1versas estra-
das de r~rro. 

E' appro\'ado o de o. 1. 
Os ele n ~. 2. :1 c 4 ~ào reliradM. a 

requ~rimeoto do Sr. Leoo~l. 
São appro1·ados os de os. 5. I} o i . 
Entra em discussão o de o. 8. 
O t!tJ•. ltlortln8 d e A.n-

drodc (uào lt mos as suas observa-
çOe~). 

Encerrada a di:>eussào, li approndo 
o addith·o. 

São, sem deuate, approvados. cada 
t:m por seo turno, os de os. I) a 1li. 

Entrl em discussão o de o. i ll . 
E' apoiada e eotr?. coojuoctamente 

~m discussão a seguinte 
Emenda 

Ao projecto o. 385 (additivo o. t tõ). 
Ao art. 1. •, in /ifle, depois das pala-

vraE-:.SOannos-di~a-se-ede dispensa 
do todo~ o~ direttos provinciaPs !le 
importação dos materiaes para a em prez-a 
que se orgaois01r. 

Sala das ses~oes. 27 de julho de 
1 ~88.-luiz Vietra.- Dr. M. da lincha. 
-f. Dra1..-Augus10 Velloso. - Clau-
diooor Nuoes.-J . Dutra. 

1-. •o.:~rrada a discussao, é approvallo 
o addit ifO com a em~nda. 

São approvados os de os. t7 e 18. 
Entra em di~cossão o de o. 19. 
O Sr. T . Duart.e (oão temos o 

seo diacono). 
O 8r. Darroeo ~unlor 

(idem). 
Encerrada a discussão, ti approvarJo 

o additiTo. 



I 

I I 

O de o. ~O é considerado pn•judicado, 
por _ja estar prevenida a sua 10atnria. 

O Sr. Sn~ res Peixoto requer e obtem 
qne cada um dos addilivos seja redigido 
em separado. 

u ,·gencia 
O 8r. Froncleco Arn.orol 

(não temos as sua~ obtervaçõ~~) . 

A casa, sendo coosu' tada. nega a ur-
genci~. 

0& 8re. Froncl&co Amo-
r•ol e D ••rro•o Junior· (não 
temo:~ as sua:~ o~ervações) . 

Disp11nsa tk c 1mmissdo 

o 8r. Compello (pela o• clem): 
- Pedi a palavra, Sr. pre~idente, tam-
:'<>mente para requerer á V. Ex c. que 
consulte a casa si concede-me t1is-
pensa da com missão • 2. • de fazenda; 
assim procedendo, sigoinco cum a 
maxhna lealdade à V. Ex•:. e á casa 
que nenhum moth·o exsste d11 desgo:~to 
ou reseotimento 111' seio da comrui~:1ào, 
de que sou humilolo relator, nem t:tm-
pouco levo qualquer desconfiança do 
meos comp:wlleiros de b:~ncada. 

lnretizmeute, o faço por motivos do 
wolestia, qne obrigào-me, sPguodo 
preserípções medicas, a ausentar-mo 
desta casa por alguns ~iase ab; ter-me 
de todo e qualquer trabalho. 

E' concedida a di ~rensa . 
ll Sr. l'residRote numra para a mesma 

comoussào o Sr. Camillo Prati1S. 
O Sr. Alvaro Machado, obtendo ur-

fZeocia, ~ prese•ota redigido~ para 3. • 
uiscos~àu o p:vj~\: 10 u 3 O a o addi-
tivo o. 7. 

Para a .>rdem dos trabalho~. 
2. • PARTE DA ORDEM DO DIA 

Comt)l'omisso . rle irmandaclt 
Entra em i . • discussão o pro]ecto 

n. i'i que approva o compromisso 1a 
irmamlade de N. S. das Mercês da rre-
guezia. de S. Goosalo. 

E' lido e apoiado o seguinte atldi-
tivo. 

Oflereço como addilívo ao projecto 
n. 75, que se distate, o jlreseol6, ao-
torisaodo que as irmandades de N. S. 
do Rosario da citlade do Sacramento e 
Cooeelçlo do Araxâ adoptem o com-
promisao da irmaod.ade de N. S. do 
Rosario de O oro Preto. 

Sala du aessoes, !7 de julho de t8~8. 
- Augoeto Cesar. 

Eocemlla a disco!$ào, é approndo 
o projecto. 

Em seguida, é approvado o addítivo. 

Etta/;cleci'""" vs ag··ic?las 
Entra em i .• discoS!àO o projec t<J 

n. 3\11, que coocede g~ranti~ de ,uros 
para a fundação de cuJCO C$labeleci-
mentos agrícola~ na província. 

SAu htll!s e apoiados O! seguintes 
additivos. 

N. t 
orr~reço como atlditivns 3.0 projeclo 

o. 34\l os dn n~. 37:!, 373. 375 e <\.3(). 
Sal11 elas sossO 1s, 27 de Julhll de 

t 8ij8.-Augu$tO Casar. 
N. 't 

OIT~Jreçll como ad·litivol no projocto 
n. 34.0, que ora se tliscute, em ~ • 
discu-;são, o de n. 3\t . contendo di:+-
posiçõas sobre :s cr~.ação de nu~leo cu-
lonial na linhil ro~rrea ~I •&Y .llll, entre 
a n~t ,~: ill si o J 1g 11 ua 11 U hor:~ h a. 

S oi .i oi t< SUS:<Ó li , ';!7 du Jttlh l Je 
188i.- \U(!II ~tn Ce;;ar. 

~- 3. 

OIT~rccemo;; cnm~ I!IOenda ao prd-
je.:lO o. 3\!} o segui:ste: 

t. • Fica o pro.-;itl•!lltO da província 
auturisado a corl~floi cr QS mesmos ra.-
vorns roucedidos !\O Oa·. Antonio Var. 
Pinto Coelho da Cunha ou ã emprezz 
que elle orgaoi:~ar a mais 5 estabele-
cimeoto~ ignaes, orga ni~ados por all-
sociaçào de lavradoras, não pJdend<J 
o capital de ca•la um exeetler a 200 
cootns p:u a se effectuar a ga.raotia con-
cedida. 

\t. • Esta se tornará errectiva ao 
capital empregado dP.sde a compra do-
terreno para os rerolridos estabeleci-
mentos, deventlo-se uelles rllndar pelo-
menos uma rabrica para qualquer io-
tln.;tria, llllO f.1rá parte do C.lpital ga-
rantido. 

3. • Os estabelecimentos serão obri-
gados a fund ar uma ou mais escolas para: 
iostrucção tbeorica e pratica dos me-
nores admittidos aos mesmos. 

4.• A fiscalisaçào dos estabeleci-
mentos será franca ao governo pro-
vincial; soas contas prestadas aooaal-
meo·e perante o mesmo. 

5. • A associa.çào serà obrigada :L 
colonisar os terr~oos que adqnim, quer 
com estrangeiros, quer com colonos oa-
cioMes. vindo, porem, os primeiros COtll 
auxilio do governo- geral, sem ooas 
algum para a província. 

Sala das sessões. i7 de Julb:> d~ 
1888.-Ferreira Alvea.-T. ToleodaL 
- Jaro.menba.- Soares Peixoto.- P • 
Teixeira. -A agosto Cdar. 



ANNAE S Oõ3 
O 8r. C u1nlllo Prnt.•~~= 

::i r. presidente, como ha escass~z de 
h·mpo. deixarei de ruodarocntar a 
Pmemla que vou apresentar; mas, es-
JI" I"O que o:~ meus nobres co llega:~. 
e~t uda111 1 0 a m:uer•n do prujecto, •1ue 
1~111 sido bem acei to 11Cl.1 as,r •mbl•t~ . 
IJ:i•1 do ver 11ue a omrutl" ltrO•'ura ll:ar 
mm cert:~ rt!içãu aos estabelec•meutos 
4ue se têm de rumlar em cousuqueucia 
da pas~agem do proj~cto e do l'llrHIO 
tal qun, ell l vez •lo simples razeudas 
modelu$, te•• llamos tamb ·•n escolas do 
ensiuo prolis:<ional o prauco, que. os 
oohres deputados comprt>hend~m. na 
r1uadra que atravcssamo~,são de summa 
i msortancia. 

projecto crea differeoles cstabe-
leci :nentos agrícolas, modid .. dl! toda a 
utihdade,e eu, na emenda que olTereçn, 
procnro transrormar esses nstabelot:i-
meoto:; em escolas praticas de ensino 
profissional e agri•ola. 

Parece que nada mais conveniente, 
nada mais util . 

A emenda é a seguinte (lc). 
Si ror impugnada a emeoda, voltarei 

ã tribuna para justificai-a e sustentai-a. 
São apoiadas o ootr5o conjuocta-

mente em discussão as seguiutcs 
E menáos 

Art. 'l .• § ü. • Em '< CZ de :lO me-
nores. diga-~e : 30; e depois das pa-
lanas - () aonos - accrescentu·sc : e 
mais o;em aluwoos da mesma illade, 
cuja contribuição oão poderà excetler 
do 201)1)000 aoouaes. 

§ 7.• Subslltua-se pelo seguinte: 
O eosioo CJmprebeoderâ as seguintes 

materias: porlugucz, calligrr. phla, mu-
sica, desenho linear, arithmetica, geo-
graphia, geometria plana, bistnria do 
Brasil, ele mentes de agronomia. tecbuo-
logia rural, zootechoia, veteriu:uia, 
ecooowia rural, mecanica agrlcola e 
coolabílidade. 

0:1 alumons. Lauto gratuitos como 
contribuintes, sem Ji~ ti o cçào, Lerão 
exercício em todos os trabalhos e ra-
br•cas. 

§ 9.• Em vez de- i %- diga-se: 
6 %: supprimão-se as palavras- du-
rante a fundação até -esta porcenta-
gem-, modificado no mesm:> s3otido 
o§ n . 

Accte!!cente-se: 
§ t 3. A empreza terá o direito 

de desappropriaçào sobre os terrenos 
e predios que rorem julgados ap-
propriados á fundação dos tl:ILabeleci· 
mentos de que trata o art . t • 

Sala das sessões, 27 de Julho de 
t 888.- C Prates.- Aristides Mai&.-

Var. .td l. i ml.- 0. ~1. rl.1 l\r1dn .- J. 
llUll.t - .\ 1111'10.- F •. \111 1 : ;. 1.-F .·J : I ~ I 
\'13 1111.1. 

:\ rl i~CII ,~5o lk~ :~ll brl :t 1 •~ !:1 hor:1 . 
' 

O S r·. Vn~ cJ c l~lrun tli l. •ptc, 
scnd1.1 riu ~:r:uttlc iluport:1 uc•a par.< a 
pro\·inri.t r1 (tlttJ~ttu t' llj' tl is,·ll···•·• 
lC:1 h :1 til! ~cr a:ltada, requl!r proruga.;àu 
por m•·•a hur3, s~m pn•j uizu llu pr\1-
JOclo 1l e rur.,:a (111 11.1 ·a, par:\ continuar a 
discus~r10 d'atptcllc. 

O ~··· •••·e 8 itlc n t.o liz quo não 
ac~ila " rr~ J i nrim'lut•l olo nobre dcpu-
~a.l1o , (IOII IUII ja tinha fl~~S~I10 a IHII':l e 
ja se h:• via :uutun~iacl o :1. discu ~>ilO do-
pruj•cto rle rorç \ puiJii •:a. 

:1. ' P.\ li TE IH 01\lJio: .\1 00 UI:\ 

~'OIIÇA I' UIII. II: A 

Continua :1. 3.• discussão olo projeclo 
o. I I;!, liiiO lixa a rorça puiJhca para o 
a.uou de 1tltl!l. 

O 8 r·. I .huJo l .. h o :-Sr. presi-
deule, não veuho dl'fond~r o prujccto 
em tl bcu~.:;ãn , utn:. I'CZ quo a sua coosti-
tucioualidadll e utilidade uàu ro.mio con-
tllstadas pelos uo!Jrcs rl•' IIUtado:; da 
llao~:aua cousurvad ~.~ra , quo uesta ca.~a 
ror•rc,:eutào o governo. 

O que me traz â tri:,uoa. Sr. presi-
dente, ü o procedimento Jescommuoal 
:1~ um juiz ~u·u imt utabi lidade, com 
Quo atJrou vc M minl$terin de !!O de 
agosto m••no~ear M [llci li~os ha.bi· 
tantes d3 CJJade de G;·,io ~ogol. 

O Sr. Juromeoba:-E' 1>1.1r certo al · 
g um consor1•ador. 

Um Sr. dcpu taclo: - Elle não é libe-
ral. nem tampouco conservador; ó um 
louco. 

O Sr. Lindolpho: -P.1r 111:1is de uma 
voz, Sr. presidente, e3ti v e inseri plo para 
por meio de requeri ment.l IJclll r provi-
lleocias ao governo sobrd u procedi-
mento daqucllt~ mlgi~trad r>; porem, a 
discussão •le outras matarias consumi~ 
todo o t•mpo 1cstioado para apresenta-
são de requorimeows e n o me roi pas· 
siv ' fazel-o; por isso, aproveito a op-
po r~o• idado desta discussão, que, se-
gnodo ,,s es tylos da casa, ó ampla, pu a. 
tratar Jo criminoso procedimento to 
bacharel Euclil.le3 Abreu o do de ou.· 
tras autoridades do ~0. • dislri c•o. 

Sr. gresidente, um dos nobres depll· 
t• dos a banca<! a con.servadora, o Sr. 
Soares Peixoto, em uma das s~ssOes 
passadas, decla·oo, em aparte, 'lu& 
c o 20. • dislrícw era um" parte sepa--
rada da proYineia de Mtoas. • 
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ConTenbo fm eoocordar com o nobre 
depulado; S. Exc. tem razlo. 

O !!0. • diatrir.to, embora seja um' 
parte importante da província de Mi-
oaa, tem sido esquecirlo pelos poderes 
publico! em todos os sentidos; iJ:OiS que, 
quanto a melhoramentos materraes, no 
~.· districto não se encontra um só 
edíllcio, uma ponte skuer .• que assig-
uale a ae~;ilo do gonrno em prol dos 
interesees daquella ZODJ; emqnanto ao 
mais. nio é preciso ralar-se, pois os fac-
tos lalio maisalto. · 

(Aporltl). 
O Sr. Francisco Sã :-Felizmente, na 

ooa.•a pwvincia não ba burgos podres. 
O Sr. Liodolpbo:-Não posso. por-

luto, contestar as palavras proferidas 
pelo nobre deputado, o Sr. Peixe to, 
porque ellas são, infelizmente, a con-
firmação de uma realidade, como verào 
os nobres deputados. 

Sr. presidente, para o ~O • distrlch.1, 
o governo, em vez de mandar magis-
trados que cumprio com seus deveres e 
estejão na altura do car~o; em vez de 
nomear autoridades polic1aes que inspi-
rem tonllaoça pt'los sPus precedeotds e 
procedào d.e accordo com a moratidade; 
lança mão de loucos,de homens ineptos, 
~ra occuparem estes lugares de som ma 
ubportaocia e dos qo.aes depende a in-
felicidade ou felicidade de uma locali-
dâde. 

O Sr. Francisco Sá:-E' porque en-
&ende que aquillo é uma casa de saode. 

O Sr. Lindolpbo:-Talvez porque eu-
lenda, como muito bem diz o nobre de-
putado, que o ~0. • dístricto é nma casa 
de saude. 

O Sr. Barroso Juoior:-En creio que 
lá DO !!0. • districto ha um partido de 
dhioos e outro de diabinbos. 

O Sr. Lindolpho:- Sr. presidente, 
qaaado apresentei o~ta casa um re-
qaerimeuto de ioformaçOes estan pre-
eeute o meu distincto companheiro de 
districtn, cuja auseucia lamento nes1e 
momento, o Sr. R. Martins,qne disse que 
as accuaaçiles aqui lennLallas contra 
o juia municipal de Grão Mogol erào 
Inspiradas pelo meu distincto amigo, o 
Sr. João Julio Jacob, am dos chefell de 
mate prestigi.l d · partido liberal 
daquella cidaije. 

Sr. presidente, qoizera provar ao 
uobre deputado, pe_lol! factos ulteriores, 
dados em Grio Mogol, CJUaodo alli não 
se achava aquelle dislaneto cavalheiro 
qae actualment.e acha-se oa córte, que 
u·aecu~ por mim lenutadas eon-
tra o bacharel Euclides forão fundadas 
em lactos acontecidos e nio em ielof· 

• 

maçOes fornecidas por esta ou aquella 
pessoa .. d · J 1' Consa ero muato o Sr. João u ao, 
merece-me absoluta confiança; mas, 
Sr. presidente, apet.ar aisso. não teria 
dennnr.iado o procedimento reprovado 
e criminoso daqoelle bacbarel, baseado 
em informações somente, embora vies-
sem de um amigo que merece-me lodo 
credito, porque não lllltà em meus ha-
bitos fazer accusações infundadas e in-
justas, 

Sr. presidente. quando justi fiquei o 
meu requerirueuto, ui~se que o juiz de~ 
direito interino de Grão Mngol, bacha-
rel Euclides de Abreu, tinha ordenado 
ao delegado de policia que revistasse 
os jurados e que estes ,para e..,ltar uma 
busca aeintosa, deixarão de compare-
cer ás sessões do jury, protestando con-
tra o procedimnoto daquella juiz; disse 
mais que o mesmo ju1z quiz obrigar o 
escrivão a dar-lhe uma certidão ·ral~a I e que, não o conseguindo, irritou-se a 
ponto de pretendllr rasgar na faca 
ci1qnelle hoorad'l e probidoso escrivão 
a c.;~tidào que foi dada r.ocforme a ver-
dadE'. 

Bem.Agora a assemblea vai capacil;.r-se 
de que eu tinha razão para censurar o 
procedimento claquella autoridade. 

Sr. presidente, não querendo, como 
disse. os juizes de facto compilrecer ás 
sessões do jury, o bacharel Euclides de 
Abreu multou-os e. terminada a ses-
são, mandou extrabir certidões e re-
mettel-as à r.amara municipal para 
proet'der á devida cobrança, acompa-
obando a estas um officio. que roi pu-
blicado no ~~ral .11 inel1·o, obr.t 
prima, que merece a auenção dei casa e 
que muito recommeoda a ill ustraçào 
daqnel !e bacharel ; por isso vou 
lei-o {M). 

Esteofficio,Sr. presidente, vem provar 
a crassa ignorancia do juiz •le direito 
interino de Grão Mogol (np,iad se fl4o 
op'·iadcs). 

O ministro erron,assig!laodo o Jecreto 
da nomeação do bacharel Euclides para 
juiz municipal e de orphãos daqnelle 
termo, quando deYia assignar uma 
ordem para ser elle recolbido ao hospí-
cio de Pedro 11 (apoiadcun4o apoio-
doi). 

Realmente, senhores, oo-near-se para 
lugar importante nm h01Dem igno· 
rante. inepto e louco, é ligar-se ponc1, 
mni pouca importancia aos inter~mes 
poblieos; é uma atrronta ' sociedade e 
o uílt.ame.uto da magislratu.rai 1Ap&ia-
dcl). 

O Sr. GomesCudido:-o ju.lz cumpre 
. com seus deTeres . 



ANNAES 

O Sr. Liodolpho:-Eu pergun\o aos 
uobres depalados: o jntz de direito. 
lerminada a sessão 110 jnry, o que têw 
a razer em relação aos jurados faltosos? 
promover por si a cobrança das multas 
ou ma!ldar as eerlidoes ~ camara mu-
nicipal respeclin, pua que e~ta, por 
meio de seu procurador. amigavel 
ou judicialmente, pelo executivo, proceda 
à cobrança f 

Não é ao procunf1or da camara que 
compele es~a cobrança, Sl'gundo o de-
creto de 6 de Maio dcs t 868, que rPge o 
processo r 

O Sr. Fraoc aco Sá : - Apoiado: o 
juiz ignorava istc; não conhece o seu 
ofllcio. 

O Sr. Líodolpho ; -Com certeza. 
O Sr. Jurumenha:-(Juando isso fosse 

• erdad,. seria uma iuad vertencia. 
O :-r. Lindolpho : - Mas, o que fez o 

joiz de dtreito interino de Grão Mo~ol, 
Sr. presideatef Reduziu a mulla un-
po<ila aos juizes de ractu á pena de 
prisão ! 

Ora , V. E:\ c. sabe. Sr. pre~idente. 
IJIII' estas multas r.oostiluem utna pena 
•:• ~~~ e oàu :sáv o.! a natorPZ:\ 11 aquella:~ 
i111postas .. m cooseqoencia de cuudem-
llaçào criminal, ao qoe nào aueolle 
aquelle JU•z. applicaodo direi to que rege 
bypothese diversa, como seja o art. 56 
do C041. criminal. e, assim procedendo, 
pro•ou que basbnte razão tenho eu para 
qualificar a sua intelligencia de absolu-
tamente nu lia (apoiado• e não Of'Oia-
doa). 

f' oram ,pois,illegalmente condemnados 
à pena üe prisão aqaelles juizes de facto 
(oparús). 

A camara mnnicipal, que não podia 
consentir que fOS36m assim usurpadas 
as soas allribaiçõeS pelo juiz de direito. 
que igualmente mandua que fosse 
entregue á collectoria geral o pro-
dueto das mullas, oppoz-se ao cum-
J!rlmeoto de ama ordem maoíf8!1lameoltl 
allep', flrmaDdo-se oo qoe det~roniua 
e art. U 3 do codigo. 

O Sr. üomlls Caudido :-Ordem legal. 
O Sr. Lindolpho : -Diz o nobre de-

polado que a ordem era legal: mas eu 
~rgoolo•l he: o prodocto <las mal las 
1mposlas a juizes de facto são renda 
muoicípal ou geral f 

O Sr. Gomes Caudido: -Constitue 
rooda municipal. 

O Sr. Liodolpho : - Pois então. si o 
joiz orde.aoo que rosse recolbhlo aos 
Correa geraes o prodocto daquellas 
maltas, como dizer-se que n eesa ama 
ordem legal, qualklo ui de encontro á 
«dflm do tbesouro d11 t 6 de Julho de 
1873' 

Seodoassim, a camara cumpriu o seu 
dner e o j ~i1. foi quem prenrlcon, 
guem. exorbttoo de suas attribniçOes, 
tnvadtodo e~phera estranha coostí-
tuiodo-se de procurador da caÍnara e o 
fez para perseguir os dlstinctns verea-
dores, que sàu liberaes, tanto que os 
proces~ou tumultoariamenle uu art . 
95 do cod. cr•minal e waodou recolher 
á cadea aquelles que residiào ou acha-
vão--se oa cidade. 

Sr. presidente, eu sei que o governo 
geral , assim como o governo provincial, 
o e oh uma all~nçào prestam :1 rtclama-
çOes; ~e 1 que os ~~~teus c. roigus res•-
dtsntes em G1 ão Mogol continuarão a 
~offrer toda S<lrle de perseguições que 
diclar u genio turbulento daquelle ma-
gislt ado e que o governo ueohoma 
pruvideoci a tomara. 

O Sr. Francisco Sá : - E•ses factos 
têm ímprtl'~iooado desagr-Adnelmente o 
proprio mmisterio. 

O Sr. Líodolpho:-~as, senhores, a 
pac1eucia esgota-se; as " c1i10as oem 
sempre eslarão dispos tas a supporlar 
seu p'lrseguidor; e si o Or. Euclides de 
A breu merece alguma consíderaçáo pe· 
raule o governo, ~1 tem amigos. si tem 
faoul ia, su dtrijc.-me a esses amigos, ã 
suas famílias, pedindo-! bes que o acon-
selhem a tomar uma outra norma de 
cooducta, que não cootione a ter um 
procedimento tão irregular, como tem 
tido até aqui naquella cidade, afim de 
prevenir-se o apparecimento da reacçào. 

A ctdade de Grào Mogol, Sr. presi-
dente, que outr'ora era uma cidade pa-
cifica, hoje está como que coostiluida 
numa praça d'armas ! 

O joiz de direito Interino daquella 
comarca requisi tou tcda a força dos 
!!IDntcipíos •isiobos para concentrai-a 
ali i. 

O Sr. Gomes Candido : -Não se es-
queça da qoeslào do profes~or 1111 M. 
Verde. sobre o qual pllSam graves accu-
saçOes. 

O Sr. Líndolpho:- Si V. Exc. quizer 
conhecer desse facto calumniuso por 
meio de documentos ofticíaes, aothen-
ticos. dirija-se à iospectoria da ío-
strucção publica ,que está J 'aqui a poucos 
pt•'I()S. 

:..á V. Jo: :\c. ha de encontrar docu-
mento'! comprobatorios da calumoia ou 
da faltidade de que foi • lctima aquelle 
prof~r. a quem rert'ri~se o Sr. Ra-
miro Martins, documentos remettidos á 
lnspectoria por meu inll'rmedio. 

O Sr. Gome!> Candido:-Eu deseja•a 
ou•ir V. Exc. a esse respeito; eotre-
taoto, ter.ei de ir esclarecer-me oa in-
apectorta' dê instrucçlo pobliea. 
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O Sr. Ljpdolp~o : -~a secreta ri~ de 
io~trucçio pubhca estão os segu1otes 
\locumeo&os-certitlão do prote~to que 
(~z o pat daa euppostas oiTemlidas om 
o11pusiç •O à denuncia dada coo!ra o ;:ir. 
Jaouario Avelioo, outra da promoção 
do promotr.r publico e attestados de 
todall as au toridade.-1. 

A curiosida4o on n interesse do nobre 
1lepuhdo ficarão satisfeitts. 

Sr. presidente, V. Esc. o a casa de-
vew se recordar de que na d·scussào 
do meo requerimento. o meo nobre 
t:ollt>g:~ , o Sr. Ramiro Martins, lutando 
com di lficu Idades para defender ou 
ju.ulicar o procedimtln to insoli to e des-
astrado do i...ltharel Euclides, deixou 
tltl parte a.c; aceusaçOe:~ qne contra o 
mesmo levanUi , para aceusar o Sr. 
Jllão Julio Jacob. fa zendo-o resp.>nsa-
vel pelos acontecimento~ de Grão Mo-
gol. 
· Sr. presidente, o nobre deputado, 
tanto como eu, couhnca as ex•ruiõtS qna-
lidades que exorná•) u caracter !lo Sr. 
Jacob, por is~o que goza de grande 
prestígio na ci•ladtl Je sua resid&ocia, 
a que tem 'pre~tado rele,·aotes serviços. 
a JIODto de l!Or considerado como um 
·,os chefes do partido liberal do ~O. • dis-
tricto. 

O Sr. Francisco Sà:-E ao qual serve 
com d84icação e desinteresse. 

O Sr. Liotlolpbo: - S. ~xc. dis~e qne 
o ~r. J. Juli•1 Jacob lrri luu-se contra 
o p~charel Eucl ide ·,/ orq ue não coD;S0-
8\liO a absolvição • um criminoso, 
quando S. Exc. sab~ qne aquelle ca· 
y,ii!Jeiro não M curvari 1 ~nlo tal 
jÜiz para pedir-lhe um favor e muito 
menos protecçàt1 para o assassino de um 
seo co-rel!gionar•o ·a ami~o (apoiado(). 

Um Sr. deputado: -o que me :Wmira 
;. que o cbere do r:~rtitlo liberal de Grào 
Mogol seja um rraDUz. 

O Sr. Lindolpbo:-!'Uo tem de que 
e ~ohu o prazer d~ declarar i V. Bxc. 
que o ~0. • districto conta mais de um 
cidadàn fmncez elendo à alta posição 
de · chPf~ oln partido liberal. 

Na coo:.arca de Rio Pardo, o meo dis-
tiocto amigo, o Sr. Luiz Blum, asqumio 
a dire~ 4o partido liberal, por acela· 
maçlo llllanim~ de HO$ amigos, e te\]l 
~bido m,aoter se oo posto em qoe o 
cpll~~seos~qerteimentos, a contento 
d~ 141;01 111\igl!S. 

·Eslas aoQI cidadloa, pois, bonrào O 
p~rtldo ~ral do iO. • districlp.· 

O Sr. F~iaco.S4: -ApoiadQ 
O Sr. Gocut ~Ddido;-V. Exe. pode 

44:1.:-~ ~çiãs do Plldre '(b~o f 
O s;. Lail!fqlpbQ::- Dr, boa YQD~•· 
O Sr. ~-~ ~. Tbl§ao ~ S\qaei"' 

• 

assim como os Sr~. COI"Quel A o gelo de 
Qoadro~ . tenente corouel Carlos Sà e 
major Casimlro TavarcJs ~ãooutros pres-
timoso~ chores do partido liberal do dis-
trictn qun :~qui representw .. 

O Sr. Camtllo Prar.as : - Apoiado e 
que, de acordo com o Sr. João Ju-
lio, diri:;eao o parlillo I iberal do Grão 
Mogol, 

O Sr. G•1mes Cautl id11 di um aparte. 
O Sr. l,indolpho:- C01npreheudo a 

int~oção tlv nobre llepulallo ou do seu 
falso espi•·ilo sanlo, p111s S. Exc não 
conhPce o meo venerando e d•stiocto 
a111igo, cooego Thiago; desde ja ga-
ranto-lhe que estas io!'1nuaçõos são ina-
leis e não locarão o alvo. 

Os Sr~ . Francisco Sá o Cunillo Pra-
tes:-Apoiatlo (apa rtes cà'nti nuados). 

O Sr. J,indolpbo: - Como dillse, Sr. 
rresi<lellle. o meo nobre coiiAga, o Sr. 
llluurn Martiu~. e,f,,rçan.IO·!"I para 
alltunar " culpabilidade do bacharel 
1!. tclio.les, uellatulo os factos que hoje 
es.ão no domínio de todos e comruen-
tad·~~ pela impreo~a. occu110U a aueil-
ção ~ f\ a'sembloa por mais lia uma hora. 
aceusaodo tão :lere quão i~tj ustamsnte 
di$lioctos e prestigioso~ liberaos, cuja 
honrad~z e probidade hei de sempru 
defender desta trilluua ou pela im-
prensa. 

O Sr. Francisco Sá:-As accusaçoes 
nào che!lão ao. uivei do merecimenl3 
desses cul~dãos (h'l oull•os ttp1rlts). 

O Sr. Liodolpbo:-sr. presidente. os 
abusos, arbitrariedades e VIOieoci~s 
do bacharel Euclides não pararão oc» 
ponto em que limitei o meo disconl) 
quando justifiquei o meu reqnerj-
mento; S. S. rei alem, mostrando ob 
ser somente vh>lento, mas lambem pre-
varicador (apartes e contestações da 
ba ncada t•on.seroador•n) . 

Teobo aqui um telegramma do presi-
dente da camara municipal oestes ter-
mos (lê). 

c Dr. Francisco Sá. 
c Camara proc~ssada ; art. 9:S do c~ 

digo criminal; alguns vereallorWt pre-
sos por ordem do juiz de direito in-
terino. 

c Rodrigo de Oliveira Pinto, presi-
dente da eamara. • 

Est.ào prosas os vereadores, porque 
oào qoizerão enmprir nma ordem ille-
Ral, e suspenso o eserivlo de orpbàof. 
tooeote Olympio de Freitas Lima, por 
ter ee uegado a dar certidão ralt~a ! 

O Sr. Severiaoo de Resende dá o• 
ajl!lrte. 

O Sr. Liodolpbo:- Teobo ~Ambe.
oma carl.& d~ oca daqoel141 di•liocac. 
•ereadorea, dirigida a óm seo ~ 
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rl ••-<1:1 capital. on•lc sàto olesn itotM rn on 
lu•l~ s as rarticul:lrid:ltlu:; 0:< :o lln~n~ 
rln'(nello jniz e o est.1do nlltir lil'u de 
scos jnrisdiccionados (apai'/e.v). 

V. V. Ex os. •1io conhecem o extremo 
norte de Minas; não cnu ho!,Cill a ua-
tn rc.za tios :<cus cn-rcligiouarills 110 ':!0. • 
o l i~lri cto , rers~gnidores f: ll6rgumenos. 
a ponto tal que, qu:~ndo oào tem adver-
~nrios pol i ti~:os com qu Jrn SA b:uào, 
\"ii.o r.· rir o~ ~~os proprios amigos (•nm•·-
tes e .:unlestuF1e•). 

. \inda ha. poucos dias, til·o uma carta 
da Januaria, em que se me dizia qnc, a 
requerimento de um cooservatlor, fllrào 
atirados à rua os moveis do cartorio 
o mais ohjeclos pertencentes ao Sr. 
;\ntvnio d1l í'Jdua l'tlrci ra Proença, que 
.'· co-religiunario dos nobres deputaclos 
e que muitos serviços pregtou ao partido 
conservador. 

Um Sr. deputado: -Não [)assou para 
o partido liberal, ha pouco? 

O Sr. Limlolpho :-~i V. V. Exes. dão 
passaporte ao Sr. t•roença, n•h o r·ece-
hemos de braços abertos. 

Um Sr. deputado: -Não temos au-
torisação para isso. 

O Sr. Jurumenb& : - V. ExG. t:om-
prchendeo mal o aparte. 

O Sr. LinJolpho: Eu quero tornar 
be1il claro que o partido conservador 
do 20•. d1slricto tem a mania da per-
seguição; persegue não só aos seos Ini-
migos, como lambem aos seos proprios 
am1gos (apm·/e.ç), 

Sr. presidente, si os nobres depu ta-
dos continuarem com os seos repeti-
dos apartes, o brigão-me a cansar-lhes 
a :menção. pois não deixarei a tribuna, 
apezar delles, e é meo intuito ter-
minar o mais breve possível as obser-
vações que ten bo de razer. 

O Sr. Jurumenba:-A.ccusaçôel! injus-
tas. 

O Sr. Fr;.oci~o Sá:-Muito justas. 
Ha ainda, :)r. pressdente, um acto 

illegal il criminoso, praticado pelo i .• 
supplente do juiz municipal e de or-
pbãos do termo de Salinas, o Sr. Carlos 
Dias Torres. que, ao saber que roi sanc-
cionada a lei de t3 de Maio, dirigia-se 
ao cartorio de orpbãos e perante o seu 
substituto assignou a tutela de dons 
menores, filbos de ex-escravisadas suas, 
que protestarão coutra esse acto illegal 
dO jOIZ. 

Não é necessario dizer, Sr. presi-
deow, que o capliveiro continua e con • 
linoarâ para aqoelles menores, si o 
presidente da província não tomar pro-
<tidencias oo sentido de evitai-o. 

o, eutigos de eotio contiooão a 
aer-lbee appUcados e aquelles iofeliw 

' ú p.uJem c<pcr'.ll' prulccçàu llll S0 \'1 ruo. 
\' Isto cu rn11 as auttlridades locaes sào 
sunuroliuadas ao jniz o i ~ orphãos o nada 
farão para ~araulor -lhcs:.. lll,..:nJade. 

C Jnlra esse facto. !-\r. pro·~ i l~o t•• . nà.o e permlllhiO na cuJali <J tle Saliul.i le-
7autar um:1 tuz para pn•l~~lar. laut" 
que o citla•l.ltt 1\enigno Foll x. Fcrr eira. 
animauJo llot a r·Pu•11rar actuella arbi-
trarim1aole llu jllll olo l orphi\os, fui por 
i se o deru i ll i o lo tlu age o Lu tio correio, a. 
pedido o IO$lancias du capitão Cari'JS • 
qu& o fti7. (la>sar perante o admiui~tt'a
dor d1•s o:. •rreios como idlot<l e IUCapaz 
de cumprir seus devere$. 

l~oi uma demi~sào injusta c pela qual 
nào pos:~o incriminar o :5r. admioistra-
'lor, com quem enteuolí- mea ta lrc.speil() 
e declarou-me tcl·u fuito em vista da:J 
rP.i teradas denuncias l( lle lhe rorào da-
das contra o Sr. Uunigno. 

E', 1 ois. pro·;avel, Sr. presidllote, que 
miuha voz, em vrsla da uatnreza d() 
facto, soja allcndicla pelo Exm. Sr. 
l ice-presideote, que oào llem•l rará em 
manutenir em sua liberdade aquelles 
infelizes. 

A•Jui está o documento que prova o 
que venho de dizer (lc). 

(T•·ocão-se diversos apaJ'/es c a ciO S 
do o•·ado•· não pode se•· Ol'!:ida). 

O Sr. Presidente : - .\llenç.iio! A dis.-
cussào em f1lrma do J1alogo não ô per-
miuida pelo reglmP. nto. 

O Sr. l.indol ilhO: - Sr. presidente. 
peço ã V. R1c. CIU B Jl<arau ta-me a pala-
vra, allm de qne eu possa continuar o 
meu d is.;u rso. 

O Sr. Presidente: -0 Jtobre deputad() 
pode o\ontinuar. 

0 Sr. Liodolpbo : - Sr. presidente. 
sempre que faço accusaçóes nesta casa. 
procuro provai-as. 

Em uma das sessões do anno passado. 
eu accusei o governo, por ter nomeado 
administrador da recebedoria do Rio 
Pardo um intliviJuo raliiJo e compro-
metti-me desdo logo a trazer á casa 
documentos com que provasse as propo-
sições por mim emittidas. 

E' o que veobo fazer. 
Sr. oresidente, o Sr. Conrado Gomes 

Caldei11, que para occnpar o lugar de 
administro dor daqoella recebedona dea 
uma denor.cia falsa contra o adminís-
lrador de eolào, o Sr. capilà • Tbeotooio 
Oliv-a, qoe cumpria com os seus de-
veres e li oba prestado fiança de· coo-
formidaiie com a loi, coosegoio a no-
meação e, com io(raeç~o das leis, u-
eocaio o cargo 18m a devida llança e as-
sim continua a e&ercel-o •.• 

O Sr. lgnacio Mo.r&a : - Coolra fi 
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Sr. Conrado Caldeira nlo se pode dizer 
uda. 

O Sr. Lindolpbo . .. sem que o g(}-
~erno providencie; a quantia deposi-
tada pelo capilào Theotooio para soa 
ftaoça não ponde ainda ser levantada, 
apezar de ter aqnelle Sr. prestado co n-
au, porque exigem-se mil formalidades 
para compensar aqoellas que furlo dis-
pensadas ao Sr. Coorado Caldeira ou 
ulnz para garaotir a fazenda contra os 
pn!JDÍIOI que lhe der o actoal adminis-
&rador, o qual, como vé-se desse do-
a~meoto, nada poesoe (ti). 

O Sr. Francisco Sá : - Isso está per-
feitamente prondo. 

O Sr. Lind.olpho : -Da mesma forma , 
o admiostrador actual da recebe•loria 
da Malhada até hoje não prestno fiança 
de6nitin, tendo sido, entretanto, de-
mitlldo daqnelle lagar o Sr. tenente 
lbm811e Loogoinho de Sousa. cidadão 
distincto, compridor de seus ·~::•eres 
e qo.e achua-se comp~~t~oteme.1le 
a6aoçado, para sobsliloil-o um outr.,, 
que olo cumprio a primeira esigeoc!.•. 
legal, que é a prestaçlo de ftaoça, e que 
Dlo tem bens com que indemnise os 
prejoiws que está dando e continuará 
a dar á fazenda (aparte1). . 

Que o Sr. tenente Mamede foi um 
emprettado zeloso e compridor de seus 
deveres, aqui está a pro·,·a na certidão 
que vou ler, e que o actoal administra-
dor só cuida de seus interesses, compre 
ao go•erno inda8ar. 

O Sr. Franc1sco Sá · - E' por isso 
que as rendas da provi nela estão sendo 
defraudadas. 

O Sr. Lin.tlolpho : - Sr. presidente, 
o projecto de força publica, f'labonulo 
pela illostrada commil!ão e Dlo contes-
tado pelos amigos do governo nesla 
asa, nlo precisa da defesa do humilde 
orador (!Ido apoiadot). 

O gourno -eDillfi8Dio a força con-
forme o seu pedido ~ isto pl'oYa que a 
bancada liberal esti disposta a olr.sre-

•r-lbe u leis de mei08 (,.,.,..1• 
A dimiooiçlo de uma com~obia, Sr. 

presidente. em _lo~ de trazer prejuí-
zo. para a proVIncta, traz grande pro-
~eiiO, porque, em Yez de omciaes, DÓI 
soremos maior numero de aoldados e 
dlmlnoiçlo de despezu ; pelo que. D1o 
procedem as reclamações dos oobrel 
cleput,doa que hoorlo-me com seoa 
apu1el (IJilGrlu). 

Seoclo, como foi. Sr. presideate, o 
projeeto de fOl"',.a publica ·~o 
i88GDdo oa deeejoe dá aíhiiali&iaolo. 
cam{'tll que S. 'Rse., o preald1111&e da 
P.ronacla. ~roeoda de modo que os olll-
c:aaea IIICOihtdOII para oeeapar os Ioga-

res no corpo do policia srjlo tirados 
d'eotre os hon.eos que saibào cumprir 
com seus de,eres e oào d'entre aqoelle!! 
que transformào·se em elemento de 
desordem nas locai!dades onde sao des-
tacados, tro~<t:endo os habitantes em con-
stante sohresalto, como está aconte-
cendo em Diamantina, Grão Mogol, Tre-
medal e Januaria (opartes). 

O official que se acha em Diaman-
tina, Sr. presidente, wrnou-se tão au-
daz pela prnter\ãn do giJvernu. qn.: 
prometle não >C retirar d'alli, sem que 
não leve o loto a tres familias impor-
tantes. assa.~sinando os Srs. capi tão 
Manoel Procopio Ferreira Leão. JO$P 
Brantes c o O r. Bet·enguer. 

A.lgnorancia. Sr. presidente, tl esvin 
moitas ve1.es o homem do caminho do 
dever e arra~ ta-o ao crime. 

O commandante do destacamento de 
Diamantina, alem de ignorante, ti dadn 
ao vicio da embriagol'Z, que o torna 
atrevido o insupportavel e. por isso. a 
protecção qu11 o governo disrJensa-lhe o 
animará r. pur em pratica 11 seu nP.gro 
intento (oparles e c mtestaçaes ctiJ ban-
r.t~da CORS61"VOJOI·a). 

Portanto, Sr. presidente, CC·nvcm qnu 
o administrado•· da província H•nha 
mais cautela na escolha de officiaes para 
o corpo de policia,qoesào estes o maior 
elemento de desordem,com excepção llP 
alguns 

Na cidade da Januaria acha-se tant-
bem um ootrooOicial sui gMe1·is, o :- r. 
tenente Locas, que prncorn locuple-
tar-se à custa da pro,·incia prej udi-
cando os :niseros soiJadJs; não cum-
pre os seus deçeres. consentmdo qu11 
crimiaosos passeiem pelas roas, não 
falando·se naquelles que m(estão o 
municipio, entre os qoaes muitos rela-
cionão-se comsigo e comsigo banque-
leão, porque a.quella autoridade não 
tem a prec1sa dignidade para fazer-st> 
respeitar e nem força moral para cum-
prir seus dneces. 

Pouco antes da, minha partida para 
esta capital, um criminoso, J . de 
Araujo Carneiro. ja coudemnado pelo 
jnry, passeia v a li vremeote pelas roas da 
cidade, dizendo-se protegtdo do dele-
gado tlc policia e de facto o era, por-
que nlo roi recolhido á cadea e tem 1le 
cnmprir a pena qne fór:: imposta. 

E' verdade, Sr. presidente, que o te-
n.enle Locas não tem, por emqoaotn, 
~tido actos - ~_melhaotes aos do 
teáente Rollniaoo e alferes Barbosa; 
mas. D1o merece censora somente a :ru-
torid.ade que commeue crimes; aquel· 
las qae,. como o .tanente Lacas, não 
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cumprem seus elovrrP", ign:~lmeme ns 
mereeem e bem cabíd~~ (apa.-tt's). 

Sr. presidente, ou 1w~o <trt Sr. B:m1o 
de Ca.margos <JIIC lance suas vistas p:11·n 
o norte de ~l in~s. qne n;io dü ol'Casiilo 
a que os t1cput:td<.l~ 1la opposição lcva.t-
tem-se nest:1 ~asa, como pnr vez<'" tem 
feito o Sr. A. Macha•lo, para 11iz~rem 
da tribuna fJIIll S. E'r. ni•o presta at-
tenç~o alguma a ~~HI~ rcr.l11maçOes 
(apoiados e wfo opoin·tos). n o~ roi tr-
rados pt!lllt1ns de prl!vitleuda.S,IJ II I' tCPm 
feito a bem tia garantia da proprirtlndt• 
e da vida llo cidadão, ttn r. srgu1ulo pa-
rece-nos, não merecem tle S. t::~c. o 
menor cuidado (op" le.•). 

S. Exr.. teve conheci mt•nto tlns aclos 
criminnso~ praticMi o~ pelo tr.nr.nt~ nn -
llniano n.qua ntlo esrera \'à u-se eucrgicn!< 
providPncia~ d:1 p;~r•e tltl S. Ex r. Jl:lrtl 
que aq~tl'lll' nfficial para o rutnro :1011-
beslhl cumprir melhor <rn~ tlevcr~~ . S 
Exr. limitl!ll-'C a rcmu,·cl-<.l para a ci-
dade de S. t'ranctst:O. nuoiP. mai~ olis-
tante ainrl:t tlestn C.'l pttal. •·nntinunrá ;, 
ser valentr,atrcvirl oatlcsllnl~irn ! (apa•·-
te.t). 

F.mqnantn '' go,·crn•• n:i ol P<•'ulher 
n.1:11 sericcla•lc o c~CI'IIJIIII •o Jll'·~·•·ll iclo-
m•o para ra7.er parte rln ··nrpo rir pnli-
cia. e:~tarni 11romptn p.tra !IP.Stn trihnna 
denunciar todo~ os elc$m:tntln.;, lnt los 
os aclos irrogularel', ··omo ' '~ dos 
actuaes otliciaes des~c corpo rle~tacados 
em·diversos pontos da província. 

O Sr. Barroso Junior:- Oo qne estou 
admir:\IIO é de não ter ou ~ iclo ainda o 
n\lbre lleputaclo falar tiO Sr. :'ieco ! 

O Sr. Lindolpho:- Niio admiri}-SB o 
nobre deputado; não rai iJ •les!(e int lil·í-
1\uo, porqne ja teuho Mjo. trnho asco 
de pronunciar o nome de um laclrilo. llc 
um salteador, que na Jann:nia redn1.io il 
miseria muitas famil ias, inceudiou ca-
sas o commelleu outros muito- rrimes. 

Portanto, peço ao nohre rterutaclo ctnr 
não entemla que. si dei~o1le ralar tiC:«c> 
aiminoso, ~ pnrctue n g,,.,,m, lt• lllta 
dado providen c ia~ 1•:u·a a su.t pnui-
çjo. 

Não; é po~qne ~ct •tnr minha~ pala-
vrnuerão perdidas, não ou.-itla; JlCios 
actuaes domioadorP.s •la provinr1a. 

Neco acha-.. e na Diamantina em 
plena liberdade, pass,.ian el n i1 hora que 
deM~ja e até frcquentantl" th •'a lrn~ c 
bailes, como pode inrormar a S. Exc. o 
meo nobre collega rcsitlent·• na 'tuella 
cidtade (oparú• ). 

Sr. presidente, como pon•·as ,·ezes 
tenbo occasião de vir à tribnna. per-
mitta V. Exc. que eu, antes lle termi-
nar o meu discurso, chame mai~ uma 
Yez 3 attenção dO gOYernO rara a inca-

pacidado elo inspcct"r munil'ip:tl ria ri -
darle da hnnaría. 

O Sr. Gonll'~ t:antli•lo: - llom·••u 
muito di~tiucli o, muilel honesto 

U Sr. Li 111lolphu:- .\ iustr uc~ào JHJ-
blica. Sr. prcsitlento, ramo fi e ~cn t(•• 
puhl ir-o ao tJn:tl de•licamos Lodos os no~· 
Sll~ esforÇO.~ . p;u·a 1)1111 ~C rroJiaJ:;III' pro r 
tolla 11 prov111cia.c IJUC deve merecl!r dn 
gnvrrno c..~pcci :tl auençiio. n:iol l llOl ra.•-
saiiO,IIOS tlillll 1JII6 alf:li'PS~3UIOS,dt! uma 
arma poli l ica (ttfJ••iudou t• '!c; apoiados). 

E' :1ssim 'JUo! uomcào-.. ~ iu~pcctorc~ 
municip~c' hcunrns que. :llrm tiP igno-
rante..;, •lc uãn l'~<larem na altura rlu 
cargo, :;àn tl o•soo·•loiros. pro,·ocatlurcs rlt' 
ruas. eto .• l'lr. ! 

O iu~pc•c· tnr tuuuicip:tl rh cidade da 
Janu:t ri:t (I· 'Wgoultnsn rlizcr-sc) nà(l l\ 
capn tlc lo•t' r•1m :ll't•rtu IJnalm li-
nha.s • •• . 

O Sr. f ranri•co Si : -A iuspectnria 
do en·ioo e<lá r.onliaelól á ignor:.ncia, 
em I(Pral (nJinffltlos e nRo apoiados). 

O Sr. Ltnoltolpl to: - Entr~lanto, fui o 
prer~ri tln . porqne tem tino pnrn perse-
guir os prorP.ssorP.s seus ad v usa rio>, 
ora negan.lu·lhes attestadns, ora ra-
7.Pnllorom 'JUe sen.s amign~ dP.em queixas 
ClOOlra OS mP<mO~. pOr raJlas por eJie in-
VI\nlallaS, nra de~prezao11lo a nomea~o 
legitima de pmresso~es h:\bilítados para 
dar ele pro~ente a.~ cadeiras a seus pro-
teghlos. prererindo, entre estes, deve-
dores! 

O Sr. Arist1des ~laia : -Quem é esse 
Individuo 1 

O Sr. Lindolpho·-Nào valo a pena de 
descrevel-o, mas. para que V. Exc .. pouco 
mais ou menos, fique-o conbecentlo, dir-
lhe-hei o seguinte: 6 o maior turbulento 
de Januaria, tanto que a rua em que 
reside está enterdicta. porque todos os 
janoarense~. principalmente os liberaes, 
receiào ser insultados e provoca•los por 
elle. como ja tem acontecido 

Não perde oc.:asião 11e praticar o 
mal, estcnd11ndo' este atê a seus amigos, 
si é que ns tem. 

Leal,cnmo sou.lle,·o igualmente tlizer 
que é o chere tercei ro. porque ha mu itos, 
d" oarlido ennse1·vador da Jaooari~ . 

o Sr. GJmes Candido:-V. Exc. 1: 
muil•' injusto; o Sr. Barros é um ci-
dadão importante. 

O Sr. Lindolpho: -0 f, ibeml M i nei,.o 
publicou um artigo, em que dizia-se 
que e~te cidadão imp, rtante. acom-
panhado de 3811 Olho, o promotor 
publico e · outro:~ indi,iduos, fOra 
alta noite ás resideocia!l do3 dis-
tinr.~ cidadãos, tenentl'l Antonio 
Leite da Silu e José Ruftno de Sonsa 
Dedeco, seu· compadre e amigó, para· 
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provocai-os e insultai-os, atirando lama 
um 11uas portas e d lrigin•lo-lh~s impro-
p~rios; entretanto, o Sr. Barros nào 
contestou aquelle artigrJ. 

O Exm .... r. Barào do Camar~os pre-
~taria um graode serviço á illlltrucção, 
si escolhesse d'entre os seus co-religio-
oarius da Januaria um que fosse , si não 
habilitado, ao menos de boas coitumes 
(aparlu). 

Sr. presidente, preciso, antes de ter-
minar, dar uma explicação a e!ta as-
semblea. 

lloutem, o meu distiocto, illustrado 
amil!t> e colle;;a, o Sr. Francisco &,for· 
mulou e justificou um requerimento de 
pedido de informações ao governo sobre 
a'\ , providenculs totnadas quanto a u mo.~ 
quetxa que, rontra o bacharel Herme-
negildo de B 1rros, dera Maria Theodora 
Sandoval. 

Nào tomei parte na d iscus<ão deste f 
requerimento e sobre um facto que se 
deu no logar de minha re~tlfencia, que 
alli é de todos conhecido, pelo ae-
guiote motivo : tendo ~idu n procu-
rador da queixosa o ad•ogado looo-
' eocio de R. M<!drado, obriglldO a reti-
rar-se da Januaria,por causa das perse-
puições que lbe moverão o promotor 
e seu pae, por ter aceitado aquella 
procuração. fut procurado para encar-
regar-me de proceder criminalmente 
contra o referido bacharel e, aceitando. 
como aceitei ,o ratrocinio •laf'(oPIIacausa, 
consi&.lero-'lle su~peito para, da tr.lluua, 
aoalynr o facto a que se referiu o meu 
collega. 

Sr. pre!~identl', vou terminu, cha-
mando a atteoçào do uo!Jrt~ det•u~do, 
residente em Montes Claros. o Sr. Val-
Ioso, para um facto que se dá oaquella 
cidade. 

Reside alli um Sr. Marciano Jo~é .\1-
.es, oulr'or. negociante de escra vu~. 
o qual comprara oiD3 escrava de nome 
Balbioa. acompaphaodo-a uma. cria.nça 
de nome llypolita, que fóra liberta na 
occuião de ser llapusada 

Tempos depois, o Sr. Marciano ven· 
de11 a escr.na, cootenando em seu 
poder a menor, o que não podia fazer, 
porq111, como sabemos, os ftlbos de 
mulher escrna, menores de ti annos, 
o1o podi1o ser separados ue suas 
mW. 

Mclotece que a nó desta menor, 
sabelldo que aua filha fó·a nonmeote 
nndlda e que aua oe&&a achan-te aob 
o domioief elo c&plheiro, dirigiu-se a 
Moo&ee C~ e pn~euruo, por melo 
de npplieu e 118rimu e depoi1 ju-
dlcialmnte, ob&er 1na oeua e nada, 
absolulame~~te Dada, CODio!8uin. 

Tenho o ma carta, q'.le foi dirigida 
ao meu illustre collej!a, Sr. Camillo 
Prue~. pela avó de Hypolila e que e11 
vou lrr. 

O Sr. Gomes Candtdo:-Tem aulo-
ri~ção para ler a cartaf 

O Sr. Dru.mood:-Tem. 
O Sr. Jurnmenha:-0 Sr. Dru.mood 

está defendendo, mas eu peço-lhe q11e 
declare o nome do autor da carta. 

O Sr. Drumond:-E' a avó. 
O Sr. Liodolpbo lê: 
" 111m. Exm. Sr. Camlllo Pralfts. 
Januaria. ~3 de Junho de t 888. 
Estimo que V. Exc. goze perfei&a 

saode e fe icidade. 
Participo á V. Exc. que,iodo de novo 

a ~oute:s Claros ver m1nba netta, Hy-
polila, o Sr. Marciano José .\lvet es-
polsoo-me de sua casa, declar&ndo que 
não entregava-me minha oetta. 

Felizmente. nào me deu pancadas, 
assim comrJ tem f~ito cum a minha. 
nell:t, que so acba com as costas cor-
tada.. lle chicote. apezar lia ter sido 
baptis;da forra! 

Levo issu ao conhec:meoto de V. Exc .• 
pedindo-lhe, pelo amor de Deus, uiDot. 
providencia para tirar minha nel&a do. 
poder do Sr. ~larciaoo. 

Deus compensara o• seus serviços 
em favor da liberdade de minha pobre 
netta. 

Com respeito & .~. 
E v" Go:or~.~oLv.:s MeNot:s l'tNUEtao. .. 
O Sr. Camillo Prates:-Nunca •i per-

seguição mais desenfreada e brutal d~ 
que a que faz esse tangaohão á pobra 
menor, sujeita ao seu capricbo e para 
6os ioconfessaveis! 

O Sr. Liodolpbo: -0 nobre deputado., 
o Sr. C. Pratas. foi nomeado curadOI' 
desta menor e, por isso, está perfei&a-
mente habilitado para informar a can 
sobre o que tenhrJ dito. 

O Sr. Cam1110 Prates:-E' eucto. 
O Sr. Liodolpbo: -Consta até que., 

depois da lei de 13 de Maio, o Sr. Mar-
ciano tomou à soldad" cwa menor, para 
assim along r o seu capti veiro. (1h). 

Eu, portanto, peço a intetfençào de 
nobre deputado, residente em ~ 
Claros, pemte seus amigos, no iotaite 
de fazer com que seja restiloida a li-
l>erdade a essa iafeliz criatura. 

OSr. GomesCandido:-V Ele. hade 
ter r81posta por parte do Sr. Velloeo. 

O Sr. Liodol.pbo:-Seli ~iYei4J08 
o go,eroo coustD&a que, depo11 da lei de 
13 de lla.io, que declarou extirpado G 
C&llero da escravidão no Brasil, aiada 
haja quem aoiJra o sopplleio do cap&t-
veirol 

DeYo crer qae Dlo; e, por iMo, e par 
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qn~ o illuslre .loJpnlalo, o Sr. Vllll<l:iO, 
tomariL em consi.Jer .• ção u meu v~·lillu, 
esp~ru que a in r~ ll z ll vpulila 11 ;-. om 
br_ev!l gnzar da libenlall'e, llu quo cri-
nuuos:uneote a privarã<' (muito bem; 
muilo bnn). 

lli)Cumento~ a que ~e rercrlo o Sr. 
L•uJOI(lhO. 

N. I 
111111. Sr. ••11d nl elo rc!>i11tro !l••ral ola. 

h)' (10 I h ...:.1S. 
~ Dit o altere~ Jo:io P~relra dl Pou<rca 

•1ue, a bem f!o seu dirllito, Jlru.-ísa 11110 Y. s: 
:~u 111!>110 dar-lho 11or cnrtld;to nu pll des&a -
o·crbo nd oorb11m - o teor da iuscripç;io dro 
oc<cri ptura do h)'JlUihCC."I l( liC 3e IOIIUntc J,u-
o·iann Ju;é Velloso passamo Cnurado ~OIIIO• 
I:~ Ideira c soa mulher. 

ltuquer rnais •1110 om seguida Ih~ cortifl[Juo 
.1 dll mu~rn:~ consta hncrorn Ol tlovmlorM 
h~' ll llhCC."Irio; dado <(U:IIIJUOr IJ11111IÕ3 par3 
amurtisaç:io da divida. A:>slm 

l'odu ,, V. S. ll11• t'llrtiflollltl 11:1 rorrna rc-
•l'•rridn. 

:-;. 1. - n-. íOn. E. 11 . li. 

l'agon duzen tos rct:< tio s..tlo Oxo, por r.11to 
do• C313111(Jilha. - llio l'nrdv. 9 d11 Mal•• do· 
IH88.-I'elo colhK' Itlr. Chn\·~s. 

. lbnucl llosllois Maciel, taholli;io vit..,liGiu 
•In termo do ll in PMdo. onlcial tlu rogistrt• 
..:•·~21 das hyputhecas l ~gnn~. na rornn d:t 
h•i, etc. 

t.:crtillco que, 0111 doterimrntll an re•tueri-
Jucnto supra, revendo o,; livros indicados, no 
liv ro segundo, n rulhas :ID. snh o n•nncrt• :11, 
ncha-se~o seguiu to : 

i'l umero do ordem trinta t• sete. Uata ente 
tle llaio. No~oae, domicilio o prollssâo <lo 
o:t·odor : Luciano Attton in Veltuso. Nnrn o, 
rlomioiliu o prollss;\o do devedor : Conratlo 
Gomes Caldeira, oes-ocianto no Rio Par.lo. 
Titulo data e tabelllão que a rez. Escrip-
tura de bypotheca em treze de Maio d~ mil 
oitocentos e oil0nt.1 e seis. Tabellí:\n, Reis. 
Valor ou estimação do credito : Dezesel$ 
con tos de reis, 16:000j000. Epoca tlt• venci-
men to: trl!le de rnaío d11 mil 01tocentos e no-
•·enta - a quatro annos - . Juros estipula-
•lns, um por cento aQ mez. Fl'll$U&zia do im-
uaovcl : R in Pardo. Caracteristtco do immo-
vel : uma c.ua mobiliada, sita na rua do 
largo, eontigua :i ca:s) ~o mercado, com ja-
nelllls 11.1 rronto e nn oílio quatro porta.; na 
rreole, 11 com modo de loja e armuom com 
armaçio para Isso, ç0mmodo de camarada.s, 
cum dttas porw no rundo e em rconte da 
c.ua de Antonio Augusto da Rocha, urna 
manga de pastagens o cttllura coreada de 
madeira, vallos e murcn, si tas om terras, 
pulO na raunda do Sllbrado e parte em 
terras da egreja matriz.. e a ~la conliii'UO$ 
trt!S etm aes e C<Jrn (t OJ) cabeças de gado de 
•:riar, lnolusiYedou louros de raça godimâ. 
Uma manga de _pastagens em terras da ra-
unda - Agua Choca- , cercada do madeira 
e nllos. Uma outra manga em terrenM da 
egreja, á margem do Rio PrelO, um curral 
nesta cidade, conllguo i casa de Sllverio 
Bapllsl&. Uma pane de terras na (atenda 
dD Sobrado, 'de lnoura·e criaçio, com trinta 
e seis animaes, muar e canllar, do serviço 
a::ricola e pastoril, conjunetamonto sele 

C!Olf'J'.I\'• ... llli '!H'\.U I '('11 \' ir:··· T iH'·'J'hll ' · ,-\ 11-
, l lll' . Fr:tur hrn, Atun. l.uu.:1. • :hn~l in~ •• 
~t:tre:a, tmlns 111:\triculadtt!'-, ~e.;uucht ot u;..,.eri-
phu'a, ,·uuhii'IIIH n livr,, s•~i$ n (tllhn< trt~S ('!: 
llll lllf'l 'll dous. - O oRit:lnl. ~1. ~~~~ ~ . 

t.:criHh·u Jnal, •tuc IIUSil\ lla•l:o ' "'"'" cb dll em l\tnurtisa~Aro ola tlí\' ida. 
0 ruruntJO é •uroJatiU, oloJ IJIIIJ d>JII (,•, -fli<J 

l'nrrlo, 1 i de ~hiu tln 18llll. Eu. ll3tllofll tlo~S 
Uf'i ... ~l :ll'il• l •. utllcJaJ iiU l'Ct;i~lrtl, 4JtlV .t .;.n:l-
;;,·•rt•\ ' 1 •· :t:t"i;.: u f'l. 

O tohelliâo. lluotL oos RtiS )IACIKt.. 

N. ! 

111111. Sr. ~larccllino Mural rn d~ Sll u, ve-
reador da cnu•ar., do Juut•lo·ipiu de Salinas. 

• Di; Ucniguo ~'clix Po·rrcJra, <tuc, ~ ben• 
de seu dtreito,!rrccisa •1ue v. S. mande, pclB 
rospc•·tiv!l r;rr v:iu d11 nrphi\os, dM- Ihe por 
<'ertiuào. cxtrahida do liv ro du tutolas, •• 
termo tle responsabilidade ll>Sigua.lu pelo t.• 
substituto do juit Jlluuoci1•al c ors•h:ios deste 
termn. r·~pilá•• Cnrlu.:> Oias Torre,.;, rumo tu-
tor t.lo:o: llll{flllllfU mOIIftr••:s, t;~rlu:J o Jo:in. 
lllhos tJ ij sua; rn-cscrav:ts, 
. 1'. a V. S. •lct•rimt•uto Ul ror~na reque-

rul3. 

t•as~c. 
Mort•ru 

Salina~. t O 
d • su.a . 

E. R. Mr rcc!. 
tlu Junho •I•· 1888. 

l'i•• l'ureir:• nuas, cscnvãu riu ur[Jhàus 
destu d daolo •' ~cu tor~uo. 11:1 tnrrua da 
lti. etc. 

Cerulico ''"''• rfoVenrlu •l hno olc tuteiM. 
JH'II1•, n tnlha>, rncnnar"l 11 t<•nn.J •Ir. jurn-
mnuln lll'tlitlo pelo sut•t•iio•:tnt••. cuju teur i. 
o sn~nfa~e : 

Ttrmo do curador. 
A<• ltrimeiro •lia do moz du J unh" de mil 

oitocentos e oi tur11.1 o >~ itu, J>t•sttl clol:ulo de 
Sllinns, em casa do juiz do• oqthn•~< em ox-
ercício.n cidad;iu )larel'llino llrJrrirn da Silv:r1 oudo rui vindo. 011, ~scrJv:iotlo s~u CMgo,aDJ 
COIIII)~r,ceu o capitao c~ rlo! 0J3$ Torres ft 
cliss.• que Aceitnvn o cargo de tutor tio~ w&-
nnres, quo ~inhio sido iugcuuos. pelo que o 
juiz lhe deCerio o Jur:uuenloJ u~ (orm3 da lei. 
deba l t o dn qual lhe ~ncnrrcg•m quu t:om boa 
e sà consoiuucla sorvissc de llllor dos r~rerii
dos menores. Carlos e João, tllla udo couae 
bom (Jli de ramili3, dandu n ellucaçàc o~ 
s.ria, obrigando-se mai<, lo!>n qua attingis-
sem a Idade "" q<linr.c annos,pagar-lhcs do• 
mil r·•ls aunualmon te. 

E. roeehldo por elle n oliw juramonw, ;a,r 
sim prometteu cumprir ; do quo par:1 coo-
star Oz 113&e lermo, em que as~igno com • 
juiz. E· Pio Perei ra Ruas. e;eriv:io, o es-
crevi. 

Em tempo declarou o tulor, capitão Carl~ 
Dias, que 1ra1arà &elosamcote dos referi&. 
menoreo em ojUalq_uer enrermidade que sor-
rrercm e que •sto declarava debaixo do jura-
mento quo pri!Stou e as~lgna. Eu, Pi11 ,._ 
reira Ruas. escrivão, o escrevi. - Mor•irw 
da SilM. - Carlos Di111 To ·res. 

E' o que coo~la da certidão podida e doa 
fé. - Cidade de Salinas, to de Junho c111 
1888.- Eu, Pio Pereira Rnas, escrivão, a es-
crni-e aliSigno,- Pio p.,.•ira R..uu. 

Cidade de Salinas, tO de Junho d ~ 1-. 
- O eseriYào do jury, PO. P..--'ra R....,_ 
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I' IIBI.ICA-FOII)IA DE UMA QUITAt,:AO. liA 
··oRliA ABAIXO 

Oirootnrln da f':uo.ndn t•rovinrlnl do Minas. 
1rose d~ Maio de mil oitnccnto~ tl oi ton tn o 
ooilo. A· mnrgem o ~ell o tiM nrrnns impu-
riacs. 

O doutor Trís~iu l'ercir. tln Fousecn. dire-
•·tor rln Fnt.,ndn l'rovncinf d~ !llínas. anen-
<1Pndo Ro qun lhn rNtnier.•n o ridnd:io ~~~~
aoede Lonlllr inlro de Sousa. ex-:ulonlnistrndor 
da rec.nbedoria dn Mallradn. e lontlo em visto 
•tue so arlr~o tnmndns e saldatlns as snns 
<'Ontas i re~to l v~. de cnuiormitladn rom n ar-
tfso qnmto, pnra~phn segundo tio rcgnln-
IIICII tO tnrruero oiten ta o sob de rlono tiP Julho 
do mil oitocentos e seten ta o no••P, dM-Ihe n 
tlrllSOn to quitRç,1o, como \lro•·n ol o sua irres-
i•OIIIS.'hiliolnole. llcnndn, tndn •·In, ~a h· o~ ~~~ 
dirolloa ttn m""rna razendn, r~snllant"" ti~ 
etame1 utlcriores . 

E. para const.,r. l~•· ruu-Y~ •• t•rL-seutu 
wrmo. que v~i :tS$igua!ln pelo ruuc··iouario j~ 
t•ererirto, contador, doutor t~rocuraolur ti ><enl. 
e soll:~dn com a~ :.rmn~ imrerlaes. - Tri•• ~:. 
Per.Jir:a ~~~ Fon'l!c.a. Jnruutlinn Jnli•• S~n
t iagn, José h cintho de Asev1•dn Kact~. 

E' n quo so contem na rlil~ quii1Ç~u. nrore-
~enl3 ol n om r~rtorlo I'I' Í" tcnNol~ ~bm~llr 
l.ougull.•ho o lu Sousa, qua requereu-me quo 
a reduzos.-;G :\ flllbloC3 rormn, O ljnO 117. . t>Or 
me cmnrrlr, ~ cujo ori~rinnl me reporto em 
mão n po1lcr !In nprescnt:tnli'. neM,, ctol:ttlc da 
J:anunn~. comarca tio mesmo nom•. provin-
('Í3 !In MlnM lleraes, na dnt.' M vinte e seis 
lliu do rnez ilc Maio tle t888. Eu. Antonio 
Pedro Ce.ur, tabelliào.ttuo ~st:> esr• .. vi c :.s.'li-
gun em llllbli<o o raso. 

l!:m te:>lemunbn de verdade, 
Antonio l'cMo Cosnr. 

Tollll tlr• sollnr esta meiR rolha. • 
Reis t i O. - O o;cri4!o, A. P. Ca<u . 

)(A!t&OE LOIIGUi l'lhU DR Sou.:l.\ . 

-
O 8•·· A.Jvoro M &chodo 

(não temos o seu d1scurso). 
E' approvado o requerimento de en-

cerramento. 
SeAnindo·se a vot~çào do projer to, 

é o '""~mo appron do. 
Ap,·esellfaçào de p,·oj~Xtos. 

O 8r. Telxelro Duar&.e:-
Pe4i a palavra, Sr. pre!idente, para 
consultar ã V. Exc. si, uma vrz que 
não utá terminada a hor .. para a dis-
cus~o de todas as matcri .. s da ordem 
do dia, me cabe a palavra para apre-
sedf~r um projPtlo. 

O' Sr. Presidente: - 0 nobre deputado 
pode fazel-o. 

EJ Sr. T. Duarte:- Teobo, poi11, a 
b~>ora, ~r. presidente. de en,•iar á 
mesa doas projeclo!l, cooctbidos oos 
sepie&es termos (16). 

Uei:to do (larte o primeiro projeeto, Sr. 

presidente, porqoanw a materia nelle 
contida ti mtnttiva e penso qne nào 
so!Tre a mínima contestação da ca~a. 

I' asso, portanto, ao stl!uolln. 
Quanto a e~le, a casa ja onvio qne 

eu tivo a honra de ler a representação 
dos habi tantes d .. S. l'edro, pPdindo 
a sua passagem para Mar rle Hespanba. 

F.. Sr. presidente. tão í•rstas são as 
razoes por elles allegatla!', tão pode-
rosas sàu ellas, que me parece quo a as-
sembiPa nào pode deixar rio approvar 
semelhante mPolitla. rnriJue ella •on-
sulla não sú 11:1 iotem~~f·~ da justiça. 
comn fll! lnterpsses da localidade. 

C) Sr. Ferrei ra AlvP~ : -.'lào apoiado. 
O Sr. T. Duarte:-Sem duvida ne-

ohumn, porque actualmente os habi-
taotes de S. l't:dro achiio-~e muito mal 
collocados. quer em rela,çàn aos seus 
interesses commerciaes. quer em re.la-
ção aos >CUs in teresses rle ordt'm civil; 
porquanto, distando tio !\lar de lle~pa
nha Pssa localidade apenas •lua~ IPguas 
' ~rr1• ida por excellente estr:t•la rio ro-

dabem. dista. entrt'tantn, de Juiz do 
Furn ctrca de 32 kilnmPtro~. tornaullo· se 
para clles mu ito diffi cíl a satis r~ ç.'• o .1e 
suas nrceq~itlades 

Por <~.~so moti,·o. Sr. presidente. ar ho 
que ti de maxtma justiça a adupçào do 
presente projecto pela casa e a sua 
COn\'eiSãO em lei. 

O Sr. Jo'erreira Alves tl:i um aparte. 
O Sr. T. Ouarte: - V. Exc. não tem 

razão. 
Acho. Sa·. presitlente, qne a assembl~a 

provincial de Minas,entr11 todos os ;~ctos 
de justiça que tem pr~ticado, entre os 
actos de surnma equ.idade que tem reito 
em relação aos ioteres.<;e~~ da provincra, 
não deve deixar de approvar o pre~rnte 
projecto. 

O Sr. Ferreira Alves : -Esse pro-
jecto é Injusto 

O Sr. T. Duarte : - Admira que 
v. Ex c .• moço alias muito versado na 
engrenagem polí tica e administrath·a 
de nosso paiz, nnba impo11nar o pro-
jecto pelo lado dos principtos da jus-
tiça. 

NOs sabemos qoe o nobre deputado, 
repressntaote do tO.• districto,oppõe-;;e 
ao projecto pelo facto de prejudicar ellll 
um pouco o ~eu districtc. 

Ets a rub do aparte de S. Ex c. 
E en não me admiraria, si pon eotur;& 

o Sr. Horta Junior , ;esse lambem im-
pog~al -o pelo mesmo facto. (Apartes). 

Eu trtato da passagem do povoado 
dt~ S. Pedro. que comprebende oma 
oesgoinba de terr4 do município ttc 
Juiz de Fon , para o municlpio do Mar 
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de lle.<:patoha. que tem sido viclima do~ 
all voRado~ que 011 outros muntciptos 
'f isiohos lt'·no lido nPsl« casa. a ponlu de 
st: r huje o mais fr<stciuoado da pro-
'f iOCoa. 

v. Exc. o:onhe.·c perreilamPnle as 
mulilao;Oes •JUe tem solTrido aquelle 
municipiu, :. b. m do~ seus vtsinho~. 

O Sr. Llrtllolpho:- l'or isso, V. F.xc. 
julga-se cutu direito de retalhar os 
outros a ROr~. 

O Sr. F.•rreira Alves : - l'eço ao Sr. 
tachygraphu que tome o a parti! do Sr. 
Lindulphn. 

O Sr. T. Ouarle: - Sem 1luviJa, e 
Tem em meu favor. 

Peço, pois, á V : E~c., Sr. pre~iilen le, 
que h •IIIH ern conslrlcr~çàn o meu Jl•O-
je.: lo, 1111e é mspiraJo ern seotimrotos 
patriolino~ e 1le ju~tiça, que iMpiram 
sempre llll'll" acto~ nesta ca~a. 

São ltriiH ·~ v:.o a imprimir os se-
guiotp,; (11 OJt:ctus . 

~. ~:J\ 

A :t. ......... ,,.,,.,., , lt·~·~l:lth~:. pnn·iud:-.1 •Ir ~h· 
n ..... 1:J•ran ... •l.-•·r•·t.t : 

.. \t:t. llllh'•1. l-'l ~o';'\ •• llrt ... Hil'llh: •la l'ro-
YI IH' t:t aUI~tr("'!HJ il :\ tli\'JII'IIIIftl' .'\ 1(11:\Ul fl'l ilf'l 
f:ml•l~"" JWI;t \~rriJ:t-uler:. ... JtUhlir-n<- 11:1 
con,lrllt'C:d•••l••nm:t lhutlc nu rwdt• Ou:. Y1:\ta 
U.l ~:.ll"atln da •'Ítl ad u •In Olh·••ir;• a Erudll:• ; 
fC'0~:11Ia~ :ll'> •IÍ:;J1u.;it;iu•:;i f'lll ''HUtrttl'iH, 

S~l~ oi~-< -r""'"'· ! i ole Ju lh" oi<• IAAl!.-
Dr. t:oovlbot oln ~nnr~.-Padre T•••trir~.
T. llu~rt•·· 

,. ~ ., .. 
· "- · hl-J 

A ns;o•ml.lm legtslalivn pn1víncial oh• )lo-
JI3S GernC!' drt'l'c ln: 

Aro. 1111iro. Fie~ ucndn 11111n rnllrirn 
mixl:\ ~r,.. iu!: trucc;:itt priw:art..t un ·li~lrictJJ 
de :o;,.,.a t.uro• un , munlcipi11 1lr Al.nl'lc ; 
revoguobs ns olisposir,nl!li em cmllrnriu, 

Sal~ olns s~s.toes, ~7 t.lu Ju lho dr ttlll8.-
F. \'launo.-Urunwuoi.-Ju;ino Arnujn. -
Aristiolo•< )l:tin.-Oarho~n da ~il..-a .-!>llrn 

FortM. 

A n:-..;.••ml•lt·a h!~â.sl all \':1 pao\'iiiCíttl de ~l i
lias t;erne.;; th•i'rl!la: 

A ri . unor.o. Fkn rrcndn 11111 dístrirtn do• 
paz no IIOV113olo S. Pellrt• i m:trg<'lll e I!!'L,çâu 
da E. ~·. Lo•npo1diu:1 lnnlili·' Unrio lltnt•lr:.) 
lendo t>or lhnite:< n linha <llvl~nrin, p:tr-
lindn da lntl'lldn S:ulln l~nhcl. tlroprirdndc 
de O. t.nho'l ~ohregn Ayrosa, ~c111pm A ): li a 
verlellle:<, Cll nll•rehcntlrndo) a ln ~'SIII:o (aZUIIIIn 
a se:smarin olu :i. l'udro com 11111 1errilorin oi" 
urca de I · kllometrM do• comprimculn e 
' mai~ õu menos do l~rg11ra. 

O dí~tríctn :os~iu1 crP~dnser:l olcs~r.nPxndn 
do muuicipío do J ui~ 1la ~·ora o nnnoxuoluno 
do Mar ol'lfespanha; rcvHgatlas :a:; d!$poslçuns 
em contrario. 

Sala tl:.s su~sóes, -:!7 th• Julho do 1888.-
Teí 1teíra U11artê.-- .-\ ufluSI•• V olloso. --Augusto 
Ces.1r. - Ur. t;~mpoliu:o .-~clson. 

A ~--•·llt l t lo•:~ l••l(is iMiv:. t•nuviul'inl •lo• )li -
nas ü••ral'!'i. lll·cr••l:l! 

Art. uurro. Fn·:iu rr•\:t•l:a' du:\-c r:ut~irn .. 
&Je t.•• 1j•tr!'> t•:.r:a n :k•'tu lll:b{'ufiun. "~·udu 
uma ttu t,:urru du l,~amL:1rv 11 uut. ,j 1111 
bf&irrn ti•J Ca1u\'nry, :Hnhn ... 11~0 th~lrh:t• , da 
r rdad•· dH 1 1fU'3i~o~ rcv••b;ttla.s :l:S tti-srHI--it:•"u•"' 
t.tm cuutr."lnu. 

Sa l:o ol.1< >c:<-.ncs, '17 do Julho do 11®1.-
1'. llrnt..- T. ol11 ~hWI.-LÕulllo'S Cnntlitlu.-
C•u•ug•J PIIIH'Ut:t .-Tcix.••ir:~ Duartt". 

SenliO olada a hora. o Sr. Presidente 
tle~igua para ord~m 110 1l1a s!'3uinte: 

Atli tI e l f 'l . 
Jo:xvedtentij o apn senta·;~ o de parl!-

cercs de com missões. 
A tê ':t e tf'i. 
lJisc u~.,ão 110 parecer da commissão 

de inslrnt:çào puhlic;o, iu•.h•ferindo a 
preltloçào olos ouvintes ole pharmacia, 
~ . • tllsrus,;io do projecto o. • t !1\ 

( pustur~ s mu o1cipaes) e ;J. • rio 3:tK 
(!Jostu ra:- mn n lei pae; ). 

Oi~CII!I.•ão doa :11hliii\'OS ao p1 ojectu 
n. • 11 tios lrucção publica). 

Até ~~~ :1 lo o• as. 
2.~ ~líscn· sào !lo pt o,ecto de contas 

mun1cq·ae.;, 
Levan·a -se a se.•sin. 

. ....... -... -·-·-
21.• SESS.\11 OROINARIA, ~:M 28 DE 

JULIIO DE 18&1. 
PRE~I D I::o>o :IA DO Sll, S ILVESTJit: f'ERRAZ 

SUMMA 11111 : -urr.oo&sTr..-Oh~erva(oirs du< 
Sr>. Ulrro>o Juuiur, llrnnd:iu • Vnreir~ 
Ah·r •. -f!••rlillt '3~:iu.-Ohser-·~~"''' •lu Sr. 
A. tlt M.;~un:-.-l':trr;r·rl~"-- 1 .• p111'f~ tlrt 
ordem dn dín.- Escnl\l til) phtu·m:arin.-
OIJ<er v:wh•• .. tlu~ ~rs. Fr:tnri~cn S:t ,. Jt•"-ino. 
-11ll•tnra,.;.- Adolitivos. - .\ppruva(;io.-
t:ade.••r;a .. do in~trucç:\n.- :!.• P••rtr t/ta Clf'-
tlnu rl«1 •lin. - Conl:t$ 1Jr c:unnr:1~.- Di"'-
CIII'<n •lu Sr. Barroso Junior.- A<ldi 1iv11~. 
- Oh:<··n·••;tirs olns Sr<. l'r•s~otcnto a Tu-
'""'131. 
A's ·11 horas e :,o minutos ria ma-

nhan. rf;it:~ a chamada, acham-se pre-
~ r ntrs ''~ Sr~ . Sii\'CStro Fermz. Liu-
r1ol phn Caetano. Na 1•arro. Ornmond. 
França \'iaona, Josino de Araujo, Aris-
tides Maia. Si I va Fortes, Bias f or tes. 
J111drignes llorta, LafayellA rio Gorloy. 
S.m~a Rahello, Campelln. Aotoo•o ~lar
tios, Outra, Amaral, JMé Bran~ão, Vaz 
ele L.m:. Salathiel. ,1 merico de Mattos. 
Ah·aro ~tachado, Antero Florenrio. José 
Theodoro. Leonel Filho, Martins de 
Andrade. Aarbo~a da Sil, a, Camillo 
Prates, Gomrs Caudido, Caudirlo Cer-
queira. Velloso. Fraoct~co Braz. Mo-
rei ra da Rocha. Luiz Vieira, Violti. 
Aotooio TPi1eira. Tei1eira da Motta, 
Pimenta, ,, ' elino Correa, ' ogusto Casar, 

• 
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N-'lsoo, Campolioa, Fi rru ian() l.•J>l1, 
Ferreira Alves, Tohm•l:tl, L:arlo-1 No-
t(U8t ra, Cla·HliOoor Nuuu~. Sel'driauo 
de llt·~emlo. Noguuira, Coalho do Moura, 
So~rllJ Peixoto. Frau~í~Ctl :5:'t , t:ha:t•im 
Urumond, Sabioo n lrro~ll J UIIÍUI', 
lgnacio Murta, Juru u~oJ u ha e Tui.~oira 
Uoartc; faltando cMn C:lll~~ participa•la 
c1s :ir~ A • tg nst~' t:lhletra e l'orflrio 
Macbad.> e soJIO olb u 1 ~r~. t:Mta Se na 
e llamiro Martio$. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e appro\'a•la a :u:ra ola :ltl· 

te~rd e ote . 

o Sr. i .• secretario dá ro~ ra dn se· 
gniutu 

EX I'EDIE:O.'n: 

Otflcic·S 
()ou~ do secretario do g.,,·enao. um 

reuaottemlo o requerimento. out •flt•• n 
Ur. J,tsé de Vasconcelln~ ~~~·l u que! 
se1am acei tos para m .• tricul.1 tl.t e>~ub 
de pb'lrmacia os ~xa nt O:I olu vrct•:tra-
tol'ius prestados por seu irmúo, .llauoel 
Leopuldioo de Va.;,:ouccllo~. nas escolas 
uulitares do imjlerin, e 011 tro remei-
tendo o ro.pteriaueuto. om que Charles 
l\lorel pede um :tUxili•• p1ro1. rllncluir 
uma obra •toe está escrevendo sobre 
esta provi uci:! .. 

O t .• vai â com missão de instrucçào 
publica e o ':! . • à mesma r.ommíssão 
conjnnctameolol Cl)m :1 -:! .• de r o7.~lll hl. 

Hep,·eseniaçào 
O 8 r. OarrOOIK) dunlo •· (não 

to" os o sen discor$0). 
\'ai a representação fi 1.• comiOI SSào 

de fazenda. 
Rectificação 

O 8 r . Brandão:- Sr. pro· 
sidente, pedi a palavra, em .:on~i 
deraçào ao meu nobre collega. repre-
sentante do t 9. • dis:ricto, que boutem, 
no expediente, reclamou pela omissão 
de muitos apartes ~eus, datlos por oc-
casi.t Pm qne eu faz ia algumas consi-
derap 16S, procurando justiftcar um pro-
jacto que ap;oesentei á assemblea. pe-
dindo a transfllreocia do termo de Santo 
Antonio do Peçanha para a comarca 
do Serro; omissão que o nobre depu· 
tado puece que attribuiu a mim na 
revislo do discur.;o. 

Venho, rois, declarar á S. E~tc. , como 
declaro, .qlle não .omiUi um IIÕ aparte, 
tendo sado pabhcados todos os qne 
foram tomados pelos Srs. tachygra-
phos. 

O Sr. PimeDta:- SJu incapaz tle 

attribuir semlllhal!te rou>a ao nobrs 
deputado. 

O Sr. Brandão: -Appcllo para as 
Dota~ tachygrapiJica~ que se acbam D.a 
typograpl11a o por ella• o nobro depu-
latlo ,· .. r~ . examin,1orlo-a~. qutl os 
aparl00>1 que rou'.lll l da lo• nchatn ·l!U coo-
signao lus 110 meu tliscur,n. 

Sou o primeiro a confessar que o 
noh~o clcpntado rui lllll dus quo pro-
testaram contra e.5sl mt!dida por mim 
aprese o ta da. 

Quanto às accus~çt) :" por m•m le-
vautaddS contra o juat. de ll ite íto e o 
juiz municipal da cu;n orr.;t tlo ltama-
raudiiJa o tio termo dn l'dçauha, de-
claro que rui a isso ohrigallu. por ser 
provoc<IIIO por muitos apa1·tes. que pa.r-
uram da b~nr.ada opposta, não só do 
DObre depularlo. como du Sr. S. Bar-
roso. coronel Nogueira e coronel Murta. 
e. por es·a occasiãn.fit.oram L!ll gritaria. 
QU•I II 'tu rm po,~ivul 'I'' '' ~c I''"IC-i3tl 1U 
tomar totlu~ u~ aparttJ:s. tuo:meute 03 
do nobre dt!i!lll:l•l•> pelo t il. • •listricto, 
quo lotu a vuz a li ll!la•1a o um pouco 
bJixa. quu ti tl ilitd l de. um corta dis-
tou ~:ia , ser ou \'ida. 

O ')Ue, alia.;, ahoua o carac1er do 
nobre •letJutao lo é o seu espíri to tle mao-
siolào para com os nos;os irmãos em 
Christo. 

S. Exc. deve r\lconhecer is~o. í~to ó, 
que a sua voz pouco se distingue 
quan•lo ha tumul to. 

Creio que i~so e.o S. Exc. é motiv:utl) 
ain•la pelo taaiJi to tio coufissiouario. 
onde acostutM u-se a ralar muito baiJo. 

O que desejo, porem, ê que S. Exc. 
se conYença de que oão risquei, das 
poucas observações que Hz, um ~ 
aparte. 

0 -1 poucos que r.>ram to m:\tl ll~ e~ tão 
r.oustgnatlo~ 1111 111 m •I iscu r~oJ , co mil' 
S. Eltc. po~erà verilicar. 

Agora, si o nobre deputado quiter 
qúe ea,do•ta tribuna. raça-os chegar a() 
conllecimento do$ elei tores do seu dis-
tricto e daqoelles juizes a quem S. E~tc. 
com tanto amor procura dt~roloder. nao· 
terei o mioimo escrupulo em affi rmar 
que, não só S. Exc., como tamllem os 
Srs Sabioo 81rroso, coronel$ Morta e 
Nogueira, protestaram energicamente 
contra as poucas ob~erv.tçOd~ que ett 
fiz , em relação aos actos praticados 
por aquelles m1gistra•to; na localidade 
em que exercem j orisdicção. 

Dada esta explic.lÇãn, 8.'\tou cel1() 
que o nobre deputado ficará conven-
cido de que a omissão de seDs apartes 
não me pode ser aUribaid a 
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4) #iilr . Ferre it·n ,,lvei":-Sr. 

l•rP~ttl••n le, perli a pa l ~\· r;, 11ar.l razer I 
" '''' propo~1..1 a c<l:t as.;t•mh!n .. alim 
tlot •piO ella nllmPC ttlll 'o t'llllllllt$~~0 tl·t 
•n11 seio. oomposta du qtt:Hru tuotubros, 
116 IJIII'I raça Jlartll v. Ex c .. CO III () pro· 
llll l"llte th!sta ca~a . r~ra rl'll;\r.tllll:\r·l'e 
1"'1•1 rf'Jtro•<s.t 1111 S. ~1. n lttql~r.ul ur v 
So• ll. l't!•lr•• 11 !1 patrta. 

Um Sr. oiCIJUl:hlu: -~Jas , is.;o .I cnsla 
1la provint:i ' f 

tiS· F~rr··i ra r\h·cs:-~ão, s'lnhor. à 
custa '"' ca.l:t 11111 !lo< ••••:nthros t.la 
r.OIIIIniS$àO lJIIO fur 11 0 111C:ttla. 

Sr. prosldente, ua epora actnal, ua 
1111atlra IJII Il :•t •·avo~;;samo~. õ t.dv-.r. thf-
llcil e mesmo suj~ita-se tuclu a•1uell11 
q uc fizer uma proposta it.lcutica a ser 
j u l~:ltlu suspP.ito. 

l'ur isso, Sr presitleute, eu peço li-
cruça á as~cmbtea para justificar a pru-
J'I • ~>la que fJço. 

V. Jo;xe. e esta casa sahem qnP, h a 
llltiiS .lo nm anuo, se ar.ha af.tSlJ tlo 
t.l e nosRo pa•z S. ~1. o lmpcr:'ldor, por 
IIIDtivos t.l u incommodo ~cr10 em sua 
prccio~a ~aude . 

V. Etc o llSta c sa sabem que e~pec 
tacnlo 1liguo lle nota so 11011 na ca ('li tal 
do impcr1u, por occasião da retirada 1lo 
munarcln brasileiro, 11 11e dingia-so 
para a Eurllpa, afim de procurar em 
outros cli mas melhoras para a sua 
preciosa s;lu\le; P.~pectaculo siguilica-
ti V') da veneração, respei to o amllr que 
t1•m os brasileiros pelo seu sabia mo · 
nnl'cha. o mn i~ patriota dos nosso~ con-
cidadãos (apnit~dos gtmus). 

E o prop1 lo centro, o o•·gclo ch~(e dl' 
movimento anarchis ta deste imperio, 
o Pai; , que ainda na vespera da 
partida de S. M. dizia, oro artigo 
editorial. que a bordo do Gi•·M ie ia 
o esq uife da mooarchia brasileira. oo 
dia seguinte teve de cantar a palinodia. 
mostrando a sua admiração pelo proce· 
dimeoto digno que tinha tido a popu-
laçflo do Rio de Janeiro, iodo commo-
vit.la despedtr-so rto imperador, que se 
ret!rava para;: E~ropa. 

Na epuca que atravessamo~ , Sr. pre-
sidente, não é de somenos impurtaucia 
a proposta que faço para a província de 
Minas, nomeando esta a~mblea de 
seu seio uma commiss."lO para razer-se 
representar jnoto do mooarcha no re-
grosso á patria, por que esta assemblea 
1apreseota as aspirações e sentimentos 
desta grande província lapoiados) 

Sr. presidente, V. Exc. sabe que :ogo 
após a lei do 13 de maio: logo a pó; a 
realisação da grande reforma; qoando o 
telej!rapbo a.oonociua que a saude de 
S. M. o imperador se havia profnmla-

mentP :~hala•fo . 'lll·•'i que lo lo n r· ir. 
linha os olhos li t•1~ o:u . tl~rn -·u :tr 
ali•n•_l•• pmsc;11tar a co pm1àu 1lus r>~ct.l•cu. .. ~ 
a CIIJU:! cu~tfados estava w uliada .._ 
sauolu •lo S. ~I. o f mpcr.u!ur, porque 
com prPhOIIII em tod.o!', !:ir. pn•<i, fon tr .• (ll& 
a "~·I !II'S~Oaanltla.c IIUS ltl lldll. ll g ll',,uli:l 
1la llil>•gr~~latl ll IJado'l:tl. a•11•l• i• '" ' ' ' ' ' ' 
netA«:ma para que " ;Jropag.uula 1.IIS• 
sulv.:utc (•tpot!lltlls) oào tomo ntltu e 
o~o porturhe :o .. :;t.ll o futuro auspi-
CIOSO c pru;perv a tptc :.c ach:t desti-
o~du u-tu g•·aut.le impcrio. 

Tolilh•l l'vncltudo. ( \' u tl • b.:m ; muil.J 
btl•») . 

E' :tpllrOV:tola a prOJII>Sl:L 
0 Sr. J•resi,loulenomc<t o~ Sr<. Uarbosa 

oi:~ S1lva, llrumoull,Campeii•J.F . .\lves a 
Vwtll, c declara que, por motivos de 
":l!t•l~·· não po :u fazer part,: t.la com-
lllld~ao. 

Uecl i{i,;a;·ão 

O ~r. ,,n•c ••ieo ele .'lutto& 
(tJ~In o.·ctcm): - Sr l~~'~'~i d cn to. hontom. 
quando o •l l~tlu i: tn lt~••tlt:,· •la hancatla. 
eonsllrva. lolf',\ 1'.11.1a uma r adamaçáo. 
la H:t v a um prole> to r.• I ali l'oJ a lHO 
:tparlll !JIIIl SIJ l1i P.ID :tfgtllll1S JlPt( Ue-
U.IS olt~rrvacõJ,; •1ue li1. 110 -õt c.ua. ett 
llf'•l• it \' . Jo:xc. a palavra par,\ respoo-
!lcr ao no!Jrtl ~cputa·lo, puro ptu não era. 
JIISlO ti tiO a mntha re.;poil:t fu:t~o deiDo-
ra,la nu a ti:ula desde tJIIO ~obre mim 
pesava umaincrepaçi'!o, ,,uc mil era desai-
rosa e que ~c prestava a uul igno$ com-
mo~tano~. 

llontem vimos, Sr. pro!si .lente re-
l'lamar-se nes ta casa contra omissiio de 
a Jll rlc-'1 e ('rotc..;tar•s'l contra ÍD$Crçà<J 
rte <;utros. 

. . \ ssim roi ctue o dls tincto Sr .. cooeg<J 
P1meota reclamou contra :1 om1ssào de 
apartes quo tleu quao•lo fllava o Sr. 
ll rand.io e q no erào i mll~pousa \'Ois, vis lO 
qno diziào respeito muitu tiO port<J ao 
di >~lricto que S. E1r.. tutn o rigoros11 
devr.r de defender f OJ>Jtwl • do St·. 
P imen.la). ' 

O Sr. Barroso Junior lambem vei11 
reclamar.porqueuessas ligeira~ conside-
ra~:itCS que fiz, quando exhihi uma re-
presentação da cidade do Turvo, rela-
tiva á indemnisação,os Srs. conservado-
res :terito alguns c.poiad JS c da mesma. 
b:tncatl.\ outros applaudír<lO bem signi-
fi cati varJeote o meu proccdunento. 

O Sr. Luiz Vieira :-P.Jsso garanti.· 
que a maioria da b toca~· a. 

O Sr. A. de Mattos:- Os Srs. G. Cu-
dido, Cesar, C. de ~<.~ura, Duarte, To-
lenda!, padre Teixeira e outros hoo-
raràl>-me com os seus ap:JiaiJ.JJ e dfl-
rão-me ditersos aparte~. por occasiào 
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ern quo o Sr. Nav:\rro, meu nobre col-
lega d11 bancada, perguntou-mt~ si eu 
e r" advurso à in•lemnb;açào. 

O Sr. Barroso J olu ior:-I'~Jrcm , hoo-
\em, lavei a miuh, testada. 

O Sr. A tle Matlos:-Nào era preciso 
quo V. Exc. lavasse a sua tes talla, 
purqoohavia licatluva ·nda cow os apH-
\es que V. Exc. •leu e que vem coo-
fiignados n:lll mon h as ob.;crvaçóe$. 

l'or exem pl1.1: V. Exc. pt rguotou em 
que cousislta a precipitação, intitu-
lando-me rcpro~sc utau le tio pusado. 

Ora, ja se vê 11 0 ~ na·plt!lla collecli-
•iJade não podia V. Ex c estar com-
prehenrtiolo l, •Hna vuz que a~,im se ha-
• ia mau• restado. 

Q11audo o nobre deputado me inter-
rompia, alguns dos dislinctos membros 
da b.lUC.Ada de •1uu S. Etc.úmuitú Lf i!(nO 
leal o · (•rpoiad, áo s,.. F . 8â) CotO II r-
mavão -:um us seus apoiaolos a-; mon!; .. ~ 
observações. 

O Sr. Presillente: -.\•lvirtol ao nobre 
deputado que a bora está fl oda. 

O Sr. A. llt! Mauos:- Queira V. Ex c. 
ouvir-mo com paciencia. 

Tenbo peolido a palavra por diversas 
nzes, sem conseguir obtel-a, e, quando 
chego a 1·ir á tribuna para falar sobre 
qualquer mate ria, log<> V. Exc. rne 
adverte que a llora eslà fi nda! 

Mas. cumo eu não desejo q11e o noiJre 
· de pulado, o Sr. Buroso Juníor . . . 
· O Sr. Barroso Junior : - Pors eu 

peço-lhe que não conlin ~:e a lomar 
&ewpo com a minha pessoa; lavei a 
minha teMalla; eslá acabado. 

O s r. A. dt: ~iauos : - lloi lie tomar 
o tempo que me for 1>reciso a bem da 
minha dqfesa e espdro que a casa não 
me negará esse di rei lo (•'P •iados). 

Nào quero qne o nobre lieputalio me 
deixe sob a prt~ssão li e um a c to i ncon-
f0:13avel, qual o de adulterar ou omillir 
apartes que vêm em tneus discursos. 

n Sr. Buroso Junior dá um aparte. 
11 Sr. A. lie M.1llr>• : - O nobre do-

pollalio lla de permillir 'lU O eu estranhe 
· ou que perguole-lhe em que Clracler 
• (o~z S. Es.c. essa reclamaçãu. 

Seria como leaded 
Si C..ti noosa qualiliaole, a a:lloriliade 

de S. Exc. não vai até là, suas prero· 
· gativas niio chegam a tautv, sua uni ~a 
missão li orientar a bancada na votação 
de questões puli lica~. imprimir-llle a 
direcção em objectos parlidarios; não 
lhe cabendo, entretanto, o poder· de 
su«ocar.a maoi(t!Staçào los sentimentoi 

· e apreciações de seus co-reli ;io!larios 
em qualquer assnmpto. 

O Sr. Barroso Jonior:-Agrale ·o, 
mas rejeito a lição. ' 

() Sr. A. de Mallos: - Não lenho a 
preteoção o te dar iiçOes a V. Ex c. 

Enlrelanto, como ltJade,·. n:l.•J podia o 
nobre deputado fazer t .. ! rectamaçJ.o e a 
prova é que esse ~eu procedimento foi 
implicitamente reprovado p~la bancada 
conservadora, qu11 em apartes expr·cs-
si vos cabalmente jus li liclln-me. 

Appello para os Sr~. Ferreira Alves, 
Coelho de Moura, Ce~ar e ontros. 

O Sr. Buroso Junior : - V. Exr. 
agora eslá queo endo fazer t•ec'ame para 
angariar prosrlylo~ 1. su:1 itlca. 

O Sr. A. de ~lallos : - ,\ q••e idea 
eu procuro fazer prost~lrlos 7 

V. Ex c. espanou as ,.iJas prateleiras, 
varreu a sua testada; eu rrcciso fazer 
() meSI.DO á rniDIIJ, afim ti(l CJUe O pU-
bliCO lá fora não fique suppoolio que 
eu augmento 0 :1 adultero discursos; 
pois qua, 1la:~ ollservaçOes do p rote:~lo 
feito por S. Ex•. seria est:~ a conclusão 
logica. 

O Sr. B.m oso Jnnior:- E•r não disse 
que V. Ex~. a•JUILP.ra di scurso~. 

O Sr. Ferreira Alves:- V. Exc. eslá 
inlritando o oossll learle·· com a ban-
caria. 

O Sr. A. de ill :.uos: - Não estoa ln-
lrig:tur1o. 

V. E:tc. Lambem é tliU lf.os enthu-
siastas da indcrn oisaçãr1 u bolnrori-!Dtl 
com seus apartes. 

l) Sr. F~rrei ra AI ves:- Eu. não, se-
nhor. 

O Sr. A. de Mattos : - [ aht nessa 
bancada ha mui tos que sâo parltda•ios 
da idea do Sr. Barão de c:otegipe. 

Sr. presidente, como o nobre depu-
lado acaba de declarar qne não diss~t 
bav.lr eu adullerallo meu disçurso; 
fei tas eslas coosíderaçloes, senlo-me, 
porque enleado que me tenho explicad'> 
sullicierllemen le. 

As notas dos lachygraphos aqui esláo 
ã disposição de quem as quizer exa-
mlaar; muitos Srs. deputados liberao!> 
e conservadores ja vi ram que nellas se 
achào consignadas as palavras qus mo-
tivarão a reclamação do nobre depu -
lado. 

E' verdade, Sr. presidente, que 
muitas vezes não só eu, como todos os 
Srs. tleputados, temos necessidade •.• 

Urn Sr. deputado : - De concertar o 
nariz do Olhu. 

O Sr. ..\. de Mauos. . • de adol i-
ciOnar ••. 

CJ Sr .. o\nlooio Teixeira : -Isso lOdos 
praticam e, si é peccado, guem acbar-se 
tseulo lielle seja o primeiro a pegar na 
pedra e ali ral-a na viclima desse crime. 

O Sr. Fen·eira Alves : -Isso acon-
tece a todo~. 
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O Sr. Violti : - V. Ex c. e 1m capaz 

.te augmentar discurs.1~; en o conheço 
u n ho1 (••poh ri I)$ geva.t' ). 

li Sr. A. dtl ~lalto:~ . algumas pa-
lavra~ e mesmo phl".oses, que enun-
ciamo~ e não são LQm:~das pelos Srs. 
\achygraphus, por não :1~ ouvirPm ou 
por outro qualquer mut1vo1. 

O Sr. Alvaro lt:ochadu : -Porque·~ 
impossiv'!l nesta halbu tlia ouvir e 
lomar torto que se dit. 

O Sr. A. do Mattos : - r.· as5im que 
eu tive ueco!:<Sidaole •ltl a•ldiciouar de 
prcprio punho àquel!~s mi~h:~s consi-
der~çoes a resposta qne oiAI uo~~ te re-
c:into ao aparte do Sr. :"'avarrtl, ttne 
11à0 foi conveuientoHneote l•lmll•lo. 

01t0 tstu e teullo o noh ll ol opntado 
declar:.•lu opte aão mP. :lllnb1110 •tual-
qoer alto~rat;àu oo ']Uil eu tl .~se e~~~ ru-
bhcon . .. 

O Sr. lbrroo;o Jnnior : - Atl<n lu ta-
meuto nâOJ oli.:;;n ~euwlhante o·ou•a. 

v. I~ XC . v~là raztno ln m•nnho~ e pn:n 
do urua grantle espa•l:. para lle~lrllll·os. 

O Sr. ,\. tio Mattos . -- l'·u~ n mrn 
procediml'llln, ~en horP~. pool () rn z•lH'el-
·ll ll' lllllSCr ,:un<iolt•r:\110 t'O•nn •I•• ~ntor fie 
1oo o11uUu ohl voutv. tlepuis ti" •··d3maçio 
do oubrP oleputado f 

S1 u é. rert:tmMte l.Ji S. E\r.. quem 
construiu c~emoinhn . oàn eu . e. entre-
tanto, ~oâv oi8Vol ficar iodefo:SO,O~pOS tO ~0 
joizo tlcsravoravel elo~ quo portem attn-
bu•r-mc o r~ c to de razer d scnrso~ com 
a pennn ou atlulteral·os depois dn pro-
lerídos aqui, iotrollu7.inclo·lhes trpar-
tes, apoind{ls, muito bem, sem que 
tstcs applausos partisqem tle algum do:s 
nobres collegas. 

E. ainda. ~uppondo ·se mesmn que a 
u.oto me abalançasse. i· intuitivo que 
oào me lembraria de altnbuir taes ma-
oifPstaÇ<)es a meu~ advor~ariM, que 
certamente virião lngo reclam~ r cuntra 
o enllerto. 

Creio, Sr. presirleotc. rtnn tnmhPcn 
lavei a minha testada ou. peln wcno~ . 
procurei razel-ll. 

A declaração olo nohre oiPpola•lo, cio 
não attnhu1r-me aelulteraçào alguma 
das considerações que 117.. e :1 confir-
mação do:< nobres deputados daqnella 
bancada, dos 111 ustre" con~cr-•adoras, 
seus co-religionarios, tt•te mn honrarão 
asse•erando ~er verJ:utelro o ponto 
~ol1reque verso o a re~lam~çào . poem-me 
a coberto da maledrcenc1a. F.~ to n , por 
unto, plenamente satisfeito. 

Sento-me, coonncido cle que co o· 
~~egoi jus\ ificar-me, recebenolo a de-
daraçào cat.egorit:a de S. E~.:. o Sr. 
Barroso Junior, a quem a agradeço 
(ap!liadov da bafWa4a. lib!l'oJ/). 

O Sr. c;on cs C3111lido: -Não pre-
cisava justifirar-sv. porque não era 
p.•sst vtl attrit.uir·se·lhe e~~e prorP.-
dimento e neno ICI'(I i~so em vista o Sr. 
Uarro~o. 

O !'r. Camillo l'rat•s: - DAff•nolon·:<o' 
multo hem , hrilhanlemeutr; devo e~t:or 
sati~rci to c·nm a declar,tão olu~ Sr•. 
ronsenadorc~. que coolirmaráoaquella 
p~rl !l tio srn •h~curso. 

O Sr. Alv~ru llacharto e outro~ s~. 
de(lnlatlos lib.•racs :-~luito bom. 

E' tido c >~ !11 olt·IJ~te appwva,Ju o -o· 
guiutr: 

,\ 2.• r.omuu.;~;'.o tle f.ezrnda, a fJUC 
fOI pn·~e nto 11 ulficio o lo ~ecrtJtariol do 
gn \'I' ruo. n rom (\:1 uhado •lo ri'']UCri mr o hl. 
em qnn 0 pe ufc>:iOr o la ':t. ' r.aciCII''< ole 
l oo~ttrn c:liilo prim .. ria da cirlaoJn de Sa-
bara. lle• ca.huo CArlos do Cool<l Lim~. 
po•o.l" ;. e~La :o~>cntblea a d~Ci tlt3Ç3U de 
um:t 1~1 quu auto•rise o pag.1mentu oi LI:< 
oro!PnntiM, a <Jue ~c Jul)l<> com dorditll. 
por ldf shln Clll:ii'I'Cgado d:l ollrr.t'ç:i I tia 
aula oncLu •·m1 tia me~ma ciJ~de ole.~Je 
t5 ele Maio tlo ·J8i!l; 

Cunsioluran1lo que, JlDr acto doi gll-
v~rno, dl'~>a !lata, foi creacla a rcrertda 
escola e de sua tlirecç.io encarregado o 
su pplicaote. nletloante a gra ti li ração de 
30015000 rr1:; anuuae~. que lhe rui paga 
de t.• de Junho saguinte (sua insta· 
laçàu) aló Oulllbro de 1 88~: 

Considerando que não houve acto 
algu~ suprn.mimlo a e~col.a. em ~uj(l 
exeiCiclo conttouou o supphcantcatu ao 
presente, e 'JUC, como se deprchende das 
inro• maçOe~ da inspectoria çeral o di-
rectori a de razeoda, oão ro1 elle paJttl 
pnr ratta de verba nos orçamentos para 
tal fim: e nesse caso; 

Considerando que é de inteira jus-
tiç:~ a pretonção do supplicante: 

E' "com missão de parecer e requer 
que >Cja e:;te. comosdocuruento~ juntus. 
remcttlolo il I. • com missão de razcocla 
p~1·a cons1goar verba no orçam~olo, 
pcl<l qual ~eja o peticiooario . inde1ooi-
~atlo de seus ordenados veoc1dos e por 
vencer. 

Sala das commissões. 28 de Julhó 
de \!l~S.- Carupello.-Leonel Filho. 

A r1mmiçsào de redacçào vfferece 
red•gid 3$, para a.· discussão, os pro· • 7w .• ..,__. JeCtos os. a e .• a ... 

Sào lidos e \'àO a imprimir o~ se-
guintes: 

A t.• commissàu do pro!JII•L&> o ro•~tre.<>nl~
o;iles de camaras. 3 ope~ f,, 11r~,;o·u1~ a ola r:~ 
mara munic.lp.al ole Jui1. rio• ~·.,r,,. nrooonp~-
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uh Ida clo]lrojeeiO de re'lsàoda su."• l• ,;tur.u, 
r~rnndo-se o direi lO de emndu. ê da 113-
recer quo se adopte o ~eguinte pruJecto : 

A auemblc.l legi31ath·A llrnvmeial dos 
Miuas GeraM, sobre propo&ta •IA r.~mun mu-
uidpal do Juiz de Fora, rcsolvn : 

ArL un ico. E' nppro,·ndo n (lrujo~tu Jo• 
•·avisAo do postura~ da cam:1rn muuici(13 l 
t111 J ull de Fora, que a esta ro>uluo;nu ncom· 
flliUha; revogadas ns disposlçll•~ ~~~• eou-
lrn rio. 

Sal;t das CC>IIImis>õo•<, ia de Julhu olo 18'1!!. 
-Jnstl Horl.l.-~ava• ro.-Jos" li. ll: nutl;iu. 

A cornmiss;\o de estatistlca, a 'I'" l•oo (lru-
'"'ulo urna pelição do Oelllno Ooulh•~:•>$ l'c-
rttira o outro; proprictarios das razeud a.> 
olcuoon ioadas-São João e Pereirn-,(lortindo 
tmusloreucla o las ln8S111M !atend a~. !In 11111-
ulclplo do Entro Rins, n 1111e (lerlnuo:onl, para 
Santa Crur de Aguas Claras, do municipin 
olu OomRm; 

E' do 11arecer que se auonrta " 1•••llrtn. 
Mrtol>l.ludo-sc o seguin te t•roj~rlu. 

A assembl~ legi•lativa provlnt•inl oi ~ \11-
u:.. GoraM decrel.l : 

ArL unico. Ficio transforitl:l• ,, ., """:i-
ri pio de Entre Rios, a que perlt'lh:~uo , 1•ar~ ' 
fl'eguelia de Sanl:l. Crul, municll•iu .•lo ll~m
llm, as lazendas dP.n ominadAS- Slot Jo1n e 
P~roira-, pertencentes ao,; cida~Aus l>clllno 
Uornlngos Pet·eh·~t, Marli! iano f un eim ~~~ 
C1111'ha, Firmino 11-lminll s l'oruim, 1'h"lt-
philo Oonodiclu Ouoni m~os, Jo1sú Maria 
da Silveira e João Rosa orctra; ro•·ugada~ 
a,. dispotlçóos em !lOntra lo 

Sala das comml:;:;õe&, ia de Julhn oi•• 1~. 
- Jos6 11. Brandà11.-Na~arro.-Ju-é Theo-
.tnro. 

~- 4\0 
A commil!Sào do cstall~tic:t .. ~amiuuu '"' 

('Ot t~:Jo \los Cldadaos t'rnncisc.t tlu Svu~a 
CulllO e OUti'OS pi'Oprietllfio,; dn,; l:u ond3S 
cte-inadu-Boa Vtsln,Ouarteo llacltado- . 
pedindo &r.ansfereneia d111 mesmas JIAra a 
fr~uella dn Brumado do Paraopoba, munl-
t:i~lo do Uuu:!ltu. 

'f: 6 de parecer qoe se delira " 1Jedidn. 
adopl:l.adCMe o SO(Uiate projecto: 

A -omblea legtslatiYa provincial do )11-
uas Geraes deerel.l : 

Art. UDICO. Ficào transferidas tia frOI(III'-
tia de lllltlteus Leme, lerttlo do J>ar;i, I'",.,. 
a do Bromado do Paraopeba, muuicil"" •lu 
llomOru, as fueudu denornínart11~ - Rc•a 
VIsta, Duarte o Machado-, pertencouto> ao~ 
••ub daos Francisco da Silva Couto, Manoel 
l\ 1IIOS Ferreira e outros; revogadas as dis-
l'"'í>tçóes em contrario. 

Sala das commiiS4ei, t8 de Julho de 1888. 
- José M. Brandào.-:'iavarro,-Jos.l Theo-
doro. 

N.m 
A' commlssào de esl.ltisllcn fui t•re.se11te 

n1ua pe&lçáo de Comelio Ferreira Leilo e 
011\1'01, proprlotarios d•, r~oodas tlenomltt3-
da-à::~ebido, GaiiPIIas, Buraco o Agua 
Limpa-,peclindo &raosrerenola das mestHas 
ela fiecuula da Piedade dos Geraes para a de 
Sao&a C... de A(uu Cluaa, municipio do 
Bomam. 

8' de parecer q11o se auenda o pedido, ado-
pl.ludo-se o le(UI.,. •DnJiec!IO: 
1-mblea ..,iiaall'•à pro•incíal de Mi-

nas 'Genes decreta: 
.\'1'1. anlco. Flrio trauterlclu da fregue-

lia da PiodaJio dot t";ur~e~ Jl3ra n !lu Sl nta 
CttU de Aguas Clara~. município olo Bom-
IIm, as f~uda• denominadas - MachadO$, 
GameUas, Buraco o Agu3 Limpa- , perten-
cemos aos cidadãos Coroello Ferreira Leite. 
Joào Pinto de Sousa, llvrnrio Pinto dn Sousa. 
Dlmn~ L•llo Furroira, Bal rluinn l'lnto de 
Sousa, Luclndo Jose da llosn, Joàa LuiE 
da Silvn ••loriJie.; u muito< nutro;; revoga-
das as tl is;Josiçõo_l om contrario. 

Sala dns sJffóe>, til tiA Julho do I &U.-
Jo, c M. Oraudao.-~3\'otTn.-Josu Th uo~u ro 

N. 4\'! 

As conunis:sóe> do 11o•l~res e sogund.l d8 
razcnd~ eumloaran " requerimento do 
t' rancl,co Antunes de Shluoira, prOJlOD-
do·so aos serviços tl_u llh•u•inaç;io publica 
o pnrticular o aliastccuuoutn tio ngua pol:l.-
vol dn cidatlo do Sa~ar:i; e. nch,\Utll) que 
a l>fOitOSI:l so contem '"'" llmitC$ d:t com-
pctoncia e economia municipal; são da 
parecer e ro•luerem que esta a:s;o;omblea. 
3dopto u seguiu tu projecro: 

A ôlosomblea legislalh·a pro••iuciat da 
Mtn3> Geraes decrola: 

Arl. 1.• t'iu a tatn3ra municipal d:a. 
citholo ol c Sabar.i autori<3dllpat·n o·uncodQr 
prÍI ilnglú 1111r lriuta 3UIIOS a t'r311CISCO 

I Antune> do Sh1urira para 11 >t'I'Viço du illu-
miu:IÇ:ht illlblto\ c 11arliculnr u nha.~teci
monto d'ngun pot,wcl da mosm:1 cld.1de. 
nos termo$ dos p~ru•:ores da• rerorldu 
eon: missóos e om rcla(.'io i l>rotonç:io dtJ 
Olympio flodrigues de Araujo potauto ~ 
eamara municipal do !tio ~o,·o. 

ArL ~·· Revogão-se as disposições e111 
contrar•o. 

Sa la das com missões, i il do Julho de t888. 
- Martins do Andrade.- f . S:i.- C. Prale:l-
- Leonel Filho. 

.N. 44:1 
A comml$sào do lnstrucdn puillica, a 

quo !oi pre!leOtO O omcio d,', SOCrl.!t:lrÍO diJ 
go1·erno, ncomr•~nhado do requerimento de 
D. Virglni~ do Arnujo t'on,;eca, ~·roleM'•~ 
da rregucria Ja lliuga, município \l o Ara;-
suahy, pedindo um anuo de licenç;& COID' 
os respeetiYM vencimentos pnra cursar a 
escola normnl de Montes Claro, nu outra; 

t.":onslderando que, n-ot do arL 183 do 
regulameoiO n. tOO, Jl'lde o flre!lidente d& 
pc·ovincin conceder annunltu•tnto :1 doi&$ 
professores licença pa1·a hallili~lr-~a n<r 
t nrso normal, percebendo o ordouado da 
~uu cadeiras; 

Considerando que a sU(I(Jiicante oslá DO$ 
casos d~ merecer a gr.1ça solicitada, em 
vi;'l.l do gue inforru a inspeclorla geral 
d'mstrucç;&o publi~ 

E.' de parecer que se adopte n seguin._ 
prOJI'ICIO: 

A assemblea legisla li v a l>rovincial ds 
Min<U Geraes deerel:l.: 

Arl. unico. E' o presidente da província 
ulorlsado a conceder a prore~sora da rre-
guella da llltiiJ&, do munlclpio de Ara11u1h1. 
D. Vlrginia de ArauJo Fnnseca, um anoc.. 
de licenç;& com o ordenado da cadeira, nos 
lermos do arl. t83 do f'8I'Oiameul0 o. teo. 
para cursar qualqlll!r elas esoolas norrnaa 
da JN'OYincla; re•opdas as •iiJMMio6es ea 
CODtrario. 

Sala daa c<>mDiissões, t8 de lulllo de t888 • 
- J. Dutra.- JOII! TbOOlloro. 
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Escola de ~ltn ,-,n ncm 

I.!<Jntioua a discussão do parecer ua 
Ct mmi~sào de lns:rucçào puiJiira, inde-
ferindo a p-tíçilo dos :olunllhl:l tia esco;.l 
o e pharmar.ia. 

E' apoiada c entra t'OUJUilctamente 
crn discussão a st>guiote emenda : 

A U<emhlt·~ legisiMÍVll Jll'ooi' ÍIIríal do• 
)fiu:b c;nrae,, tlecrct.1: 

Ar I. I. ' A> lcd3> ~a o><·ul3 d,• t•hMtll~ 
•·la cnmeo;.tr:in '"' tli3 1.• cl11 Oulnltm r IJ•r-
•uiunr:\n 110 d in L • ole llrwmbro olu cad:• 
:11HlO, llr:uulu as dua~ '' (lnrnl'\ •lo t•~ :urws. ~~~ 
•1110 lrnln o nl'l. i õ du r•:g. 11. U!i, lllolllaol:t;, 
·' 1.• llllt'a do• Sctemht'" atol 18 cl11 1111'>1110 
1110~ ''a ~. · Jt3r~ ti o 1.• olo Uor.eutloru :•t•: I ~ J·• 
11111<1110 IIIN .. 

A$ huc ritlt<ôe~ •lu matrícul:• ll~:1rãu 3hcrtn., 
olur3111e lodo n mez ~~~ llezcmhr·•· 

.\ ri. ! .• S~o vall~os Jtar~ ~ 11131riculn 11n 
•••rooln de tohnrmacia Ui ~X31111'• do prel'ar~
loorit>< o:o11 ~1tl••rados nlidos 11M3 " mnlricnla 
•I•: ctunhtlll'r •I••• r ur,~o; superíur•·• dnlmtocriro: 
·"'im howo·prulnoln u art. tl.• ''" reg. 11. 95. 

Art. 3.• Jh~\'nt;:io~c as 1IÍ~'~-JI"~Içõ\.~S em 
···•ntrqri••· 

Sala ol3i «•·sior•<, :;!.g riu Jnlhu tio• 18811.-
f . Si\. - C. J>ratc.. - Cnu•l'•'llll. - S•l US:o 
li~ helio.-'" Godoy. 

Encerrada a discussa0, é rejei tado o 
parecer e approvad" a emenda, que ti 
considerada como um projeclll. o qual 
tom:l. ~numeração de ''·\ e 6 julgado 
objec&o de deliberação. 

O Sr. Jo~ino declara que tinha uma 
emenda pat·a nfTerecer ao projecto, mas 
nào o fez , pnrqu9, quando pedlo a pala-
vra, ja a discussão esta v a encerrada. 

Aguarda, entretanto, outra oecasião 
para ofTerecer essa emenda, que tem 
por 6m conciliar os i o ter~ses de ambas 
as classes, dos preparatoriaons ou•intes 
da tscola de pharmacia e dos estudantes 
ja matriculaclos. 

Posturas 

Entra em 'l!. • discussão o projecto o. 
10\ , cooteoJo !l codigo de pos~uras da 
eamara de S. Gonsalo do ~~pucahy, 
regimento io&.eroo e rcgulalll8oto da 
pr. ça do ID6rcado. 

O Sr. R. Horta reqaer e ob&em qae 
a diaea•io !141 faça por ti tolos e não por 
artigo~. 

Slo lidol e a;lOiados os seguintes ad-
ditl•oe: 

N.t 
O«ereço coao MdiU•oa ao ~jecto o. 

19' o de o. !IS6 do «*NO.&e aobo. 
Sala das aeaOet. t8 de Jalbo ele 1888. 

- Dr. Carlos Ferreira AIYes. 

UITarP.cewos r.omo adol1t1 vusan projeck• 
u. tiH ~~~do os. H4 . :tst e 380. 

!'~ la !In~ ~tl.o<•ioP, , -!R rt c Julho rle t888. 
-A,·cl no Correa. - F. Ah·o.~. 

N. :I 

t l!Ttrcc~mos r.omo adtliti v o~ ao pt'OJilt:l(» 
11 . I !1\. tle postura.~ municipao~ t.lo S:l-
pucahy, olle o. ::~1. adtl itivo it'l postu-
ra.s da camara IDuntcipat t.lu S. P.1ulo d!J 
Muriahé, o os de 11!!. t !l6 o <;!11':! . 

Saln t.l as sessões, 'l!8 tlc J·tlho do 1888. 
- Teixeira Uu;.rte.- f . Alvos. 

N. 'I 

UITereço como atldi ril·o ao projec.lo o. 
t !l\ a proposta da camara municipal de 
Jui1. de f ora sobre atlditi vos i1s posturas 
municipaes daquella citlaole, ja presente 
a esta :.ssemblea om se~:làu de '1.7 do 
corrente e que está com parecer da 
commissào respectiva. 

Sala das commissõe3. 28 tle Julbu de 
1888. -Or. Carlos Ferreira Alves. 

N. !'.i 
OITorecemos como additi v o ao projcciO 

n. Hl~ o de o. 3Gi. 
Sala das sessões, '1.8 do Julho de t888. 

- Ur. Coelho de Mllura. - José The&-
dorn. - Padre Ftrmiaoo. - F. Alves. 

N. ü 
OfTerecemos comõ additívos ao pro-

jecto n. 19 ~ DS de DS. :178, 3;1) e '1.73 . 
Sala d:~s sessOes, \!8 de Julho dn t888. 

- A. Mattos. - O. !l. Vi o ui.-F. Bru. 
-f. Alves. 

N. i 
OfTerecemos como additivo ao pro-

jecto o. t 9,, ora em 2. • discussão, o ele 
n. t 93, que contem po~turas mooicipaal 
do Sacrameotu. 

Sala das sessões, ~M de Julho de 1888. 
Augusto Cesar. - F. Alves. 

N 8 
OITerecemos como additi•o ao pro-

jecto em discussão o de o. 4:11 (posto,. 
de Guanbàes). 

:i'> la das setiiiÕeS, 28 de Julho de U188. 
- S. BarroeoJa.oior.- F. Al,es. 

N.9 
OIJerecemos como additivos ao pro-

jeelo D. t94 o de o. '1.7' , que trala du 
poslana da umara mooictpal de Ma-
ri:.aaa, e 3U, da Ponte Non . 

Sala dasl8586es, ~ de Jolbo de iB. 
- A. Martins.-Campello. - Sousa Jaor 
bello.-L. Godoy.-J. 11. Braodio. 
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OfJertr.fmOs c mo additivo ao pro-
jecto o. i94 o de o. 299. 

Sala das sessor~. 28 de Julho de 1888. 
-Padre L. Godr>y.-Soosa Rabello.-
AnloDin Marlin~ . -Josino Ar&ojo.-

França V1anna. 
N. H 

OO'erecemo~ c< mo addhivo ao pro-
jecto o. i94 o de o, 300. 

Sala dasses~OP:<, 2~ de Julho de f888. 
-o. R. Viotti. - F. Braz. 

N. f~ 
•11Terccemos como Mlclil•vo ao pro-

jeclo u. t 94 o de o. 407. 
Sala ela$ sessões, :!8 dP Julho de t 888. 

-l'arlre Te1xeira.- J). R. Violli.-
Luiz 'Vieira. 

N. 13 
OITerectmo~ ao pr!ljtcto o. tll4 o tle 

368, que coo1em o cod•go de posluras 
munlcipaes de Ca laguazes. 

Sala das sessOes, '!8 de Julhn de 1888. 
-Luiz Vieira. - O. R. Violli. 

N. H 

Offt>reço como additi\'O ao projf'cto n. 
~94 o de o. ~'i4. 

Sala das s~:<!ões, 28 de Julho d& 18 8. 
-F. Braz. 

O S•·· J.' e r••e h ·a JIUvee:-
.Sr. presidente, pedi a palavra para 
apresentar alguo:s additivos ao projecto 
em discussão; o·, sendo o.m desses addi-
t ivos rt>fereole ao proje~:to o. 256 do 
co• rente anuo, que trata da approvação 
do codogo de posturas da camara muni-
pai de S. João Nepomuceoo, en não 
posso deixar de dizer algumas palavras 
a llioeotes ao parecer da commlssão i. • 
-de proposlas, quo examinou o mesmo 
codigo de posturas. 

O Sr. 1\odrignes Horta :- Peço a pa-
Jayra 

O Sr. 1 o•rreira Alves: - O meo dis-
tiocto a;nigo, ralator da commissào. 
-digno deputado pelo i O. • districto, no 
MO parecer não pOde deixar de propor a 
esta assemblea a revogação de duas me-
didas apresentadas por aquella camara 
no seo codi!JO de posturas. 

A primeira refere-se á queslào de lo-
catão de ~erviço:i de trabalbadores agri-
A:Olas, materia, alias, cuja mutilação 
Jle&le codigo de postnra~ não tem. razão 
.jnstiOtativa, porque a comm~ão 2.• 
de propostas apresentou identica medida 
pn ser geoeralisada a 1 odas as cama-cu m11oieipaes. . . 

Ora, si a 2. • com missão de propos-
, 

tas submottou á con~itleraçào da a:r 
semblea a qnoslào da I Oc.1\~~o de servi-
ços e de traiJalbo ngricol:o e tão bu:• 
Mhon u idca que entendeo ·lever geue-
ralisal-a : si ha outras propostas identi- . 
cas à r1ue esti1 contida no codigo 1111 
posturas de cuja approva•::·w se trata. 
não vejo razào de ser par11 que a i . • 
commí:isào de propost:ls •lô parecor 
mandando destacar o'Sta parto ! 

Pois 1>! c t.iu> boa a idca filiO a assem-
bica mnntlou que fosso gr.nr•rn lisada a 
todas a:; camaras mnniclpa·:~. ni10 h~ 
rJzâo para se Clll'ta•· a inioati va quo• 
tomou ;, 1:amara de S. Jof1o. 

O Sr. Horlrignc~ llorla tl io nm apal'h• . 
O Sr. Ferreira A h·cs: -.\ cnmn ra li•• 

Rio :\OW> n:io se referiu :1 tra !Jalho~ 
agrícolas; a tlu S. João foi quo at•resen-
tou :t mctlida refe1·cntc a luca~:ão do· 
serviço e a trabalhos ~grio;ol as; mas, 
desol(' que a nsscmhlcama1 11luu •IUO CS-"'' 

I t.1edida fos~e ~c~eralis:-.~~" :l i?lla~ a.~ 
caonar;IS IU II II IC!pae.~. fica ~:ll i SfCI I;I a 
as1•iraçf•O tia ··amara cte S. J01ào. 

P~·r rnn5rguinte, n:lo elillln l'alauol u 
contra a irlea. estou sumo•ate fazen.t" 
sentir qnn esta camara roi a qu1: trtmon 
a iniciativa neste ~cn tillto, ink 'ati,·., 
muito I ou \'a vel e IJ UC o!Jtcn: npptausns 
da assemblea prol' incial. 

Quanto;\ 2 . • pan e, taml!cu1 uão pnsw 
dci:tar tle :~~~alysar o parr;:cr da 2.• 
commis~ào de propo~tn s solor(' a •!Ucs-
tão 1le inS1rucç<io puhlien n:o•ptollo 111 11-
oicipio. 

No seu codigo ole pMtnt·a~. a cam:t r. o 
municipal de S. João ~cpon o tH;cno pro •-
poz a esta assemhlea o:rcar es.:olas rh· 
utstrucção primaria p01· tudn o mnui-
cipio com supe1·inten1lenci:o do governo! 
sobre o professorado, c apenas crea l'a 
uma fonte ele renda (>am Jl•ldet· manter 
essa!! escolas. 

A ill ustrada commi~sii o, ur1s - consid l!.-
rlndos-quefezparasustentar o scn pa-
recnr, acha muito exequh·cl a idea. (' 
disse atõ que considerava de gl'!\ ll(lc• 
vantagem para a província a muuki-
palisaçào do unsino primari<l, pore111 
que para esse fim conviria a munid· 
palisaçào de alguns dos actuaes impo •~
to~. como os de indnstrias e profissüe~. 
predial e outros. 

Ora, Sr. presidente, ett conto que 
í'.Sta aspiração da camara mnnicipal 1lu 
S. João ~epomuceno será Lambem sa-
tisfeit.a, porque ella não pQde ter me-
lhor propugnador das ld~a~ que ini-
ciou do que o illustrado relator da 
commissão. o S1·. Dr. Rodrigues llorta, 
digno d.epolado por aquelle dislricto. 

S. Exc., si ·fizer re.'llmeoto a prop:L-
ganda desta idea, si genera li~~<1r Iam-
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bem a todas as eamara~ muntCtpaes as 
despezas com o ensino primario, pre-
stara um relevaule scn·iço à província 
("P' tudo do S1·. Tolelldal) o não farà 
mais do que pr.:>puguar por idens que 
necessar ianu·nle pertencem á bandeira 

6'10 !'CU partit!O. 
O Sr. Tulcnda!;-E de :~I to ;ll~ance 

administrativo. 
O Sr. Ferreira .'.h·cs:-Apre.~entada 

esta questão àquella t:nmara. foi logo 
tomada por que~tão política ..• 

O Sr.Rodr tgues llnrta:-Não:• poiado. 
() Sr. Ferreira Ah·es •.. ua loca-

lidade e, .enlào, se levantarão rontra a 
idea; o eu 1Jncro faze•· h~m p:ll~nle á 
província que hOU\'C nlli ' llll'm enten-
desse ~~~triotico orpor-so á tlifTusào do 
en•ino c lizesse chrgar ,, es1;1 a~.em
blca uma represcutaçào de po·>~~oas, 
alias muilo considt>radas, thspen~an•lo o 
ensino 11rimario! 

E' un1 CIIIIIUIO! , 
O Sr.Rotlrigu c.~ llurta:-~i\11 apoiado. 
O Sr. Frrreim A I \'1'~ :-E' 11111 cu-

mnlo vír-~e repn•st>nlar !'ittltr:l uma 
c:llD3r:l Qllé 11 :1 1:1 ti l! o' llllllll'll' il~ SCIIli 
tl;• l'!'rCS 1111 rÍf:OT da ll'i dr I . .1,, Outu-
t.roo llc i S':!K, que,,;, rniiiiJclPuc;~ ;';s c:a-
maras mnuidparJ; p:1r:1 ~,. tnl<'ri'S-'>~n·m 
pela in~trur(ào primana, a·untr,l uma 
tdea eman~<lo~ daquPlla ror,ll•r:açfw. la•-
gitima rt pr~s~ntante do mnnicipiu. 

Senhores, a c:uuara municipal não 
podia, nen1 de,· i;•, tornar a si a lnidalil·a ae Crl':\1" CSCOiaS primarias 111) IIIUII ÍCi-
piO, sem crear impostos. 

O Sr. Rodrigues llfl rla:-S?tO pesa-
díssimos. 

O Sr. Joattaim Outra :-~ào reprc-
sentào contra a idca, mas ~im contra os 
impostos,que erão muito ,·exator·ios. 

O Sr Fert eira .\ ll'es:- Eu tenho 
tanta certeza de •111e a rnanirestaçào 
que o nobre deputaalo trouxe c parti-
daria (ntfo apoiado elo s,·, llod,·iguc.~ 
Hor14), que promello para o anno. si 
t ivo for e I'Oltar :tiJ •t i. trazer 11111a re-
pre.'!ent:.çào de nun1cr•i lluplu ,,,. , ... f:l. 
aiOS, pedindO que c::ta ó\j;SI!tllblta f:ttlt'e 
impostos sobre :ll tuell:l (Jf,pnlaçào para 
sustentação da instrucç:io. neces.~itlarle 
primordial, de rpt~! aquell•• município 
se reseote. 

Fiqu11m certos V. Ex.:. P o illn::tradc 
repr~eutan te. dO i O.• ali~lrklu, e1lle 

. trouxe aquella represcnta•;ão. que a 
umara, procedemlo por essa fMma, 
1110 fez mais do que interpretar perfei-
tamente bem os sentimentO$ dos seus 
muoicipes. 

Mesmo o imposto pn:dial que ella 
propoz, de tO;)OOO no maximo sobre 
ada lavrador, para creaçà•' 1: susleo-

taçào das escolas primarias nas di-
versa~ freguezias do município, ufm 
pode .'ler taxado de oneroso, porque 
V. E:\c. comprehende que, com a actual 
o~garyisa~od~ ensino pr.imario, •\ nt•tito 
dtOictl dt:>scmmar-se a mstru~l{àu . 
~· a:<sim que o nosso munid llÍil, ll"l' 

exemplo, •tue t:oucorre mui!<' p:1r:1 a.~ 
rendas da pro,·incia, pela su:1 a!lri-
r.ullura e indu~lria, tem apenas \ es-
colas funrcionanol o. 

E que til'cssc llcz / Ucsde qne t'SS3!> 
carl!>ira;~ de instruc•·ão fussem r:;:to-
cadas nas sedl•s t1aS fregucr.ias. v 1'H' 
acontnccria era 'liiC os muniu os tl:l roça. 
os prolntarios. os ingPuuos o hoje os 
propritiS lllit• rlus •la lei 1:1tlo )lrlio, ni'Ht 
pollcrtàu rrequa:ntal-as. 

O Sr. Camlid11 Cer•tucira : - Quantu 
aos ingrnno~ .o :thU!'II l·e•xtraorlliu;trio ! 

A maior parir do~ prorcs~nres pu-
filtros rcrn,;àoo-sc a acl!Íl:ll os. 

O Sr. Ft•rrei t·a .\ll'rs: - E' I'X:tCLII. 
A camar:l ruunicipal epti7. previa-

mP.ul!l rhcgar :teste ro·~ult:uln, fazcud11 
espalhar uscola::. cuja rr~'lll f'nria ma-
xima I•Am sua snhsi ~ta·ucia rossu lle 25 
alnmno~. n.1s dÍI'crs:• :: frrgucr.ias do 
rnuuicipin, ,·ons1•gninel11 a>$Ílll dar in-
slruccão a toa la~ as r.lasse.i •lo povo. 

\ 'c, pu1s. a casa •ruu cn não podia 
al ctxar tle razer este reparo ao parecer 
•1:1 tllnstrrul:l commi·«ào I. • de pro-
po!!t:l~ . 

O Sr. Hotlrigucs llorta:-~13.1, V. 
Exc. não a(:ha melhor gcncmlisílr :t 
idca 7 

O Sr. Ferreira .\h·cs:-Ja o disst•. 
O Sr. Ro•lrigues llort;.:-l'ois foi 

esse o pensamento lia commessão. 
O Sr. Tolcodai:-E o orador aceita-o; 

ja o dcziarou. 
O Sr. f erreira Ah·es:-Jia muitos que 

receião a gencralisa.ç:to da irlea. por-
e1ue alguns espit·ilos poem aind:l em 
tiUI'illa as l':lnt:•gens dn rnunici p:•li~n
e;ào elo ensino. 

O Sr. Toleudal :-1\cccio ~em razão. 
ll Sr. Ferreira All'es:-E' um rt>cci" 

inrnn!lado. 
Não seria muito melhor que as lles-

pez:~s com a instrur~ão primaria cor-
ressem r ~conta da municipalidade 1 

O Sr. t:alioJ< Nogueira: -Nem todas 
podem com isso. 

lia muit:~s camaras paopPrrimas. 
O Sr. Toleodal: -Mooicípallsem-se 

impostos correspondentes. 
O Sr. Carlos Nogueira: - Assim, 

pode ser. 
O Sr . Ferreira Alves:-Demai~. Sr. 

presideo~. ainda se poda, estabelecer 
uma medida e é que aa camaras mo-
oicipaes, que não li Terem rendas sn m · 
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cientes para sustenlar as catleira1 de 
in~lrueçào primaria, sej:'10 sub:illliadas 
pela pro.-íocia. 

~las, esta assemll!ca sabe qne a zona 
da u.atla soiTre muito em rulat;ão á in-
~lrucção primaria. 

O Sr. C 1otlido Cerqueira: -Sem 
duvida. 

1) Sr. Ferreira Alv~s:-Nôs não temos 
io:: trucç~o primaria oa malta. 

tl Sr. Tolendai:- E'preciso protegei-a. 
l) Sr. Ferreira Alves:- A uoic.a pro-

teçção que vejo 6 a muoicipalisaçào do 
en~ino p•imar lo. ficando a sua $Uper-
intondencia com o govoroo, como 
acontoco no:; Estados Unidos. consul-
lando·se por esta forma a centralisaçào 
neC~~ssaria. 

O Sr. I. Morta dâ um aparte. 
O Sr. Ferreira :\lves:-0 nobre de-

pu t.ado não me ou vio. 
Eu dizia que as camaras munil'ipaes. 

que não tiverem· renda para manter 
escolas, sejão sub;irliadas pulo g·•\'.;~no. 

E. depoi~. Srs., os muoh:rpio• Q•te 
não 1~10 renda para se m:tntcr nh 
•levem ter essa c·•Legorra, devem se• 
supprrmidos (ap.JitAdos). 

Mas, de que serve a malta ler renda 
e ui'lo manter escola;:l 

Ja .-é. pois, o meu i Ilustrado amigo e 
collega, relator da i .• commissão de 
propostas, que de modo algum eu quiz 
fuer censura á S. Exc. ;. proposito do 
parecer que lavrou P. ~im fazer sentir 
que a camara, quantlo teve etu vista 
;opresenlar esta proposta, foi somente 
desejando cuidar da iost7ucçào publica 
fio município, o qno é mnitn lonvavel 
(apoiac.Ws). 

Sào lidC);I aroiados os seguintes ad-
ditivos. 

N. 1~. 

OIJereço ao projecto o. 19.\ como aJ -
rl itivo o de o. 2~3 . 

Sala das SOSliÕ8s, 28 de Julho de 
f &;S.-F. Braz. 

N. t G. 

OlJereÇ!) como add i lho ao projecto 
o. t 94 o de o. 2:52. 

Sala das sessões, 28 de Julho de 
t888.-F. Bru. 

N. t7. 
Olrcreço como additivo ao projeclo 

o. t94 o de o. 354. 
Sala das sessões, 28 de Julho de 

t888.-Bias Forte!!. 

O 8r. Rodrlpee Hortaz 
- Sr. presidente, o1o m~ eorpreodeo, 

• 

antes eu esperava a impugnação do mett 
nobre companheiro de distríclo ao pa-
recer apresentado pela prímetra com-
missão de prOJ'OSLas, da qual sou rela-
tor, rela ti,·am ~ uto ao ~odtgo de postu-
ras da camara muLicipal de S. João Ne-
pomuccuu. 

O S.r. Tolendal -EIIe não impugnott 
propl'l:uucuto o parcur. 

O Sr. rerreira ,\1\·es:- Apenas 6z 
obsen•açues so lire o 1>arecer. 

O Sr. f\ . Borta:-E tal era, Sr. presi-
dente, a sofrPguitl:io tio nobre depu-
tado em impugoar o parecer da cllm-
missio, que S. Exc. aprovei tou-se da. 
discussão que z.qui houve sobre a in-
dic:tçào rederalisla, apresen tada pelos 
membros das ))ancadas liberal e repu• 
ltlicana, , ar3 combater coto certo calor, 
com uma vivacidade pouco u::oal , o-
peosamoulo da 1. • com missão de pro-
po~t~ ~. 

O Sr. F··rre.r.l .\lvu-<: -F.' que Z•·IO' 
mnilu :l.i prarogativas 1la caruara mu-
nicipal tia minha cidade. 

O Sr. 1\. llorta:-1\econheço, Sr. pre-
sideule, •J•te v nobre deputado esl.á pro-
cedendo com l•Jda r.11n vicçào: S. Exc. , 
ill'pugnantlo o parecer da primeira 
cornmtssào de propostas, r~l-o pai' ck.Jil 
de conquête e de na•s.t mce, isto por-
que o nobre deputado ó o suggestor, o 
inspirador das medidas proposta~ pela. 
camara do S. Jui'lo ~epomuceno. co111 
as quaes a curnroissão entendeu nã~ 
conrormar-se. 

Sr. presidente. o oobre depv tado, n111 
seu desejo de censurar a t. • commis-
são de propostas, com rellção ao pare-
cer apresentado sobre o codigo de pos-
turas de S. João NPpomuceoo, come-
çou estranhando que ella tiv0:1se IDa o-
dado separar a parte relativa ao ser-
viço domestico e a trabalhadores agrí-
colas. 

Como o nol.tre deputado sabo, a ~. • 
eommlssão de propostas, logo nos pri-
meiros dias dos nossos trabalhos. 
apresentou um parecer, generalisaodl) 
a. todas as camaras da proTincia u 
medidas propostas sobre aquellas ma-
terias pela camara munici 1·al do Ri111 
Novo, metlirtas que eslào de perfeita 
harmonia com o pensamento do meta 
nobre collega. 

O Sr. Ferreira Alves : - Perfeita-
mente. 

O Sr. 1\. l!orta :-Ora, Sr. presi-
dente, fti ja eslào generalisadas a lOdu 
as camaras da proTincia as medidall 
propostas pela camara do Rio No.-o-. 
com as qaaes o nobre depatado coa-
corda inteiramente, como é qae S. Exc. 
vem censurar a commiasào, por coos.i-
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til'rJ ~ l·~rJ ullica,la 3 rarlo do coJig 1 de 
l'· •~lur~s d e S. João :'lopomu•cuo rcla-
lt l':t :Í•Jucl l:ls malcrias' 

l\.1is o nobre dcpull tiO uio n·· l]llt'. 
( t ' t.I~Ct.! C tld rl desle modo, a commissão 
niw fc;: n :ult~ m1is dCl quo r••spoitar uma 
tl c•·• ~ln tlo~ l:J. nsscmblca 1 ( lpJtutl•Js). 

:'l·•s t·l ponto, ~n i;, Sr. l"'••siolt:nlc, o 
n•1hrc d••pnLHII.I h L de perm1lltr que eu 
OIJP il S. Ex r.. que as ccnsnrJs feila$ ã 
commis•ào fur.io inleiramcnte iofuo-
IIJda· 

l'a~,u 30 segunolo (lODIO da ar.cusa-
•::'•o fonoulada pelo nobre depuladu á 
1.• commissão; ret iro-me. Sr. presi-
tleolc, á parte do tJarecer om que ella 
u.lo aptJr01'3 a creação do Íl lltlustos para. 

11 osl:-tbelet:imenltl de um lyceo lillera-
rio na cidade de S. João ~epomuceno e 
esCOIJs primarias nas freguezias daquelle 
município. 

t: . .~mo V Exc. sabe. Sr. presidP-ole, 
por meu iolermedio, veio a est:. casa 
urna r~presenlalfâO de cerca do du7!eo-
tos culatlãos, pertenceules às classes 
m;~is lmport3otcs da cidade e município 
de S. João, pedindo a es ta assemlllea 
que n:io approvasse semelhanles Im-
postos. 

O Sr. Ft!rreira A I v.:s : -E' q uest 10 
polilica. 

O Sr. R. Horta:- Tanto ni.o é rtues-
tào tJUiitica,IJue ua representação. a que 
me reliro, acb.ão-se muitos nomes de 
conservadora!' dislinctos. 

,\lleodendo, pois, aos JUStos clamo-
res dos cidadãos quo subscreverão a 
representação. perte!lcentcs a todas as 
d asses industriaes, a aml>os os credos 
politicos da localidade, a i • commissào 
de propostas não podia deixar de la-
vrar parecer contra o novo syslema que 
a camara monicipal de :::i. João ioven-
IOU para lançar p~dis&imos tributos, 
com o fim de crear tyceo litterario e es-
colas primarias. 

O Sr. J. Outra: -lmpo>tos vexa to-
rios. 

O Sr. ferrpira Alves :- Nào são para 
iyceo littcrarlo, mas,para escolas prima-
n as. 

O Sr. ll . Horta : - Pordoe-me o 
o meu nobre amigo e collega; posso 
pronr á V. Exc. que o codigo de pos-
turas diz clarameote-lyceo litü ra,.io. 

Sr. presidente, o nobre deputado, 
que, c mo eo, reside na zona da malta, 
que está passando actualmente por 
uma cri.se clamorosa; o nobre rlepu-
tado,quA está inteiramente identificado 
com os interesses da classe agricola,que 
em grande parte representamos aqui; 
o nobre depulado,que, sem duid.a, ha 
de prestar-me seo apoio nas medidas 

que (lreten•Jo pr.>por ua 2. • di<cn<..<:,rr 
11·• uro:amunll• , atli l'i311dú a 111''"" ·' J·· 
certos impostos; não é mutto logi .;o e 
t:•lhr.n•rlle rpa.<nlio tlef~u·l·l :L creação 
de trthlllO~ IJ~>atJI,...,IIIIu~ . o:tHII 11110 SC 
prNcmlo :~olo rc.:: . • II'I{H 1•• l~w ... lnres 
tio 11lu uk ip10 oln S. Jo:·m Nllporn Hcmlu. 

O Sr. Ferrei ra Alves:- !·:· L11it11to 
mntlll S ll~ve para sall~f,IZI!r uma ne· 
ce.<si llatiO iauperin<a. 

O Sr H. llori.; :-Vou mostrar a esta 
asscruhlca tJIIO ná · ha tal, IJ118 os lri-
butos não sàu mui lo sua,.~ .... . cowo diz 
o nohr~ dcp11tallo. 

f: ·~. ~r. prcsitlcute,o systoma do taes 
i m po~lrt:! : 

< T•ttiO u e~L:1belet:irn • • ut o iuduRlrial 
OU lll{fÍCOÍa, CUj.l Valor S~J a lntado d& 
ciucu coutos para cima, pagará 'l0800() 
por anuo; do valor do 11111 alú cinco 
CODIOS, pagarâ 10,5000. 

•0:1 predios da cidadn e povoações 
pagar:iu :i% sobre o va or lo~:ativo; 
toJo e quah(laer ramo do uollucio pa-
garâ ru:us '1 :>% ~tltl icionaos sobro a ar-
recatlaçào 10 u n ici pai. " 

Ora, (lerguuto ao nobre llt1put:uJo: 
S. Exc. não aclta u es imtJOslos e lL-
lraordlnar iamoole pesados à lavoura. 
à lndustria c ao commercio l 

Sr. presidente, a corilm i~são, fioal-
moule, não podia e,lar de accordo com 
a camara do S. Jnão Nepomuceno. que 
prelende legislar scbre ioslrucç.ão pll-
blica, croando assim uma excepçiiOt 
neste impurtaulc raruu rio serviço pll-
Liico. 

Tllmemos uma mcdilla ger~ l . qu& 
seja exton:>iva a loJas as cam:Lras d:L 
proviocia, o, neste caso, o nobre depll-
tallo me lerà a seu lado. 

O Sr. Ferreira AI ves:-Oesde que se 
generalise. estou de accorllo. 

O Sr. lt. llorta :-Termino aqui, Sr. 
presidente, esperando ver aduptadas 
mais laa de por esta assemblea as ideas 
proposlas pela corumissáo, no sentido 
da municípalisaçào do imposto P.' ... 
dial para chogarmo3 á cooquisla hbe-
ralda muoicipal isação doeo~1o0. (t\lui/{J 
bem). 

São lidos e apoiados os seguintes ad-
diti,os: 

N. t 8 
OlloJreço como additivu ao projecto 

o. t9~ o de o. 3~3 . 
Sala das ~essões, !8 de julbo &! 

t 888.- Se,eriaoo de Resende. 
N. t9 

Olfereço como addilivos ao projec&e 
o. t9\ os de os. 378 e 379. 

Sal~ das sessões. i8 de julbo de 
\ 888.- Severia.no de Resende. 
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N. 20 
OUercço como additivos ao projecto 

o t 9\ os de os. 38i e 386. 
Sala das se!>~OOS. !8 de julho de 

1888. - Senriano de Rtseode. - Or. 
~- da Rocha.-Or. Coelho de Moura. -
J osé Theodoro. 

fllioguem mais pedindo a palavra, 
encerra-se a discn~l'ão. 

Procedf'ndo-lle il vou~n. ~'•o appro-
'Yados os titulas t .•,i.• e 3.• do projecto 
o. t9,. 

Entra em di~cuS!'ào o ti tolo 4. • 
O 8r. Leonel Filho (oão te-

mos as sua.-1 ob~ernções). 
E' apoiada e entra coojuoclamente 

em discu6sàO a seguinte 
Emend!l' 

Ao art. t56 do codiiJo de posturas de 
S. Goosalo do Sapucahy. 

Snpprima-se a palavra - gPrat!s-
dtpois da palnra-lei~-oo fim da se-
gunda parte do a• t t 56. 

Sopprima-se lambem toda a 3. • parte 
do mesmo artigo, desde as palavras-o 
'Yal•lf da iodemoisação-:~ té às que di-
z.e.n-para aqoelle fim-. 

Sala das p~()e.• , ~8 de julho lle 
1838. - Leonel Filho.-S. Ferraz Ju-
nior. 

Encerrada a discossAo, e approvado 
o titulo rom a emenda. 

São approvados o rPgime~lo interno 
da mesma camara e o regolamentl' da 
praça do mercado. 

Stgoiodo-se a discussão dos addi ti· 
v~. !<ãO approvados o <le o. t (rom a 
tmPnda da c1 mmi~~ão) e o de n. i 

Entra fm discussão o de o. 3. 
E' apoiada e entra coojuoctarueote 

Pm discussão a !W'guiote emenda. 
Ao projeclo n . 252 

Ao art. 6i, oode se diz -de to a 206-
cnga-se dP ISO a tOO/J-e o duplo nas 
reiocidencms. 

Art 69, elimine-se a palavra-escra-
vos-. 

Art. 75, elimine-se a palavra-com 
81('ravos-

A.rt . U8 § tt-.eleve-se a quantia de 
!01000 a :soi()OO. 

Art. t59 § t9 sopprima-sc 
c c iO eleve· se a 508000. 
c c i6 redu;:a-se a 116 10. 
c • U elev~ a 506()00. 
c c 5t sopprima·se. 
c c 6t eleve·&e a i()IOOO. 
c c «!ft.ood'esedi!:-!116000-

dlga-se-t,OOO; onde se diz-t06000-
diga-se-t600(). 

• 

Sopprima-se o§ 30 do arl. t 39. 
Substitua-se o § t 3 do art. 87 pelo 

sego lote: 
§ ta. Pagar-se-hão de licença para 

ter porcos sol tos nas ruas d.. cidaue 
to~oo e oas provações 56000. 

Sala das ses~oes, !8 de julho de t888. 
- França Vianna. 

Encerrada a discussão. é ;.pprovad.> 
o additivo com a emenda. 

São a pprovados os de os ~ e ti . 
Entra em discussão o ile o. n. 
São apoia•h• e entrão coojuncta-

meole t m discu~:;ào as ~eguiotes emen-
das : 

Ao projeclo lle posturas da camara 
municipal da cidade de UaepeoJy. 

Ao ar I. 'lI, depois da palavro~- ca-
sas-accresceoto·se-e muros. 

Ao art. ~3. depois da pala vra-t, • ~O 
-accresconte-se-com lagedo. 

Ao arl. G, , depois da palavra-po· 
'!:l~t0es-accresccote-3e- e~:.:eptuão-se 
cães de caça. 

Ao art. 66, depois da palavra-pro-
eurad,'r-augmeote-se -1ue eotregarâ 
a seos i!•1nos, quando reclamarem, de· 
duzidas a~; d~spezas e custas. 

Ao ar t.67 ,diga-se- exceptuão-sP as ca-
bras que amamentarem crianças ou 
doentes. 

O art. 71 ~upprima-se. 
Art. 7! . depois da palavra-cortu-

mes-diga-se-e sall!as de couros. 
Ao art 100, accrt!stente-se § t O. •, 

concebido ce:stes termos: 
§ t O. •. Os carros de fazendeiros ou 

de quaesquer outras prs~oas, que coo-
duz•rem para as po\·oaçOes do termo 
materiaes ou quaesquer outros objectos 
veoll!dos por elles, são considerados 
carros do aluguel e sujeitos ao respe,·-
ti YO i m~OS!O. 

Suppramão-se os arts. tU , tn e 
1805 § §. 

Ao art. U3, depois da palavra-aoi-
maes-diga-se-de daa. 

Supprima-se n arl. t46. 
Ao art. 189, § 4.•, depois da palavra-

pessoas-aogmeote-se-geoeros. mate-
riaes ou outros quaesquer objectos, 
e supprima-se o imposto de !/JOOO r·. 
nos carros do mnoicipio. 

Accrescente·se: 
§ 5. • Os cari'Dll de fora do mooicipio> 

p•axados por bois pagarão por aooo 
ISIOOO. 

Ao § 7. •, depoi~ da palavra--carpio-
teiro-accresceot&se-alé o o. de 5, 
!0~10 -, d'abi para cima, t6090 por 
cada um, llcaodo isentos do imposl.o 
os discipnlos qoe nlo perceberem ven-
eimeo&os. 

No§ t7 eleve-se o impo~to a ti/JOOO. 
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No§ 18 accresceole·so-para a~seolar 
· l)edra~ ual! ~epultaras dos cemiterios, 

b6000. 
Soppri111ào-se os§§ iO e '.!1. 
N, § ~8. em vezde-:108000-diga-se 

-t!S8000. 
No §30, em v~zde- iOOIJOOO-diga-se 

7060 l i}, 
No§ :m, em vez dn-16500-diga-se - uooo- . 
Accrescentem-se o~ seguintes ar ts. 
Art. Fir.ào em ~eo inteiro vigor os 

arts. 8,U, 1:l, t 7.1A. t9. 20e os§§ 
$;, :tu. '1.7. 28. ~~ . 3-t. 33. 3'S. 311, a7, 
31> 39 42. ~9 e :;3 do art. ;a 11a re-
$0luç;i,; 3.:m de 10 de outubro f1e t 88l'i, 
sendo ~nona! o impo~lo rio§ 42. 

Art. l'ara abrir-se casa de qualquer 
omcio, nào se depende de alva.rã .le li· 
ceoças: esL:L~ sllrào coru;edrda~ por 
simp!es tiP~pacho. 

Ao ar t. I !13 ac.:rescon te-~11: 
§ unico. A:< dispo~lçtlo•s deMe art. :cio 

só applica•·er:S á" l icl'u~:~." para casas de 
uegocru ou estaooleciruerllos commer-
ciaes. 

No art. 18!1 ~ ã.•. quo pa$S• a ser li. •, 
;~,.,. , P.scenln->8 - Pxcepluàu-~P os cspec-
laculos erh b .. oelicro ole saulus. rgrrjas 
ou casa,; 1111 instrurçio. isPntos dequaes-
q ter lmpnsto• muoiclpaes. 

Sala da~ bi'S~ues, 2tl de julho de 1R8R. 
- Americo de Malli)S. 

Encerrada a di~cussào, é approva do 
o addr tivo com as emendas. 

E' approvado o de n. 7. 
Eotnr em discussão o de n. 8. 
E' apoiada e entra coojuoctameote 

em di~cu~sào a seguinte P.ruenda: 
Accrescente·se em lugar conveniente. 
Art. As tavernas, armazeos de qual-

qller geoero e casas de bebidas são obri-
gadas a recnar as P?rtas logo que o 
sino da c•d,a der o srgual das U horas; 
multa ·•e t 1)000 rei~. fechar a porta rn-
cootiocolo e o dobro ua relocideucia. 

§ L • Excevtuão-se as pharmacia~ . 
Art. O fiscal e aulorhl~le3 enr ro1n•la 

policial são competentes par.1 in ti-
marem os iofractore:S deste art. a fe-
charem as port:ts, comr..runicaorlo ao 
procurador oo dia seguinte para este 
fazer etrectiva a mul ta. 

Sala das sessões. 28 de Julho de 
t88S. -S. Rarroso Junior. 

Encerrad" a discnssfro, é approvado 
o addilivo com a emenda. 

Entra em discus~o o de o. 9. 
São apoladaseeotrà~ conjooctameole 

em discus~ào as segurotes emendas. 
Ao prttjecto o. 3 \~, poslul'aS da ca· 

mara da JlooLe Nova. 
Ao art. 8. • ~ ~ : depois da palavra 

arl.ifi ciacs ar.crcseeo te: -estabelecida$ 
na cidadt> 011 povoações. 

·"" § 4.• '' " rnesm•1 art: tlepoi~ tl<\ 
palavra culltoor-accre.~cente-se-e r.l-
bricar. 

Ao§ !)•: ri npoi~ da palavra-rci~
Accrescen tn·se: elceptuatlas ag que o 11· 
zerem somente para proprío uso e cnn· 
sumo. 

Sala das cnmmiss<)'ls, 't8 rle Julho de 
t 88B.-J. l>utra.-Frauç, Viaooa. -L 
de ~~~dov . 

I'I)~Luras da cam:•ra municipal d .. 
Ponte No,·a. 

n § noicn rlfl art. :!. • sub~ti tna·$& 
pelu seguinte : 

§ unico. ;\ mesma quantia se co-
brarft tJu Caola :mn 17.1l1U l!~t>\b&leciolll OU 
que se e~tabl'l r:cer no município. inclu-
sivA 03d fa7.Pilolü~ C f.<hn r.a~. tlesde qne 
n~lle haj·• a •·cvend'l. 1le mPrcadorias 
on qCIJt!rns d" p ••z ou 1111 rora delle 

S:rla da~ commis~ões. ill tle Julll'l Jll 
111~.-J . nutra .-França Vianna. 

Encerra.ta a discu~ãtt, ó apprvvat.l" 
o projAclo com as emendas. 

Er11ra Pru rllscussão o de o. 10. 
E' apoiada e <mlra conjooctamente 

e-u tl iscuss.'ro a seguinte emenda. 
Ao prujRdO u. 2!19 

No vroJecto n. :!!l!l,aotes das palavras 
-revogadas as dispo•içóes em coo-
tr.uio-io~ira-~e o seguinte: 

Fica red u1.ida á metade a distancia 
roocedida pela camara municipal do 
l'atrocinio IJara criaçàl.l do porcos S. ll . 

Sala das ses~ues, 28 do J oi bo de 
1888. - Padre Larayeue.- Nelson. -
Suusa Rabello. 

Encerrada a discussão, 6 approvado 
o projecto com a emenda. 

São appr .. vados 0:1 de ns. 11 . 1 ::!, 
13, t 5. 17 e 18, considerados preju-
dicados os de os. 14, 16 o 19. 

Entra em discussão o de o. \!0. 
R' apoiada e Antra coojunctamAnle em 

discns~flo a seguinte emenda ::uhstltu· 
tiu. 

Ao proje.cto n. 386 
.\ as-emulea legislativa provincial de 

Miuas Geraes. sobre proposta da ca· 
m:rra mooicip~' tia cidade de S. Jo;io 
d'EI Rei, re~oha 

Art. 1.• o~ •mJ.'OSlOS de casas r.om-
merciae.~. tle que trata o art. 2<\0 § 1. • 
os. 1. ~. 3 da resoluç.'io o 3413. ficam 
reduzidos a 3tirSOOO. ~U6000 e Hio$000, 
sendo a classificação feita segt•ndo o 
laoçameoLo da collecLoria geral. 
•Art. ~.· O Imposto sobre rumo, esti-

pulado no art. 2.\0 §i. • da resolução 
n. 3~13, fica red11zido a 600 por f!l 
ktlos. 
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Art. 3. • Revogam-se as disposiçcJes 
em contrario. 

S:~la lias sessões, 28 de Julho lle 
18118.-0r. Coelho de Moura.-Or. M. 
da Rocba.-José Tbeodoro.-Severiano 
rle 1\esende.-J. Dutra.-Fraoça Viaoua. 
-L. de Godoy. 

Encerrada a di~cussào, é approvado 
o addi tivo com ;, emenda. 

!>assa o proje~to á 3. • discus.~o. 
l'oslu•·as 

Entra em :1. • discussão o projec!o o. 
3~R. contendo arts. ele posturas. 

E' apoiada e entra coojunctaroente 
em cliscnssào a s~gu i ote emenda: 

l>ropoobo ao projecto o. 328 de 18Si 
a srguinte emenda suppressh·a. 

No§ i .• do art. 3G do cap. ;;.• e 
~ uoico do art. 42 do cap. G.• snpprt· 
mão-se as palavras-escravM- . 

Sala das eummis~Oes, 2b de Julln dcl 
1888.-Padre Firmiano. 

Encerrada a discussão, ti arprovaJo 
o projecto com a emenda. 

A discussão fi ca adiada, na forma do 
regamento. 

O Sr. Firmiano requer dispensa de 
interstício. 

E" concedida. 
Continua a discussão dfl projecto. 

que é approvado com a emenda. 
Ct~deinu 

Continua a discussão dos addi tivos 
OR'Precilln!l ao pmjecto n. 9, creando 
a,deiru de iostrutÇ.Io e111 Jh·er:ro~ la-
gares. 

O Sr. Barroso Junior requer e obtem 
que todos os additivos que forem ap-
provados sejão destacados para fclr· 
ma rem · proposições d istioctas para 
3. • dlscasslo e que o additivo n. t:S na 
sua primeira parLe até á oalavra-
n. 27-oonslítua proposição." separada 
para o mesmo fim. 

O Sr. Carlos Nogueira requer e 
obtem que o additivo o. ! .5 seJa dis-
cutido em ultimo lagar. 

S1Ô approvados os additivos atli o de 
n. !7, ficando adiada pela hora a dis-
cussã.o doa mais, inclusive o de o. ! 5. 

i.• PABT& llA OIID&tl DO DIA 

COftlas de camaras 
Entra em i .• discueslo o projeeto a: 

t6,5l~lle'app~va a éontu de diTersas 
eaiQi'd miíhicipaes. 

São lidos os seguiotes additivos. 
N. i . 

Offereço como addi ti v o ao projecto 
n. U IS o seguinte: 
§ Camara da Conceição do Serro 

Exercício tlet887. 
Receita • . . 
Oespeza. . . . . 
Saldo a favor da camara 

§ Camara de Sete L~goa3. 

!l:8t !t.S\00 
3:8116554 

768.\& 

Exercício de 1887. 
neceita . • . • . 4:t 32/J8!S8 
Oospeza. • . 4 :13~6885 

§ Camara do Yusambinho. 
Eurcicio de 1887. 

fl ect>ita . . . . • 
OP~peza . . . . . 
S:~ldo a r a I'Or da camara 

§ Camara do tlio Branco. 
Exercício de 18813. 

:i:22 '189:í6 
5:08~,533~ 

1376624 

1\eceita . . . • 5:1137808• 
Oespeza . . . . . ã: t U965:JI 
Sa.ldo a favor da camara ;)27 6:i5:l 

Exercício de 1887. 
Receita . . . . . !í:82t ,51f3 
Despeza. • . . . :1:13\6265 
Saldo a r a vor da caro ara 2:68668&8 

§ Camara de Passos. 
Exercõcio de t~. 

Receita • . . . • . 
Oespeza . . . . . 
Saldo a favor da camara 

• 

Exercício de t 886. 
Receita . 
Dt-:lpeza. 
Deficit • 

• • 
o 

o 

o o 

o 

o 

7:96U8:J90 
7:74!1823$ 

22()151~ 

8.98~,StOS 
9:20U!31 

2t96t!S 
§ Camara de S. João d'El-Rey. 

Exercício de 1887. 
Receita • . • • • 49:8tll6MT 
Despeza. . . . . t 8:4t ii,S71SIJ 
Saldo a favor da camara 3t.40768(B 
Sala l!aa sessões, !8 de Julbo d• 

t888.-Navarro, Barroso Junior. 
N. !. 

Otrereço como additivo ao projee~ 
n. t45 o seguinte: 

Art. Fica llatorisada a eamara mo.-
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nicipal ele S. Jn.io ~4'f'O rn ocl'nn para 
f•zer extrahir ~O lnteri~~. ''l'gun(ln n 
plano appro)l'l\<lo peln projr.r to n. Hill 
~obro propnsra !la r.~ mara mun ir. ip~ l 
do Rio No,•o, ora em dtscussão. com 
applicaç.ão especia I ao serviço •las 
igr~jn~ d~qnPII e muniripin, sen•l•• 11\P-
t~tlo do benPilcin pam 'I tia •·itla<lr ~ n 
fP<lante rt'(l.VlitfarnCOlC ptlaS ll8lllats 
l!(rl'jas. 
R~vogadas as di~posiçõcs em Ctm-

trann. 
Sala ,Jas ~osso)cs, 28 de Jnllto de 

1R88.-Fcrrcira Alves, Uorroso Jun ior. 

N. 3. 

ü iTereço como addith·o ao p r•1j~cto 
o. 145 o do o. 400 o mats o sPgumte: 

i\ rl. E' t1Specialmento coosall rado 
ao serviço da casa do ca• i•lade da ci-
flatlc do 1\ io Novo o beneficio de mais 
1G loteria~. que serão e:ttrahitl.,s con-
fllrme o plano indicado no projc;to 
n. ·\OG. 

Revogadas as disposições om con-
trario. 

Sala das sessoe~. 't$ do Julho ele 
1 1:!8~.-Tolundal, Ferreira Alves, J. 
Horta, J. Outra, S. Oarroso Junior. 

;i, 4 
Art. f i cão as camaras municipaes da:; 

cidades de Uberaba. Sacramento, Carmo 
do Paraoabyba, Bagagem, llrejo Alegre, 
Lavras e Tres Pontas autorisadas a 
ruer extrahir , para as duas primeiras 
20 :o terias cada uma, pua a a. •, 4. • o 
5. • t O loterias e para a 6. • e 7. • 20 ditas 
cada oma, coorormo o plano da ca-
mara municipal do R;o Novo, appro-
vado no projeclO n. 406, em ravor das 
obras po.blicas dos respectivos muni-
cipios: revogadas as disposições em 
.:oolrario. 

Sala das sessões, 28 de Julho de 
t BSS.-A.ugustoCesar.- T. Toleodal -
S. Barroso Junior. 

N. IS 

OIJereço como additivo ao pJojecto o. 
U :S o seguinte: 

Art. Fica a r..amara municipal da 
Diamantina ao to risada a razer extraia ir 
to loterias, coororme o plaoo da ca-
mara municipal do Rio Novo, em favor 
das seguintes obras: 2 para a calbe-
dral da Diamantina; 2 para o semi-
nario episcopal; 2 para o collegio de 
N. S. das Dores; 2 para a casa de ca-
ridade. e i para o templo do S.S. Co· 
raçlo de Jesus da Diamaolioa; revo-
gadu u dispósi~ em contrario. 

~~b rfaq ~r••oi••. '!R o!r .l nlhn t'l'! 
1R8R. -ConP;.:" l'imcnta - T Tt•lrwt:.l . 
-S. lhrro~o Jurnor. 

:'\. li 
OfT~reço ct.mn .1<l•lit1 vn :1'\ 1'' "i"l'lO 

CID ll lscus~ào u tl u 11 . \l:t (ur.; .• cu~nto 
IOUOÍCiliJI) . 

S~la olas ~c.;.,c),« , 't'l tlu Julho tle 
1S~8.-S. 13J rro~o Ju11ior. 

,. -
. , ' I 

Art. Fic.'io tgu.a lmr.totu concedidas 
10 loll·ria.•.s· guullu o IJI~no do 11rnjecto 
o. 40ll, cnj<~ lleoelkiuserá app1tc.1do ás 
obras tias matri1.es tio ntunici[oio do 
A rassuahy. 

Sal1 das s~:<sOo!$, ':!!\ oi •• Julho de 
18~8.-J . C. ~1. ~l urta.-1'. Tolendal. 

N. H 
Art. Fica autorísatla a camara mu-

nicipal do S. J,,fto ncl-lloy a ••xtrahir 
'tO loterias. conrorme o plano approvad() 
peiD projccto n. 'o OU sobre rropusta da 
camara munc cipat do Rio Novo. para 
coostrucçào J e uma cadca ua cidade de 
S. João del-Rcy e re\•ersão do predio 
municipal para o (o1'"'n e obras do 
theatro da mesma cld:ule; revogadas as 
d tsposiçóes em contrario. 

Sala da, seswes. 28 de Julho de 
t888.-Severiauo de 1\esendc.-Dr. M. 
da Hocba.- Dr. c. ~loura.-J . Theo-
doro. 

O Sr. flresidentr~ diz flU O o adtl itivo 
o. G versa sohre o nrçamPnlu muni-
cipal I' que, sen:lo e::tc mui to extenso. 
ape~ foi impresso o art. t •. 

Pelo re~imeo to,su depois de iropre.iso 
e distribu•!lo es~a projecto, pode eotrar 
em disc:ussào. 

Entende, portanto, que o adtlitivo 
não pode ser hoje discutido, mesme 
porque nem o autograpbo do orçameo&o 
munictpal acha-se na casa: foi para a 
tyrograpbia. 

Entretanto, acei ta o additivo, mas 
deiu-o para ser discutido depois de 
impresso e distribuído na casa o prc.-
jecto da orçamento municipal. 

São apoiados os additivos. 
O Sr. Tolendal pede que seja pobli-

ca1a no jornal da casa a representação 
qu•J foi remeuida :l assemblea por sea 
intermedio e dos seus companheiros 
de districto, pela irmandade do 3aa-
ttssimo Sacramento de N. S. da eo.-
ceição do R!o Novo, oo sentido de ju-

• tiftcar o additivo o. 3, que roi apreseD-
tado paio Sr. Barroso Jooior. 

Ningaem mais pedindo a pal.aYfa, ee-
cerra-se a discossilo do art. I . •, ficando 
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a •otaçlo aJiada, pot ralta de oomPro 
lepl. 

"E' ignalmeote e •ce~ra;Ja a distoseào 
do art . t•. 

Seodn dada a hora, o Sr. Presidente 
de~igoa para n•llem do dia 30 

Até H e i/2 horas. - E1pelliente e 
apresentação de p.u eo:eres de commis· 
tões. 

PRtliEJr.A PARTE 

Até 1 hora da tarde:-3. • diKussào 
do projeeto n. 350 e seus ~ddi tiYO!I 
(deatacadD!I) os. t e 7 e do projec!o 
u. 71S. 

t.• do de o. 369. 
2. • riM rle o~. 349 e 236. 
t . • do de o. t iS\. 

SEGUSDA PARTI! 

Até ! e 1/ '1. horas da tar.Je-Vo-
uç3o dos ar ll!. n~. 1. 2 c 3 do proiecto 
o. U 5 e discussão de seu~ art•l iuvo~. 

! . • t.liscu~são d" projecto o. 3~3 {or·· 
çamentn provincial). 

t .• di~cussão dos projP.o.:tos de os. 2 
a Ut. 

OLTIIII A PARTE 

AprPscotaç3o Je projectM, indicações 
e requerimentos. 

Levanta-se a sessão, - -- ............. .. 
DISCURSO 1'1\0:"<UNCIAOO NA SESSÃO UE 

! :S DE JUNHO 

O SR. BAIIROSO JUNIOR : -Sr. presi-
d ente. é nol:lvel que aquelle quo pela pri-
meira vez so levantou nesta casa parn decla-
rar qu" achava inconveniente o prejudicial 
a os lniOresse'l da l'rovinci:a .& vouçio do ur-
s encia par:~ :1 d1scussão do rtll\uorirnento~ 
l ora dos sahb:~dos, veja-sohoje olmgado a dis-
cu\lr muoria dcsl:l ordem ! 

Isto nào contraria o humlldo orador, que 
o<:cupa a allençiio da casa ; mas, oro todo o 
r:aso, servo p3r3 accontunrquão justo tem sido 
" torocedimento desta bancada. (Apo' Ido, do 
btu•cad4 co~t~erru;ut.oro). 

Sr. pra~dente, V. ~'te. sabe que com a 
~cada liberal eslà a maioria o, port.lnto. a 
responsabilidade do que occorrer uesta ses-
são. (N<fo apoiad41 do bancada lib.r.-1). 

O Sr. Jurumenha : - Inteira rosponsabili-
dMe. 

Um Sr. deputado : -Nós estamos em igual-
dade. 

O Sr. Jurumenha : - Tém a mosa. tom as 
c:ommlssõos, lém tudo. 

G Sr. Barroso Junior . - Si os nobres dopu-
&a4Ds nào estavào em maioria, por que ra-
&ào tomario par~ ~i a rorma de maior1a. 11,ue 
acarreta cnmsigo a respoJJsabilldade r (Apooa-
du da ba11cada C:OIIIen>od<>ro ). 

Sr. p•csideote, quando V. Ele., commis-
l ioaado pela casa, 16Te de ru er a oomea-
ciQ das d iversas commlssôe$, a cujo eu me 
cleYem ser sujeitos todos os assumpcos quo 

tiverem do sor di ;cu tido$ aq ui, V. Eu .. n:~o 
se lembrou de t~m só conser vador para ru e r 
parto dessas eommissõcs. (Apoiado• do ban-
cGCio ..:on1croadora}. 

Acasn seria por (ai •• do gonlildza da parln 
do v. Exc. r 

Apresso-mo a responder pula negativa; 
não; os procedentes do V. ~;xç. n:io nutorisilo 
a quo~e IJOnse, num por momouto, do seme-
lhan te modo. (Mullo bmo). 

Seria nruo porc1ne V. E'xc. nio oncontrou 
nosu banc.,da eollegas qui! pod~em con-
correr com seu.sll.lrorçn5 Jtar~ o trabalho da~ 
commi:ssõesl 

Tambern não pnsso ar•edil:lr. 
Portanto, qnnl roi a r:u:5o 11nr que \' . 

El e.. quobrnncl•l t01tl:ts :o.s prnxo< 11'\Ui CSIJt· 
belccldn;, n:io n..tw u uno c •nser~nt or ll:tl'a 
ser vir n:ts t~~mrnlssc)os 1 

O Sr. S. l'oixu tn : - C•mllnu~n JIOiillc:a . 
O Sr. Barroso Junior: - Fui ~~ rq ue ~ no

mo:~t:ín tias comrul~~cies linha suln consiclo•-
r:~dn 110ln bnurnda liber.,l como IIIIO •• tão do• 
couR~nça polilic:~ ; foi porque, sondo esta 
ctuestin do conll:111ça polilíca, SS. E 'te~. qu,~ 
n:io tomar JlarA ~I a respons.1bilitlndo d:u 
decisôl'.s da a..;;;emble:. o uno 11n•ri~o que «· 
d6sso a hypo lhcse de, por e'tcffin do patrio-
lismo. l\(1(11111 f•111servaclor, 11111' roS!iO 1111• 
1a endn J13m rnlílr (l3riO das CIJIIIIIIÍsSt)IJ$, acei-
t3S~O O ~~~~A1'1(l " tomas~n CUIIIIII:tli 1'1\111011111 
a ro$pnn~~hilicl:ulo •l~s lrah.nl hos. 

O..,,., Uarbn<:t tln S1l• a d:t um :tll:triC. 
C Sr. O. Juniur. : - Sr J>ro.;idonl••, pouo·•1 

mo importa •1110 ~eja isto 1111 nqnlll•l n 11110 
ostou llizondo neste momemo ; 111111 I'Oltl"' ' 
V. Exc. n:in ar h a que cu esteja r ora ob or-
dem. contnu1nr•i n tl'tlllií'M a rnz~o por ' I'"'· 
tendo pmtl'<l)clo tl'lntra a tli,;cu>s~o de r.~ 
querimrntus nns sessôe.: 11ue náo AS do5 S3h-
bados, vcjo·m~ obrigado hoje :1 discutir nm 
doii PS. 

SI'. IJresídenle. depois da re tirtltlll ~o al-
gun~ rlopu lados desta Ca ltiln l. honvtt uul di:o 
on1 'I"" o~ cnn:~,ervndorns ~t'II IC!'rrl'r:\o (UI(i1 
so ahrlr n so~:I:IO ~ pergnn tn 11 V. F.tCA IL 
casa 'lua i roi n resuludo tlc.;sa s~;,:\o o •1nnl 
tom ~ulo u rl.'<nllado das ~essõl!> l'"i"br:.cl:t< 
a té hoje I 

QU)IIIIl> projerloS ja p:tS$ar:\n •lU ja roriio 
discutidos ao mrnos uma vc~ r 

Sit nm o roi em primeira di:;cuss.~v e un•l:o 
mais I 

O Sr. Pr·esidcnto : - Previno o nobre rk-
pu~tlo do que ralliio apenas 3 minutos p:u·n 
crmmnr n hortt. 

O SI'' O. Jnnioc· : - F.u conclun. 
Ja moslrol quo a rorma da maioria ~<la 

com a hnncnda liberal ... 
O Sr. Camillo l't':t!ll:l: -"'uma tlls:ill<' -

çào b)'l!.,utin:~. 
O Sr. O. J unior : - O nobre de~ntado fll<· 

fa(Q o ruo r de dizer o quo sigu illr:~- dis tiu.:-
çio by; aulina 1 (Aporte'/· 

Como dilia, a bancada ihoral tem a rorm:~ 
de maioria; não s.'1a rorma, mas. do racto, tum 
tido maioria nas vou ções, porque nós w-
m os ,·otado conl ra as urgenclas vara a d i s-
eus•:\ o do rlltlllcrhnentos e, en tre tanto, ellas 
\ém passao lo mesmo a eonlrn-goMo nos•o 

Um Sr. lloputndo: - Mas, hojo roquereri\" 
e YOIM àO. 

O Sr. 11. Junior : - Eu queria mesmo che-
gar n f'SSO ponto par:1 explicu o procecli-
meuto d3 baurada conservadora, 

E' verdade r1ue hoje vou mos em rnor oh• 
uma urgencia ; mas. por circumstancias 6.'-
pecbllssima\ ; ll;al:lva- se de uma queslâu 
mal~ on mcnuJ (105$0011 e 1(UO dizia respeilu 
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A f*!03 de n m no._"'I ~llega o r.ornpanheiro 
ole bancada e para isso não era posSivel oe-
tar- lha urgeocla para defender-se d~ 
pi'OJDpiO. 

Pol a unica • ez o o procedimento da ban-
eád• ~ns~rvMtora, voLt ndo essa urgencla, 
"'ea rompi~L1uJPnl>l justlncado polo nosso 
colteg~ com as brilhani8S e sali~factoria~ ex-
,ucaçc\e~ que deu. 

E·L'I , pnl~. accenluado qoe a bancada li-
llefal, nao somento tem a forma do maio-
na, Ol.\s, elfectl•amentc tem estado em mait>-
.Jta nesta cas.1, a ponlll de luer pa•~.tr ur-
pncla para a discussão de requorimenti1S. 
eontra os qual':<, nós, os conse"adores, temos 
ntadn !H!mprr. 

Purtan 10. si ' 'ÓS tendes a lnrma •13 maio-
ria, Kl otroc llvnmente tendes prnva<lo q ue es-
tai' PIO malorir •• :1 responsabilldalln ela csto-
rilidado dM s•·s.~ões a vl\s vos portcn!'e cx-
etnslnmnnle. ( A pola<IOI: n111(1o /l•m) . _ .... _________ ._ 
DISCURSO PRONUNCIAO() NA SRSSÀO DE 

111 OK JULHO DE 1888 

A ~ertura de credito pn.rtt JJflgam~nln de olinu 

o sn. t: Al!ILI.O rn A TP.!< : - Sr. t•rcsideote, 
peço pnrmi:« ào :i a~.s.,mblea parn declarar 
q ue 11:1 dlit'II$São rio acld itivo M jtrojectn n. 
' ' vcnhrl :i irihuna 1111rlcltnmeu1n cun~lrnn
&ido; JIOI'IIIIIl. ~i dn Ulll Ind u CSIIÍ a digni-
i'l~ t i C ~ a r"n<d~nri., dn rl!pru~•·nln ute da l'ro-
vlntin. tlr• nulrot latlll I'SL1•, 011 lnflu< Sf'nlí-
nttnln~ pa rticulare.<, 3•" IJI.Jacs, neste mo-
mento, façn cmnpleta ••in lenda para tomar a 
palavra. di,;c utir o projecto e defender mi-
nh• JIMi(~ " de membro da enmmi.s.i u 1.• do 
ful'ntb. rtu relação ao mesmo. 

O Sr. Orumood dá um aparte. 
O Sr. t:. l'r~tes: - Sr. presidente, n re-

lator tl n commissào 1.• de fa1.onda, meu il-
l us lrado r..nlgo, o Sr. Drumnnd, agora e t!un 
• e rn dN~Iarar á ru~Semblea, ~~~~ aparto, que 
q undo so pronunciou sobre o addill\'o n:io 
o Ce1 em nome da r.ommiSili11. 

O nobre deputado, .porem, deve ria lei-o 
• iiO quAndo fa lou sobro o additivo, porque 
sabe S. El e. quo a posiçáo da ccmmissio de 
&aunda nesta .usemblea 6 muitn malin-
d i'O$.\ desde que 58 trata de dlspendios do;; 
41oh"lrog ~ubli~s e do modo pcr•tno devem 
ter lel lllf. 

Ha p~ucm dias, Sr. pre..;ldenlo, 11 nobre tle-
~lado " o~ demais membros da cornm issào 
CJe fnte nda apresentamo8 um rcquerimen l(l, 
como mui lO bem o lembrou o llluslr~ depu-
tado, o Sr. Dias Fortes, e~igintlo que n go -
••rno d~r:.,astrasse pera o 10 asta as;~m bica a 
aecessldaM ri!\ quantia para cuja ~ospeu 
lla•ia po.lido um credito. 

Fuendo-o, entendo que :. ~mmi~n 1.• 
•e l.ucnda cumprio um dever sagrad o. 

11 ·•. Sr. pr~~:~ideole. agora, a com missão do 
fuen~a. que a~~reseniOu nm proiecto do cn>- • 
41(o ~~~ra o pagameniO do toul•sidiu a.os dtiJU-
\&dos o outras despeu s semel~:~ntes, asmu!G 
4o corto tnodo a responsabilid.atle dos addt-
cl• os quo lnrio a presentados a os to pr. jeclo, 
• ~nenos que os não lmp11gne. 
Or~. desde que n nobre deputado relaf?r cea ~mml~io. occupaodo a lrlhuna, manr-

•1\a-611 a lnor dos àddilhos • n.\o doc~a 
e.l,...$al1tflllle "1100 Cal. COlAO ~lllplea dljlll-
411de, _, ro•esüclo 411- c:atae~e~ de mi'JIIbro da 
.-•íaio de orçamento, era Clenr meu ra-
ar ber.l patente a esta a.ueDU»ea que Q8ill 
usurnplo, isiO é. em relacio al~ àdditivo• 

quo se disrutem, os outroJ membros da OOUJ-
mlsdo não são sclidario5 com o nuhre depu--
tado e fl Ue S. Exc. procedeu &i mple..menll 
co mo representante do 3.• distrtclo e CUIIIO 
representante da província . 

Sr. presiden te, h a li anuos que eu lentwl a 
honrA de oceupa r nesl.'l ca.sa um lugu c e a 
1.• v.oz que vejo aqui apresentar..,.o urna p~ 
tonçao de tal natureza ! 

E' a 1.• v e& 11110 uma cnmrni~sl\n unmelcla 
peln govonro p!lrn conslrueçào do urna obra 
qnalqner • em requurer á assernhlea o ~ 
spoch vo paglmento. sem demonstrar a let[ali-
dade do mesmo com informachcs ome11es, 
corn ínfurmações d!IS repartições publi~ 
competent~'l. 

1:110 plfa mim ~ caso rurnpletamento vir-
gem nrs ta casa ! 

Si a !l:l~omhloa •ll•peu~ e:~:~a~ luformaçúes, 
lllftlhor ó quo ~i•I•Duso us proprin; rep~rtiçfte!. 
'1"6 l~ ellmi•t•! do quadro ntltnlul:<tr.\livu 
(opoiod4 do Sr. fllru Fortes), purtiiiO u.io te-
rau mai:~ razio rle <er, nada mais 111rin ,. 
rue r. 

Si a a.srruhl~a 1oroviucial <o cnu verte •I< 
urn a YC& om diri'Ctnria de o bra i l•uhlica5, 
em dlrP.ctnqa do ruenda e tc. , melhot é que 
de.<earrogue n nn:.so orçamento da enorme 
dc~pezn •tne annn.1huru1e fat a provind a 
com ossas rflf!a rti~õo$ 8 outra; fontes dr ln-
form.tr,~P$ lfiiB porlomu~ ter. 

O Sr. Alr~ ro Macharlo : - f:•~·'' roparll-
ç•'•••> multas vezes lleixito-se levar por sympa-
thias '' anlfpalltlas l'articuiArll.<. 

o Sr. C. Pratus : - Sr. JtrC$hl~nl~. n rcgu-
lalu•ulo n. 101 I• tio ri:;oro<o nm ma teria dr 
r ons trncçôes dP ol•ras por 11articnla res, qoe. 
mn<mo no cas.1 de ~rrema~çáo em hasta pu-
hliu, eligt, 11!1.1':1" 1.• pagamento tle mate-
ria~-. altcSLldt>~ d.ts o·nmaras munici pacs re• 
'l"'l:th·~ o drpoi. ~th;o, 11a.r~ os papmen-
tn• llll<leriort~. r.•rlas visadas p~lo en~te· 
nhPirn do districl •; otigo ainda que o con-
51ruc lllr ou arrellt.\lanlo da obrm so rc,pon-
sahill so flOr ~11:1 alo'• um anuo dnpoi~ de ar·-
c~lln e jinga pola prov incin. 

Ora. quando a adrninlstração o osla Asstml-
biM. 1111• ap~rn vnu Mf'I OIIP rrrulamen tn, 
exlgo•t. toda> uot~j cau lulas , .I purquo ldm ew 
vi;~;r rcsgn:~rdar os interes~os da prowincia . 
e~<u caul81;u não rorão tomadu levlana,-

mentr, ma~ na presnmpçào da pou ibiltdatle 
do •tnnlquer constructor de obras a presen-
tar arrui orçamentos que n3n sej:lo verdadei-
•·os. 

A provi ncla de~pendo 3!:000,000 annuat-
menlo cmn os engenheiros de dlslrfotos : e, 
en trol:ulln, para mandar-se pagar urna obra 
tia ltuporlancia dP.sta, el.imiu-se a audlencla 
de~scs lunccloo u los publ icos l 

A nu omblea pr11• incial dispensa as ln!Of-
ma,;óos desses emprepdos, cujo uni~ 11111 ' 
ll<r.11isar••m ohr3.S de'ta n.thJrtU , o man•a 
Jlnif• I-M á uma r nmmi:r..;.'ln compcJJta de 1'11-
•·arhl'iros que uio conheço, que, lou• an-
•I " ·IM na pala na de meus cnllegas qnell• 
rnnher11111, mnito meret"enJ, mAs que nilo pc-
' '""' <ultsliluir a direr.toria de obras publfta.• 
o 1" '"' f:ueml:~ (npoi~tdot). 

V. E l i\. ~nh~. Sr. llre:lidcnlll. qu11 a hnn-
rAdet de 11m indi•iduo q~talqner u4o pod~ 
~nh$lilt\ir 11m orç~mento tecllnlco, fei to pol 
~ní(enhei rn ; o Sr. Barão de Camantlucaia1 por multo llonrado o patriota que seja. Qin 
tem AS qu,ltd:ados exigidas par& um enge-
uhcl n>, q ae-sallo a•alla r 01 111a&erlaos, Caur 
o orçamento tochnlcn. que 11111a assemlllea 
llleSIJlO DiO C<lDbOCOe, porlaniO, nào pode (lf, • 
pensar laformaçlt~J que aos levem a YOtar 
de modo ~nsciencin::o. 
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. Sr. presidenle, eu Caço e~~ obser.vaçõ81 
para. deOqlr, a minha poilçào, não só como· 
1nembro da commluâo do fazenda, quo eS:ta 
ja Bcou deOnlda por mim o pelo meu hon-
rado collega pelo 3.• dls1ric1o, quando decla-
rou em aparle que não advogava e-s1e pr~
jeciO na quallclade do relaiOr da comm1:1$ào 
&Je ruenda, e ainda nuis, Sr. tJresidenle, para 
definir a minh11 posi~io dlanle de uma pre-
lençao d&dla ordem e para ~uslenllr os meus 
precedenles nesla ass•w•blea, os quaes só me 
11\m· valido amlpalhla~ e desatreiçóes, mas 
que em compent~&Çao ~lpiUcão para mim 
uma c:ousa que prezo di&IS que lu&ICJ, que é 
a lrau<Julllida&lo da couscioncia, a con•lc-
çâo do cum.prlmcnlo do dever. (Muito b~m ). 

- ----- ---------
DISCURSO PRONUNCIADO NA SEgS.\0 DE 

18 DE JULHO DE 1888. 

O IIESIIO .UIUllrTO DO P&BCID&STB 

O SR. CAIIILLO PRATES:- O meu llíus-
lre companheiro de banc.1da, ruembro relaiOr ca commlssào d6 fazenda, re, :oenll r à casa 
que uma decl:iào d'es~;. em scueído conl•arlo 
ao pel.uameoiO de S. Exc •• acer"'1 da m:!~~;· !~ 
que se vai votar, seria mu clt•qu• do do a 
commlssão. 

l'la qualidadQ do membro dt>la , cnlondo 
que ella 1em mlssàc> mnito mais llievada do 
quê Cuer quesláo da ma leria de que se trila. 

Sr. pr811den1e, a coiJlmissào •le Cazeuda, 
1111e se compõe do depulldoJ da opposiçào, 
uào pode cofloo.,r no lcrrouo da conflau~ 
malerla de:~>a nature.u. 

SI ella nào pode Cazel-o em so lrataudo 4e 
objeciOI de uulra ordem, com maioria de ra-
tão não o pode em uma qu.eslãn secundo ria, 
qual a que se discute. 

Alen1 d'osla d~claração, é necossar io que se 
:orne bem claro •tue as propo&lçõus quo 1~111 
de •et vot .daa em sepuratltl sao OJ artigoJ 
llo projecw, approvado~ em 3.• di•cussào o 
que não lém nada quo ver com as emendas 
apresenladas em ! .• 

Ora, '"udo assim, qurrrr-so fazer de uma 
l!lllenda ja II'Pfi>V~<ta u quu Coz varie ~u pro-
jeciO uo11 propeslcâo dislincla, 6 um absurdo 
que não posso comprebender. 

E' nl!<'.esaario, Sr. pr~idente, quo não $e 
colloque essa quesláo em terreno pessoal, 
porque, sl'fôr collocada assim, si eu, pnrvPn-
lura, li ver de decidir pela pessoa, prullro 
rolirar-me a molestar a quem quer que 
llt'ja. 

Portao lO, Sr. presidente, eu entendo que o 
re4ucrimen10 do uobru depul3.do deve ser 
c~unpru'hendido em lermos. 

ú Sr. Presidente : - Ja declarei a casa 
qu1 o nob... deputado linha-se referido a 
IO•Iaa ~<• maleriu. 

.lha, eu Dio posso IJ<)r em discusoão aquillo 
que ja rol Yolado. · 

.o Sr. Camlllo Prates-Nada mais teobo .1 
ICONSCen laf, 

-·-------
DISCU RSO PRONUNCI ADO NA SESS.ÃO 

DE to DE IULltO DK 1888 

O SR. SEVERIANO DE R8SENDE (p4r<1 
..0 ..,..,...):-Sr. ·Preeidenle, ' tendo lido 
eu a causa, e•bora uio lillellcioilal, do raciO 
que acaba de aer lruido ao· 'ConbecimeniO . • 

da casa pelo nobre dopulado o Sr. C. P.-a..,. 
sou rorçàdo a vir á lribuoa dar uma expli-0 
cação a r~MpeiiO dusse lneideule, a bem d& 
verdad.e. · 

&I&Ddo eu loacríplo com a palavra para 
apresen tar projeclos em .. n1a du sm6a. JlU':" 
sadas, o Sr. Dr. Jurumonha pediu-me qiUI 
tambum apre~outls.iedous sou:~, que p:J.:ISOn-
me~ mãos. ' 

Mas, achando-se na lrlbuna o Sr. C. Pra-
tos e vendo eu quo não me reslarla lompoo. 
acolh i-me ao vallmenlo do meu llluslre amiA 
o Sr. Liudolpho, a llm do que os pro/'ootos q• 
linha de aprB:!eolar o Cussom pe o orador 
quo occupava a lrlbuoa, no intuíiO de adiao-
lar os lramiiO.( a que e~t:\o ~ujei los. (Apoi<ldo ao Sr. C. Prata). o· Sr. Lindolpho:-E' oxar.to. 

O Sr. S. de R8$onde:-UJ raclo, S. Ele. 
prestou-se a isso. 

O Sr. C. Prales: - Foi um cavallo de Troy& 
quo me mandarão. (Ri4adus). 

O Sr. S. de RoJeude:-Mas, com a prossa coca 
que Isso roi reilo, o nobru depulado, o Sr. C.. 
Pra1es, não leve 1empo de ler OS$OS projeclo!l. •• 

O Sr. C. Pr:lles: - Apoiado. 
O Sr. S. de Resende ••. o os asslgnt~u por 

rorç.' du regimento. quo doturmiua •i uu o de-
puLadoJ IJU·I mauola ~ m·,.;a us t.•rujuclu> 05 
assiguc, wndo qull, como muilo bem sallem"-
laes a:~sigualn ra! nfto obrigao o vo1o, porque 
signillcão. apc1L1s ' hn1110.; :1poiamo1UO para 
a doscussao. 

Sou10-me, dando os~1 J:tplicaçâo, qno 8 
a vor~adc: a &omparliclpaçào dn Sr. Camíllo 
Prales en.1 Iaos projeclos Co i apenas por um.z. 
genllleza, que nunca S. Ex.:. rogaleou a seus 
collegas; S<~rviu do vohicnlu, afim de chega. 
rem olles oaquella ·sU<l u li DI&Ja; o qull' 
ret ;, botaO li <I•. (•ll ui to (J<m) .. 

____... 
DISCU RSO PRONIINCiAIIO NA SI!:SSÁO og 

!O DE JULHO OE 1888 
Demora. do t>rçcamtnto municipnJ 

O SR. AYERICO DE MATTOS (p•lll or-
d•m) : -Eu ou trava hoje ne>le roci nlo 1uand•• 
o nobre llevuudo. o Sr. llarro~o 1111ior. 
v·erbera v a, r azia increpações :i com missão de 
razenda rnunicip~l. pela demora da apresen-
tação do reapecll v o ~roj•~cto de orçMMnlo. 

O Sr. Barroso lunoor: - Mullo jusla$. 
O Sr. A. de Mauos: - Não são tio justas 

romo parno;om :i V. Evr. : pelo contrarl()-. 
slio inrundadu o ató admira-me que V. 
Exc., que conhece ai dirflculdades com q11a 
lula essa commissio, Yiesse ~ccuul-a; por-
quanto, como bem sabe a cas3, tem fila ds 
dar parecer sobre 100 orçamentos de cama-
ras muoici11aes. 

Um Sr. deputado : - Não sào tantos os 
municípios. 

O Sr. A. de Manos : - São mais; eu re-
Oro-mo só aos Instalados e des~ nem IO-
dos os orçamentos se acbão na secrelaria; 
alnda hoJe vierào alguns. 

Alem disiO, é sabiao que lemos sempre •• 
conlemplaçáo o aceriO do consullar os collll-
ga:S, que muitas vezes propo11m modiftca-
:;6os ou quaesquer oulras medidas. 

Um Sr. depu lado : - biO á costulll6 ao-
ligo. 

O Sr. A. de Manos: - En1re1an10, Sr. 
presldenle, sem q•erer relallar, é reparaYel 
que Coase o nobre depulado quem Yiease pro-
ftigar o· nosso procédlmeniO, esquecido de 
que o anno passado foi Pf'e5ídeDI8 desll u-
aemblea.. . • 
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O Sr. lgnacio :\lurb : - F. 11roced~ a cor-
roc14mente. 

V Sr. A. de M.tiiOI ... ~. doveudn 11rovor 
Z<1usamcute ao sndamenao <111; lraloalhos, 
\'iO •1ue s commlss~o olo fneoul:l municipal, 
ab •1 uill fazia par1e o Sr. cnroucl Mura., que 
.lCIIba d~ dar-me um nparw 110 accordo com 
o nubrG derouladao, IIÕ aloresuullou n r•roj,•c&o 
du ur~31U611IO mnnici pa a :11 tlu A;;OJIO, C:ai-
11Utlo QjHliiA.i 6 do as f13r3 OIISJoTar-;o n St'S-
~~~ lo!{islalil'n, com~ 'e vé dn~ a11nao~. 

O Sr. lguaclo Murla : - Del dias au1es ; 
~. si foi um abu,;o, o nobre depulado não 
deveria seguil-o. 

0 Sr. A. dJ MaiiO$ : - Enltclan lo, é o 
mesmo Sr. )lu ria que lem a coragem dt• vir 
hojo censurar a conunissao com os seus 
aparle$, acompanhando o u~bre depauado, 
•rue nacjuclla occ:LSI~o occupava diguameule 
a cad&ira r•resldencial da assomblea o que 
oe.sso carac1or linba u dever du d~.spilrl:lr a 
aclivi~ad• de seus amigos, quo enlio orâo 
lll~fO rt:\. 

O Sr. Barroso Junior : - V. E~c. ln3lslo 
numa recriminaçio muilo velha. 

O Sr. A. de MallllS : - Mas, mui &o jaula e 
raroavol o do qne V. Exc. nlill pôde oti-
mir-se, ucut o Sr. Murlll, &juo rui o rolalor da 
cmumiss.io do faz.enda munici11.11. 

Ora, quando a;,;im procedem. não podem 
fazer as ac;cu.açioes IIUC ora n~• dirif!lràn os 
nobres dejiUI:ldOS. (.\[uito b<rn o npooado1 d4 
bancada libtu•n.l. Fia di.,~rsvs apartrs d.ct nm-
H I 01 lado. • o Sr. Pruidc11t1 r <cltJrrnJ ol-
tonçofo), 

O Sr. Snaros l'c•~olo :- F.nlâo, V. E~c. 
considera islo comu ratàtl par~ não apruson-
lar o projec10 1 

O Sr. A. do lbnos : - Nio, senhor; ~s
tou apenas salionlando <iUO os Sr •. O.il jUC-
~em-$0 du quo llterào para luju~tameni.O nc-
cnurem o nosso procedi monto. 

O anno pas3ado a linguagem dessa b:to-
cada era ou1r1. 

llojo mosmo, a commissào nltrO.<outnr:i o 
projeclo ; oslá so copiando, ú muilo lougo 
e o fuoccionarlo encarregado desse serviço 
ja o leria promplificado, so uâo fosse alare-
fado com oulros o si na)s mesmos não o d l•-
lrahlsoemos couSI~IIIomeu le nas horas do 
trabalho diario. 

Dada esta upl cação, senlo-me, convicto 
do q ue a aso~embloa, aeohanaloo que ou acabo 
de dizer, julgarâ a commíssào jnsUilcada da 
demora que 1em havido conlra ~ua von-
lade e só por conveoieocaa do sen ·içto pu-
hlico. 

ACTA. DO DIA 30 DE JULHO DE t 888. 
PRESIDENCIA DO ~11 . SILVE:ITRE n ;RI\.\Z. 

Ao meio dia. raita a chamada, 
acham-se prAsentes os Srs. Silv83tr-e 
Feroaz, Liodolpho Caetaoo, Campello, 
Rodrigues llorta, José Theodoro. Alvaro 
Machado, Josino de Araujo, Na;arro, 
J . Outra. Bubosa da Salva, França 
Vianna, Costa Sena, Martios de An-
drade, Virllli , SeYeriano de Resende, 
Amerieo 4e Matlol', Cbassim Dromond, 
Jorumenba, Leonel Fi I bo, JOllé Maria, 
Antonio Martios, Vu d.e Lima, Frao-
ciseo Sá, Amaral, Lafayette de Godoy 
e Sousa Rahello;. faltando eom Clllla 

• •• 

particitlada O!' Srs. CaDJillll r ra Ir• 
l'orlirao Macha..to o Augu~lu Cal..tcar.l .; 
:it'm t•lla o~ mais Srs. 

o s~. Pre.•itiPnle declara que não 
ha :le:l~aO, Jlllr f"IL4 liu IIUIU~ru legal, ti 
clã para ordena do dia :Wguiole a mc•ana 
que vinha rara hllje. _ ............. . _ ........ ___ ... -
30.• SESSÃO OR:li'URIA, EM 31 DE 

JULIIU VE f 888. 

PRESIDf:~CIA DO Sft . SILV&STR>: .-ERRA& 

SU)UI A!IIO: - RXP&OIKlffC.- Parccerd!! de 
eoru naossoos.-Ohsnrvaçôos atos Srs. A. !Iar-
Iins, Urumond, Oarroso Junior, G. l'rale:f 
IJ. da Silva e 8 . t"orlei.-1.• paru d4 o~ 
<~•"'. do dio.-Conla; d~ caaMr:tS.-Apro-
vaç~o do projeclo.- Addilivos.-Obsorva.-
çiles do Sr. A. do l'bnos.- Emuoda.!I..-
Ois•·urso e oou enda do Sr. Tolondal. -
Ernond:tS.-Obscr.-açào~ do Sr. 11. Marlins 
!!.• p11rt• Ju ordc"' do rlia-Eurad:a de 
ferro d<l ocsi.O do Mi oa,;.-1\cqucrimcn&o ale 
ad,iameulo.- Ob;orvaçõo> dos Srs. C. Pratos. 
Drumond. Frauclsco Si e 8. dot Siln.-
Oispeus~ de cnlluníss~o.-Obscrv.,~úcs dn• 
Srs. Orumond, O. da Silva o C. l'ralos.. 
-Orçamonl• provinclai.-Oiscurso e ad-
dilh•o do Sr. Toleotbi. -Prorogação d& 
soss:io.-Oboervaçõos dos Srs. S. ~~ ~ Re-
scndo, A. Marllns, Urumond o 11. FnriC:S. 
-llej~lçáo do rll!Juorimeulo.-Ooclaração 
dn volo.-Projoclo-'. - Observaçoios do Sr. 
Franç~ \'iaun:~. 

A's tI horas o 55 minutos da ma-
nhao, reila a chamada. acham se pr&-
sontes os Srs. Silvestre Ferraz, Lio-
1olpho Caetano, Na varro, Leonel Filho, 
Martins de Andrade, Dutra, Rodrigues 
Uorta, A otooio Martins, Sousa Ra-
l.tello, Amual, Anterll. Campello, Vaa 
de Li ma, Francisco Sá. Larayeue. 
José Theodoro, Costa Seoa, Btas For-
res, Francisco Braz, Toleodal, Teixeira 
l>oarte, Se, eriaoo de Heseode, Camillo 
Pratas, Coelho de Moura, Bubosa da 
Silva, Joromeoba. Ferreira Al,es, Sa.-
bioo lhrroso Junior, Nelson, Americo 
de Mattos, Viotti, lgoacio Morta. Cau-
dido Cerqoeira. Carlos Nogueira, França 
Vlaooa, José Brandão, Cbassim Dru-
mond, Aotoaio Teixeira. Claudionor 
Nanes, Velloso, Ramiro Martins, Soaree 
Peixolo, Augusto Cesar, Avelino Correa. 
Fir ... iano Costa. Drumood. Silva Fortes. 
Jos1.JO de Araujo. Salatbiel, Moreira 
da lto,ba, Luiz Vieira, Pimenta. Tei-
xeira dt Moita, Nogueira, Campolina e 
Go;nes Caodido; faltando com callA 
participada os Sr~. Pl)rfirio Macba·lo e 
Augusto Caldeira e sem ella os mal$ Sr.J. 

Abre-ee a sessão. 

São lidas e appruvadas lS actas d~ 
antecedetate e da reunião de bootetJL. 

• 
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O Sr. t . • aeeretario di roe&a do-,.. 
pia te 

O !fiei oi 

Um do secretario do goYerno, remel-
teu1o todOll os papeis referentes á ea. 
trada de ferro Blhia e M.aaa. 

A' commisslo de pootu e estrada.. 
Outro do mesmo, reroetteado u io-

"rma(Oes uigid~s em relaçio áa ea-
aradas e pontes autorisadu e cootr..-
•das e ás coosenadas lambem por 
1:0ntratoe 

~ qnem fez a reqoisiç4o. 
Outro do mesmo, reioelteo1lo o re-

4flleri~~~entu. em que Laia bidoro da 
1Jifn pede a resti toição da quantia de 
7;101000, de imposto de bilbetes de lo-
lerias, que pagou oa collectoria da ca-
'l'i&al. 

A· 2. • commissio de razeada. 
Outro do mesmo, 1emettendo oe pa-

peie rolatiYos ao adiaotameoto ele no-
cimentos, qoe pede o prnfesaor do 
IJ'c:en mineiro e e.<~cola normal da ca-
yilll, Eduardo Machado de Castro 
pera concluir a publica~ de 111a o~ 
-H i1toria Geral da ProoiftCio~ de 
Jlirso1- . 

A's commissões 2.• de rueod1 e do 
~lrucção publica. 

Outro do mesmo, remelteodo o re-
qoeri.menlo, em. qu~ o proressor José 
Caodtdo de Ftguetredo pedA seja 
~adi> em consideraçlo um oulro, 
(1118 dirigin á assemblea sobre sua 
~utadoria. 

.l's mesmas commissGes. 
Oulro do mesmo, remetteodo o re-

querimento, em que Clemeo&loo Luiz 
P,acheco prde pagameoto de al~guels i\8 uma taba soa, em que fuoeciooou. 
eeco'a do sexo remioino da eapl&aJ.' 
~ 's met~mas commiss:Gea.. 
O Sr. Orumood r:ectuer a ioYe!'do 

• orllcm do _dia de boJt, 111m ele gQ6 
•m •l1ocuhdas em primeiro logár 
u milt!rias coostan&el lti ! . " .parte. 
I' approudo este requerimento. 
O Sr. Campello manda l .111esa dou 

~Pt'Olle!nlaçOes, uma ~os ~bi&autes da 
~baa de Carali~. mua{c:ipio do 
~aassíi . pedtadp a elenç~» daq"ell• 

l bla ~ l'illa, e oal~ ae II(VerscJI aores da paroeb~ da .,.,. do 
lliau, pedi lido a ' na l~qstereo(:i~ 

.-ra a parocbia de S. Domingos cte llariuaa. ., . 
A· c:ommiasio de es&alielica. 
o ..... ........... .... w. 

(alo lemos o eeo clieeano). 

• • 

O er. Rodrlp&e Horta:-
Sr. preeideote, pedi a palnra para eu-nu i mesa uma repreaeotaçio da ea-
taara mllnicipal da cidade do Juiz de 
fora, acompaobeodo oolra de cida-
dlos eleitores, fueadeiros. commer-
clana.t e lodustrius, moradores em 
Cbapeo de Uns, Rosario 11 Quilombo, 
ponderando a es&a llloslrada assem-
blea a necesaidade, que ba~ da coo-
atrucçlo de DJDa estrada de roda-rm, qoe, partindo de Quilombo, vi ter 
esta~ de Chapeo de U-ra~. da es-

l:-ada de Cerro U. Pepro 11, aOm de ra-
cllitar a exportação dos seos productos· 
benellcio que alias aproveita tambeai 
áa fregue~tas do Rosario e de Dores do 
Parabybuna. 

Sei qoe a esta casa Coi presente ama 
represeotaçlo, assígnada por -rariosmo-
radores de Joio Gomes, ptdiodo um 
aoailio para c:oostroc~ de uma eM· 
~rada , que, partindo da Quilombo, Yá 
ler áqoella estação. 

()$ moradores das Cr:eguezias de Cba· 
peo de Uvas, Quilombo e Dores do Pa-
rabyblloa, alleglo a c:om multa razão que 
a estrada, partindo de Quilombo com 
direcçlo á estação de Cbapeo de Un!l 
irá oào sO racíl itar a condocção da; 
cargas ~e ex~rtaçào e impo•laçào. 
c:omo BYilar ma10r frele da estrada da 
ferro O. l'edro U, pois que aquella es-
laçlo fica alem de João Gomes. 

O Sr. Dias Fortes: -Mas, difficolla a 
arrecadação dos Impostos muoieipaes 
oo termo do Parabybona. 

O Sr. R. Horta:-Perdoe-me o nobre 
~pulado; V. Ex.:. esu ea~anado. 

O Sr. Presidente: -Pre-r1oo ao aobre 
depntallo qoe a bora está lfrm•oada. 

O Sr. R. Horta:-Neste caso, termino 
aqui, Sr. presídeate, promeUudo Yol-
lar ao usompto e mostrar a justíça 
do ~Ido Ceito aa represealaçlo. 

Vai a represeulaçlo u commiSSOes de 
pontes e estrada. e t . • de razenda. 

Par~rtl de commi11i1U 

O 8r. ~nlonlo Marl.lne·-
Sr. presiJeote, por parte da coaunia. 
são especial por V. Esc. oomeada para 
prOCPder ao íoqu.erito e e~ames sob.-. 
a r .. lsillca~ de que forlo argaidas 
algum~s du .tl~pcsiç~ da·lei n. 3Ut 
de ~H de Mlealbro de 1887, Yenbo apre-
~o&ar o ~l*&iwo parecer; ~em 
101.1'8 fie o raur, MJ~-~ permillido d~ 
~r á V • .Ele. e i :~ que a co.t-
•laeio, Pll'l. = o aeo ardiao ele-
''": proc:a~ _. oa ~ ~ eeclar 
recuD&oto e ·1111 a deü\lameate a 
qnestr.G, a6m de poder emiUir o seo 

·-
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:parecer com perfei to coobecimento t:e 
ausa. 

O Sr . Bia~ Fortes: -Apoiado. 
O Sr. A. :lhrtin~:- Por falta de ell\-

mentos de pro v~ . nada dP. po:~itivo podtl 
·a com missão ~ ffirmar s•>bre a autoria 
dos factos constantes do seo parecer. 

Uero, entretanto, dPclarar. como de-
claro, que a crnnmissâo es tá intima-
mente con,·encirla du que, nem o repre-
sentante do t 7. • tllslric t.n, o S•. O r. 
Velloso, o nem a m~a. que rli riglo os 
trabalho~ tia assernhlt!adu ílnno pa:llíado , 
nem a secretaria ilt!:Ha C:l~l e n•m os 
Srs . tachygral'ho~ tiver:'lo part~ alguma 
ua autoria tio taes f.1ctos (•,pOltltl ·$). 

A C• >mmi~>io. Rr. presi<lomte. n~o po-
d ia, ole o:onf,•rmioJatlo ~11111 as inf.orma-
!áll:! qnu ohte,·e c nhcolt~cendo> aos HO· 
pulsos •lo sua Jlrorri' r·o11 vicçào, deixar 
de fazer P:<l~t rlorbraç.'10. 

O Sr Tnlen·l:ll :-0 quo muito honra 
o caracter ria cnuJmi»fl.,, 

O Sr. :\ . . \l arl111s: - Sr. presi•lente, a 
C:OIDIUl$~àt> prllt' ll rn11 ,.,,TespOntler á COII· 
fiança qu•l nelln \' _ Ex c. ofcpusítoll e o 

11eo parecrr 4 o ~eg 1 tin tc (le1. 
(.1/uito !Jc,n.: mt,ilo /Je,ll). 

Vem il rncsa I! ê litlú o $eguluto:: 
A ~onunl«árl ~><pocial, n••mcaola p:ora proo -

ccder :\U 11Hl'U~ rÍ tO f: f•X:tllll' il t'I'O:'i:W'Inll :lii1l1rn 
a (31sillc:u::•d do ' l llll furfqt ;lq.paitl :l:. :ll~utua<o\ 
dispoosiçn~s 1la lr.i 11. ;1\\'! ol•• i8 olo• So·hllnhr•o 
11e 1887. uxamirwu tfcticla o o!:\Cntpufoo,n-
.mente tnllos os tlocurnculO~ lfll t: lhe rut~lll , .... ~ 
sentes; o -
Consiolerand ~ •tne. cstandn em s~guno!a 

discuss~o o projec 1o1 .n: 158, lllll fnr:a•l 
ollereeidos divllr~u:; a•fthli VOso~. p:1r:1 u~v 1 nr 
dlfficuldadl)><, rhl!t;arao seos ""!n~cs "'' 
541guinte accomlo : - ~;, serem n•liutlholus ns 
~ue pno ~ft iTr~ssern impugnação M ur.uhurn 
dos membro<, ttner d'mM, •lnúr d'outra 
'bancai! a-; 

Consideranll<> lfUO flcnu o 1\cvuc. Sr. t;nn~"o 
Ulysses oncarreg:ulo de rn~nmtnr um addi-
livo, que contivcs~e tndns as mcditl~s de 
atalistica sobro ns f)nacs ll5tivosscm. de 
auordo o~ rcpr~ntantes dos respccli\'OS 
<lllsl rictos ; . , , , 

Consulerantlo que, .;.1m tal 1ntmiH, ''" 
~ll'erecidO ;i discnssiUI I> adolilivu n. I; 
-Entretanto: . 1• Considcr:Utdo •IIIC: a~ tr'7 ultima:< n~hm<. 
d'0$56 a!ld i ti VIr 1'$latl ~fllltas C/1 111 li 11 In 
d ivers-1, omhnra emn .a tnesm.a I"Ur;t, ll. quo 
f :u; presumir terem s1do e:sc_nptas oluJiucs da 
.approv~ç~1• d11 allutliolo .1dd1l1VD em segtutd.a 
41tscw;sao; o; , 1, 1 Consi1crando •1 uo ·'~ Ire:; _ult1mM lltlas 
llãO as opte cnutem a th~r•osl c;;tn 'l"'l 110z em 
inlei~o vtgor 11 td 11 1996 de I~ de Novemhro 
de 1873; 

E mats; d' .. Considerando •tu~ tal tspos•çao, qne ern 
a ullima em o add1t vo apresentado, passou 
a occupar lugar dilfcrenta na redac~:ao ll.nal; 

Considerando que do nutograp~o C}lV tado 
aD jornal, encarr~ndo da pubhcaçao dos 
clebaleS d'esta asseml>tea, se vé clara e 

dislinct.1mcntr ijSiarom riscndn~ ns assitfM· 
ltrY<r,r. flnl l• C d.t pft/•11 .. YftS - TCOO!Jfld41,f •'lf 

dispcsiriJt•s em t:..OJit l"m·in -. qu.' esta v:\•• 
depois _dn tal dis1•••si~an; 

t.:tm~uler:uulu ' llltt u :atlu,lillll n•hlith•u con-
te m •~~crlpl.:.s t\ IH ••ntrr•-liuhas uutr.1.s ,..,. __ 
•Hdas (ht Q$lnlistk:t . qnn, Jh•r u:ln eur .. ntt·., .. 
f \1111 O(lflltSic:fl n . U:IO JlfCdl'!tl'i\n •la )H't*CHI-
ÇlÍil 1l1• S(Wí ' lll I'~Cri )Jl::L~ (IIIH 11 IIW$ 111:\ l+'llr:\ 
I! IH!IIl df' I'HIItW :l t;:tO f:l\'Or:t\'Ct Jl:l rJt 11 :1• 
scrnnt , li·~(ldH!I't:-t' ; 

t:uu ... l •l•~rn udu t(11ll íHJUf•ll!l tlisptts;.lt·:i•• - tlr• 
fica ; fHit vignr n lni n. 19U6- iucluiu 1• illl-
)lfJrtun a r e \' t1g"l\t;olh •l'utu:t t111ll' ;t l lli Jiu~t.~dur~ 

l.:IHI Sitlcr:uulu '1"'\· lll'lu :tt't, 11 I .lu t•H:i-
lfll!utu intrru•, •l' • ~t:l as.;cmhl··~~ ~~ ~~~ 1•uJ·~ 
srr rf'r rhhln J1CI."l tllt':'.1 pnljt1 f' ln ntguu1 
re,·o~:tt;vu ti•• q u:~ltJIII'r tli:~J•h<J•: 111 le~al. 
s.t~111 lpw llt•llu n:-:t••Jil tt~pl'fHsawr~u h• rl••r l:t-
f:ttlo 11 t(lt•• so rntll••fll ll:t fr• i, ;H' t. IHl !§. 
f'uj., rl•vu:;nl.:.t" ~~ · Jll'l''l ll'u~ 

Cl,, ,.,._l,tt•r:tthlfl •1 •• •· t•,.;;sa tli:oõJt+tJ'k:i•• t'+' 'fiJilN\ ... 
tal~ 'I" '' fni, un t'.·qwd .--. t ·lu sul llil o ?.nt ilu-
"'!l lllt'IHt• JIU..! I#lrl;:lt):1, I' IIIII.QIIl UHI:1 ~trtl \'Í
ilt•IH't:l lu·n•·:it.:.t ,, 1•1Jlc:u par,'\ n Um 1l1• 
f'\' Íiar SHrjU't•:o>a" ;1us lll+'llthrus t1'1l:ita :1-t..;nm-
hln;.. 'I"'' tlt'\'t'tll tl•·lihur:u' ,·.tnl lh'l'fd t·• 
~·,mht•t·hm•nt'' ti'• r:tu":t; 

Cuusitlf!t'II IHI•• t(llf' !l ll!l\'!l r •• rmnln f('\'H-
~::tth•;t tl'nttt:l lui. Jllllttln tUII iutttir,, vittJH' 
uu1a uull":t nut.•riur. (••í Hlll:t \'tH'+Itul••i t·:, 
:tr;.:-ucia •• n. :ult•' f. 11111 :t t' JI;ub. :ulrC-tl•• (•I'~"JI :t _.. 
r.11ln pnr:. i lhulir n ol-:t~.<t'lflhl••:t 11 a mr· ... , , 
llr•l ;.: u:u·,la '''' l'l"gi utrulu~ 

1--: mal,; ; 
r:nn~itlt•t'an•l• • qu .. ã•J IW IIt) :hltllH\'•• dt~i\:~t\1 

ti •• ... ,.r pnl,li11:hln 1':H ~ma int•'(:l'a 1111 }urullt 
tl'tt' ll11hli(':'l\'!l n~ •l•·hnh\~ tl'f-$ l:l a s..::t•tnhlt•:t. 
ll iltt IIHr CHII•a 1111 11101:'."~" .tn r~pf'l~IÍ\f(l 
••tn ; t t•••za~ p·tro:•·m p!H' L• ·r ~ítlu 1•Hr ~•l~twru 
SUIJ·Hiln[tl u 11111' IHllf H .Suft u 11. fj:!, Ctllllu 
rtt~t:Ha d:.:o nfnnna•:,'u"'s •latln:! n •J~t:. assem-
hf••ll f"'' " ;;~ro•nt• · ofu alhl~iol u jurna l: 

FtH!1l 11Wlllf'• 
t.1 •t1Sh1 ur:Hlllo qnc o 1!mpcnh11 maniru:t·latl~t 

t• t'citf! r,,du pnr:' n uàtt pnltlir';~.ç .. iu tlu 
.tllthlitlu ntlllath ·u ••ru sua hHe.gr":t, COIII" 
SIJ \'1\ t1:l~ ill(tlriii:H:+ H'~ USC ri(lffl~ du I"C(Or itlo 
g-•"ti' II\P í' th •· • rl 't 'I''· :a~ :tt'illllf•:t tthon. 
11~11 tolll a:x pti,·:or;_:.•• u:oturul c pl:ttl:>i,•cl, a 
uau s•~r 11111 Juutn do nc•·nttar t:tl mcrlnla: 

l'nr tnll\11: 
),;' .1 CUIIIIII I:;;:io d~ jlafi)(:.Cr I(Ur. O§ li ola lo•i 

n. :t\\2 olc ~~~ tio• Se1r~nbro elo 1887 rui, f'<lr 
melns su~ro'flllcÍI•>. :cppr~v:1d11 em terccir:~ 
tll,r u-.:.;~u • .srrn n t•·•· :;id o ~rn l"N.:muln i o qm' . 
visto rawr o rer~ l'iofn § pulu ol'umn lei ja 
~:lnednn:\d:l l1 mil PXCCIIÇ:ÍII. S(lfii OIIlc ~ ~la. 
u:;o•ttltlf-a cumpfllo :m:. r•wnt:Pwãn t. , :1;;sim, a 
t••unmissúu requc:r ' I'W seja t.!SU· pnrccer eu-
n~•fo a r•lllllllhiS~u de astat~~tlca. 

Sall das cnrn missões. 31 de Julho de 1&!8. 
- ,\ ntnnin ~1!\riÍII>. - l; . Seu a. - li ia~ Fnr-
h~·h- Ur. c:uftlh'• 1lt• lt:nnr.1, w•uc•idc) u i'Hnt 
v••to em >c v~ mdn. 

111111 . e Ex1.1. Sr. COihJ''•>.-IIccoiJf o recaofu 
de V. E, c., IU:t11tfaml11 llllôCM toda,; ã$ SilS· 
~uO$ dn Jirluclpio d•'ste mnz: cntretauto, n:iu 
c~L3udn o Sr. X,avitlr 1h1 Vcign em casa, n:in 
vnsso mandai-as. sem 11 pedido po~ llllcritll" 
do Sr. tachygrattho; pnis cu dcffll!< 1•assei re-
cibo, t>r~ciso lllll escripto do Sr. tacbygm-
pho parn minh.1 segurança no caso do cx-
lr:l\'iar algum papel •tue raça parte das mes-
mas sessões . 

Horacio Bueno, impreqor da P~õ,.cio. 
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\"ai a nola do Vu para substituir o addl-
llvo n. I ao projecto n. lU dA sessao do prl-
ulel ro desle mu. 
• Não 6 preclsu publiCAr-se aquelle monllro 

1.10 grande. 
AS$Im combinamos hontem com o com-

mendador Xavier da Veiga. Adeus, ai~ logo. 

Conego Ulysses. 
Nio publique. -
I Um. e Exm. Sr.-E.u t'P-iposln nu omcio 

de V. Exc. com d:ua de hootem, romollo 
com este i V. Ex c. a acla da sells.iO da 35-
Hembloa legis lativa provincial do tll4 31 de 
agosto do ltl87 e com todos os papeis e 
tlllcumontos a ella rororentell. 

E quanto ao racto do uio ter s ido pu~ll
cado a:o sua integra o addilivo o. I ao pro-
jecto 158. da me:sma sessão, foi porque o 
mesu1o addlllvo rol substiluid.o nos p:apeis 
d~iuados á publicação por outro remenido 
:i typographla pelo Revm Sr. conego Uly:!Se:i 
d6 Sou:sa, on~o deputado, em uoute do Sr. 
lachygrapho, r.onrormo c11usu da earu do 
DI O:! triO Sr. conego junta 405 papei; da sos-
l>âo, na qui S. Rev• 60Creveu-o. Gt ~au ' '6l 
tle UIS- . explicando vorblltnant" 1ur 1511. s' 
roslando-mo obsorvnr !JIIO a 11hrase llnal da 
d iQ carQ • assim com1Jma1n011 hontem ç0ru 
o commondador XAvier dn Veig<P é vcr~ndcira 
somente para siguillcnr que o propríotario 
da Prooí"cla ri• AHn44, (l()USultatlo previa-
monte pelo Rovm. s,·. conego UI y110.1 so~ro 
aquella sublilulçâo, lho rd.;pondera c quo 
por si uio linha compotoncia para razel-a; 
que os trabalhn. d:1 IWOIDblea 50 publica vão 
e.;crupuiOS4moute conformo vinhio uos ori-
gi~Ue:~ reme11ido.1 pelo Sr. tachygraph o 
chere, e que 50 poderia h:n-er a <lha subsu-
to içào, s t ella roSiO relu pelo tnMIIlO Sr. 
so~ sua responsabilit.lade • · 

E foi Isto o que 50 deu. 
Ooos Guarde a V. Etc.-llltu. e. Etm. Sr. 

.Dr. José PorOrlo Alvaro; lll.chado l1Utior. 
M. D. 1.• secretario da :I:$Semblea legisla\in 
provincial. 

l'elo propr!el , ·io dn P.·ocr,c;a d• .1/imu, 
Roraclo Bueno. gerente. 

O Br· Coe lho d e Moura: 
- Sr. pr&!iden&e, nio líve o prazer de 
concordar com o parecer da maioria da 
commlaeAo. 

Por isso, apresento meo volo em 56-
parado. 

E' lido o lllf!II Ínle 

Vo to em separado 

Tendo examinado com toda aueur~o n 
tnaleria do parecer. rund anlento pelo mudo 
abaixo declarado o mon voto en. 50puado, 
na forma do arL 130 do regimento dosla 
usemblea : 

Coos!llerando que a 3l de Agosto do anuo 
p:wado foi apresllntado em sOS!Iào d 'osla ~s
semblea o addlth•o o. I ao prolocto n . 158 
de 1888. qu.e ltalan da creaçao ao dislrlclo 
do Fqrmoso;- o 

CoiÍIIderaodo que neste addillvo ostã con-
elgnada a medi4Ja que põe em seu. !oleiro vi-

for a iel o. 11111 Je U de Novembro de 
773; mab : 
Considerando que o dílo .1ddiUvo oslã er 

crlplo pela mesma latira o tiuta rlesdo o prht·• 
clpto a lá o tlm, ltrtninaudo pela rormula 
con:sagrada • re•·ugadas as despCHiçóoJ etn 
contrario • ; 

Consi~erando que o mesmo addilivn 6 as-
siguado pelos então do~ntadns cnncgo UIYll-
sss. pndre Gen~roso, com restricçõo$, Pi-
ment~l B.ubosa e Augusto Caldeira; o m.lis: 
Con~íderauJo quo d4 ac la da -~~o tle 3l 

do Afosto ilo anno passado se vól te r sírio C) 
addll vo o fTerecido 110r parle da cumm lssàtt 
de estatistiu · 

Considerando que consta dn tU6s•na aou 
t1no o add ilivo ulrer ecidn fui lido, posto ll(Q 
di:;cuss:io o nppro•·ado: 
Consid~rando que no ontogrnpho ostá a 

competente nt\la de appronarl~ otu segunda 
discussão, lançada 11e lo preo~idento da cn~'; 

Cotuidernuilo que o re rorído llrOj t'f lo u. 
l 58, j n in çOrporncl o ncll e ll addhivn 11. I. rol 
pela rnm rnis:do de redacçin arrll$ontado etn 
sessi o de 6 dA Setembro seguinte 11:1ra a ter-
ceira d isc us:s:\o ; depois do quo: 

Considerando IJUI! o d ito projccto Rcon so-
bre a mesa para entrar na ord em dos lra-
balhos i c: 
Co•~>t•ler:utdo que f ftl parto da ordem ti~ 

d i~ d~ <c.;.;.in tln 8 •I n u:•~mn m•t. tio S• l•llll-
IJr~•. tllll fi11U rui li. ),l, pOil , :\ , ... , l~ ·~ viToro-
chlu Qlll t~rceir,\ Ji:!IICH:hiU, COIII O CUtl$t3 d:l 
ae t.\ rflll l•cuiv" ; 

C•msidcrnntlu •ltttl M U .• 1l do nrllgo 1.• 
tiO 100~11111 11rujr.a• 1o ij.t;l CllltiÍIIn 3 di~IIO~Í
~lÍll 11no 11he em Inte iro vigor a c itnrla l~i 11 ... 
1993 do 1<\ du Nuvnmhro do 187;1, ~eguindo-~IJ 
Olllrll~ tli:lpo;iç(HJS, IIIIP to<las r.nnrerulll COIII 
os originao:; do w ojectu e adtl ilivo; 

C•Huldornnrlo •Jue a rotlacç;io llnal do dil() 
1•roj11rtu n. 159 fni apri!$ontadn ttov.ois, por-
rnnnecent!n, po rem. na sncrctaria da M 'llllll • 
blon os origioaP.~ 6 a r r••posiç.iO. (IUe sô subiiJ 
3 n ncç.\ u em 2:1 altl ~lewbru ultimo, di:a d" 
sessão; 

Consider.l ndn IJ II~ a rnpia do projecto e ad-
d ili vo roi enviada à <'llllltCl3 rio joa naltJIItt 
llUhlica os trabalho> da assembl r3 para ser 
uo mesmu inserida ; 

Consi•lerantlo (\Ue a prorosi~iio ror•Jrlda rol 
eu viada á sancçao, pela rorma da lei, sane-
cio nada e publicada çomo loi l.~tovincial n. 
3~\t de :18 de S~iombro do 1887; 

r.on~lderando qu6 do Pu me dolldo. uao sr. 
dos autogra11hos. corno do teor 1las aciiU da.• 
se5wes rtc 31 de Agn~to. 6. 8 c '!li rle Sele~ 
hru do anno Rtuln, e do livro alo regi olro dtt 
proloctos, n~da i~tu su~pe_íl.a de irrugu l.ari-
dad'e ou vtolaçao do regt mento, relatava-
mente i dilll disposição. não s igniOcando 
nem uma. nem oolra consa. algumas entre-
linhas expliCAtivas, manirostameu~e escriptaa 
por letra divrtrsa e presumive lmente dos de-
pu lados. nas respec livas medida.\, .u IJWUIII 
nenhnma relação lém com a que pôe om vi-
gor a lei n. 1990 cllllda ; 

Considerando que. conseguln lemenle. a lei 
n . 3Ut do t8 do setembro de 1887 roi Yolada 
o drcrul&da nesl:l assemblea, passando re-
gularmente por todos os tramites rcgimer.-
taos; 

Considerando, nnahnoote, qun. nesles ter-
mos, nenhuma providencia compele á as-
sembloa provincial tomar a rospoi lo da d ita 
lei, salvo a revogação d 'ella pelos meios 
cooslllucioaaes, si assim eoleol!er de ullli -
dade e Interesso publico; 

Sou de parecer quo a queslàos ubmelllda aG 
eume da commissào se dê assim _por temaJ-
nada e quo os papeis que lhe rorao submet-
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li•lM ~ eu me votte.n roon r:ctr ~" ~ rchivn tia 1111t:ret.1ría da a~semltle~. 

:\ala da~ cumnoissôo; , 31 do Jn llm <In 1881!. - Or. Coelho de MotO'a. 
O 8r. Drumond (pela ordpm): 

-Sr. presidente, romo a casa compre-
h ~n •tP, trata-~ de mah'rin gr:t v••. •h 
'1'10 j:~ se occnrcn lnn~:amnniA" im-
pr~>n~a I! o norte o i :~ provi nci:1 do Mntas. 

A importanci<L lia materia sohre a 
f(na l a as.<P tnblea tem de llelil>erar re-
vela-« ptl l'l trabalho quo a co' missão 
acaba lle apresentar. 

neliro~mea ma teria a que deu origem 
o rcquenmeoto <lpreseotad., pt>lo uusso 
llistiucto companheiro, o Sr. Sá. 

V. F;xc. aca tta de ou,·ir tjue o lligoo 
relator da commissào especial amrma a 
can que teve necessidade lle ternptl 
para f11rmar o seu juizo c compulsar 
tollos os documentos que pod.es~ru il-
lnstral-o. 

Ora, si assim é, tendo a casa v i~to 
que não roi accorlle a commissào no 
modo de resolver este a.ssumpto tmpor-
tante, tanto que um voto divergente 
acaba de ser lido e remettido ã mesa 
para ser discutido em tempo; eu acre-
dito que, á cxcepç 10 Jo: illustres mem-
bros da :nesma commissào, nenhum de 
nós se acha habilitado para do mll-
mentv se pronunciai' sobre a acei tação 
de qualquer dos pareceres (opoiados e 
não apoiados). 

O Sr. Bias Fortes: -Nesse ponto, não; 
ambos os pareceres concluem por um 
requerimento. 

O Sr. Drumond : -Embora. Sr. pre-
sidente, os dous pareceres concluam 
por um requerimento, um rt>conbecendo 
que roi fal sificado o autographo da lei 
que reahsou a me:lida que tem dado 
lugar a esta discussão longa. outro 
entendendo que efla correu o~ tramites 
reg:llares, que roi lenda â sancção e 
sancciot.ada devidamente; ainda assim, 
nós não no~ achamos habili tados para 
de momento resolver sobre a aceitação 
de qualquer desses pareceres. 

O Sr. Barbosa (la Silva : - Ambos 
os requerimentos presuppoem uma ques-
tão prejudicial 

O Sr. Drumood : -Si adaptarmos 
o parecer da maioria da commissão, 
IJuemos de reconhecer a rraude e que 
essa disposição de lei, ar.tualmenle em 
vigor, de racto. não deve permanecer, 
l'isto que não transitou na casa rego-
lmuente; si ••I optarmos o parecer 011 
l'Oto em separado do nobre deputado 
pelo 6.• districto, o Sr. Dr. Coelho de 
Moura, nad~a mais temos que razer 

si n~n IPg:tli~u o ar to crn!'n r:t·ln rnr 
um IlM mM~ lli~t i nrt o~ mcmllru~ clc~t:\ 
hJ nr~tl:l (apar•tes). 

Nestes termos. declaro A casa com 
toJa franqnt'la 1100 não l11l$5U de mo-
mentn pronunciar-m~ . nPm p~I:J. ~rl"i
taçio •lu parecer da maiona oJ;, wm-
mi~!'àll. nem prl:t do voto rm !'~par~ •l~> ; 
1', p~ra rptc vns~a me prouuuciar llevl-
dameut~. ~l"m q•te com o~sa demora 
possa llo qnkl•tU•·•· rorma molestar o 
digno rrpr~>scntauto do ti. • t:listricto, o 
Sr. Or. Velloso, a quem dolsrio t3r agra-
davcl. niio H) aqui, r.omo em qualquer 
parte, fi'll" ''t ro á V. Exc. que CO USillte a 
casa si '!:uusentll no adiamentn da dis-
ca!l~ào !los pareceres .. 

O Sr. Martins de A udrade: -A com-
n.issãn IIPclarou solemnemcnle nada 
ter r.om o Sr. Dr. Velloso. 

CJ Sr. Drumond ... até que, dis tri-
buídos vdos deputados, possa a casa 
pronunciar-se com conheci mento da 
materia. 

Ott 8rl!l. Dnrrol!lo .. Junlo .. 
., Antonio Moa·tln~ (u:'.o temo$ 
os seus discursos). 

O l!fr·. Cc•naillo Prote & (pe/11 
o•·lkml: - Nins.uem mais do que eu tero 
confiança na •Il ustrada conunissão ~
pucial, cuj1 maioria deu parecer sobre 
a questão 1le blsificaçào de leis desta 
as.~emblea. 

Eu não ponho em duvida as palavras 
da honrada commissào : mas. cnmo con-
sidero summameote meliodro~a a ques-
tão o como enten.Jo que a seu respeito 
dl\ve haver a maior publicidade, para 
qu.e, sendo averiguada a falsificação de 
leis, tenha a sancção moral que merece 
I!Sle acto, no juizo da opinião publica. 
ou,oào sendo averiguada tal falsificação. 
li're-se algueru da imputaç~o do a ler 
praticado; julgo. sem querer o adia-
mento da discussão. sor de sumrna itn-
portancia a impressão do parecer. assim 
como dos dons documentos em que 
elle priacipahneote se baseou, istu é. 
o officio dirigido pelo emprezario da 
typographia da P•·o11mcia de M ino1 á 
V. Ex c .• remetteodo documentos e uma 
c -~ta do mesmtl em preza rio, respon-
dt:orio ao Sr. conego Ulysrs; documen-
tos que se achão juntos ao parecer. 

O l"ileu requerimento não 6 propria-
menle de adiamento; embora possa 
trazer o adiamento da di l'tussào por 
24 horas, isto Perll apenas conee-
quencia da impressão do parecer e d•• 
documentos a qtle me refiro: não ê, e111 
soa esseocla, um req11erimento de adia-
mento, principalmente tomado como o 
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foi pela honrada commi~são,que o consi· 
derou como falia de cooftaoça nas suas 
palavras. 

O Sr. Antonio Martins:- Eu disse 
que, pela forma por que foi apresentado, 
importava llesconfiança. 

O Sr. C. !•rales: -E>tou certo de que 
não foi essa a intenção do nobre de-
putado pPio 3.• listricto, i~ to é, de-
clarar que não ti oha cooftança na com-
missão. 

O Sr. Orumonci:-Snm duvida. 
O Sr. C. Prate~:-0 fim do nohre de-

putado foi fazer com qne a ques~o 
fosse detidamente estnrlada por todos. 

Portanto. para tirar do requerimento 
do nobre cleput~do ~sa (are de des-
confiança, qne lhe quer dar a com-
missão, eu requeiro a V. Ex c. que con-
lmlte a casa si consente na impressão 
11ão só du parecer,como dos documentos 
a que me refiro, isto õ, do offi cio di ri· 
gtdO pelo e10preurio tia Provi!':v;,;; de 
M i"as á V. Ex c., remetteodo todos <.s 
papeis,e da carta do cncsmo emprezarit 
ao Sr. conPgo Ulysses sobre d. conve-
nieocm ou oão conveniencia de ser 
publícado na integra o additivo. 

O Sr. A. Martins diz que, oão tendo 
o requerimento os intu.itos que parecião 
transparecer dos termos em que roi 
:apresentado e sim uoicame.nteodescobri-
mento da verdade, aceila-o. 

O 8r. Dlo• Fort.e• di:L qui', 
"f isto estarem de accor :o o nobre 
relator da com missão e o nobre autor 
do requeri menti', vem á tribuna para 
fazer um addilamento e é que, uma 
nz impre!'•n'l os pareceres e docu-
mentos, seja a materia considerada na 
t .• parte da ortlem do dia da sessão 
immediata. 

São a!Jprovadns os requerimentos dos 
Srs. Orumood, C. Prates e Bias Fortes. 

E' approndo o parecer da ! .• com-
missão de fazenda, mandando para a 
1. • o requerimento de Herculioo Carlos. 

São lidos e sem debate appiJndos 
Oi seguintes. 

A. commis!àO de iostrucção pnbli~. 
tendo pres11ote o requerimento, em que 
o professor da cidade do Bomfiru, Ma· 
riaono José de Sousa, ped11 á assem-
blea pro'fincial que lbe mande contar 
para a aposeoladcria o te.mpo que l'lc· 
eiooou particularmente, e tendo lam-
bem examinado a informação sobre e&se 
requerimento prestada pela inspectori:a 
geral de inslrucção publica, é de pa· 
Tecer que seja :aquelle re-tnerimeoto 
iDdefe:1do. 

Sala das comaaisiK!es, 3t de Julbo 
~e t888.-C. Seoa, J. Dolra. 

A commissào de íostror.ção pu bliea, 
a que foi pre.~onte o requerimento, em 
que o cidadão Esequlel Correa de Mello 
pede ! a&emblea que lhe mande con-
tar para a aposentadoria o lapso tle 
tempo decorrido de 23 de outobro de 
t868 a 22 de agosto de 1873 e Lam-
bem que lhe mande pagar a imporlan-
cia da quinta parte de seus veoc.imen-
tos, visto contar mais de quinze anoos 
de eO'eclívo exercício no ma~;~iste rio pu-
blico: é de parecer que, á Vl:sta da in-
formação da inspect(lria geral de in-
strucçào public~. que tambem lhe foi 
~reSdo te, seja indeferido aquelle reqne-
n mPoto. 

Sala das com missões, 31 de julbo de 
1888. - C. Sena. - J. Outra. - Josê 
Theodoro. 

A commis~ão de iostrucção publica, 
tendo examinado o requerimento, em 
que O. Marianna de Mello Peona. pro-
fessora de iostrueção primaria da ci-
dade de Seue Lagoas, pede que se lhe 
mande contar para a aposentadoria o 
tempo de cinco aonos e tres mezas, 
qo11lecciooou partict.larmeote, e tendo 
lambem examinado as informações pela 
iospectoria geral dll iostrucçãc. public~ 
prestaaas sobre o mesmo requerimento, 
é de parecer que SPja elle indeferido. 

Sala das com missões, 31 de julho de 
1888. -C. Sena. - J. Dutra. - José 
Theodoro. 

Pela commissão de redacçio sào 
apre~entados para 3. • discussão os 
addltívos os. 1, i A, i B e !S , oll'emci-
dos ao projecto o. 9. 

Para a ordem d.os trabalhos. 

E' lido e vai a imprimir o sego.iote: 
N. W 

A' commissão de estnlistica rol presento 
uma pctlç.'io de Jo:io Venancío de Sou8a o 
outros, proprietarlos da razenda denominada 
- Cruz das Almas-, dn rreguezia do Rio 
Manso, lermo do Bom fim, em quo (ledem 
CJUO n m~r.~ma razeudn Oqun per~ncenclo 
a rrcguezia de S. Sebastião de Itatiayussü. 

E' a commiss:io de parecer que, auentas 
3S rar.ões allogad:u;, so salisraça aos pelici•._ 
narios, adopundo-se o 11resente projecto : 

A n~s~mbloa legislativa provincial de Mi-
o~ Geraes decreta : 

ArL uuico. Fica transrerida da rreguezia 
dB Santa Luzia do Rio lllanso, do termo do 
Bomfin1, para a rreguer.ia de S. Sebasli:iç do 
ltaliyaussl), a razonda denominada - Cruz de 
Alma~. - perlenc;enle aos cidadãos João Ye--
naoclo de Sousa, Jose Venancio de Soúsa, 
lllgu.el Pereira de Arruda e outros ; revl)-
gadas as disposições em contrario. 

g,ta das commissões, 3l de Julho de t888. 
- José· li. Br3ndào. - Jo5é Theodoro. -Na-
Yarro. 
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O 8r. IHart.ln• d e An-

drade pede que o Sr presidt ute oo 
mee ioterioameuLe um membro pa ra 
·a oommissà'l de poderes, visto estar 
ausente o Sr. A. Maia. 

OSr. Presidente oomea o Sr. Joa-
q oim Outra. 

t.• PARTE DA ORDE~I DO Olt\ 
CONTAS DI; CA.II ARAS 

São approvado~ os arts. 1. •, 2. • e 3 •, 
eoj~ discus.'l.àu OCilll eucerrad'l na ui· 
ti ma ses~ào,do prnjecto que approva as 
contas úe algumas cawaras munici-
paes. 

Seguindo-se a disc11 ~são dos a!ldi-
t i•os, são a pprova•loi 11s do os. 1 a 5. 

A reqnerim.-oto •In Sr. Tolendal, ~ 
c:asa 't'uta preferenc1a para a discu,..ào 
dos de 11~. 7 e 8. M quae~. entrando 
em c1i~cassào, s.ào arpr, ,·atlo~. sem de-
bate. 

Entra em disc11s<:io o de 11. n. 
01•çnmenltl mum cipal 

O 8•·· AUle rico d e l"'nlr 
&.o•:-Sr. pru..atleultl, a ~:n uuuissàu de 
razeoda muuicipal apresenta ao respec-
t ivo projer tu, ora eau discussão, algu-
mas omen1las relati -.as a orçamentus 
de di ver~s carnaras. aueudeotlo a re-
damações por alias feitas 

As emendas em nada prejutlicào o 
regular andamento dos serviços a cargo 
dessas municipalidades ; pelo contra-
r io, vão augmeotar 1 ver!Ja - obras 
publicas- , que. sem duvida alguma, é 
a ma das mais necessarias. 

A commissão, pois, espera que essas 
emendas serão adaptadas. 

SAo apoiadas e enlrão conjuncta-
mente em di ~cussã'l as seguintes erneo-
.Sas : 

N. t 

Emeoda a~ orçamento muni·:iral 
(Sacramento o Rio Novo). 

Art. 4.• §§ t.• e~.·: :~cc rA.~ceoh!-se : 
-em Ires Oll mais prestaçôes, pelas 
110bras do.. exercícios. 

Sala das commissões, 30 tle jolbo de 
t fl88. - A. de Mattos. - Sa!atbael de 
.\lmelda. 

N 2 
Emeutla. 
Ao § 50. art. t .• do projecto o . .U2: 
Os ns. t . i e 3 reduzào-58 á me-

tade, elevada a verba de- ·obras po-
tllicas-oa mesmcl proporção.-.\. de 
JlaUos. 

O 8r. Tolendol : - Sr. presi-
dente, tenho a honra de su bmeuer á 
consideração ela casa emenda additiva 
ao projecLo de orçamento m11nicipal. 
ora em discus~ão. 

Sal10 V. Ex c. que toda cautPl.t de 
alcance atlmininistrativu, ten1lente a 
s~gnrar os dinhei•os municipael', n:'to 
pode deixar do ser de ,·ao tagem intui-
ta v a. 

As O~nças provinciae~ devem ser es-
peciali~atlas e podem Rer pe~soaes; po-
rem, rlesde qus as rlesta nnaurtlz:a en-
Len•lem-se com as exigenc.:~s dos indi · 
viduo~. estes não reconhecem as ~ us
pei la~ contra ~eu credito e, por isso. 
PUa~ ~~~~ .. eiT•'l' ti ~anaeo t e ma i~ melin-
drosas 11 as allmininis traçóes tem to-
mado a deliberação do pol-~s i1 m:1 r. 
gem . sempre que agentes ue arrt-ra-
llação apresentão-~o para hal.ulota-
rero-se nrJs termos tia lei. 

Em relaç~o its camaras murm;i-
paes. ~:; be V. Exc. quo a lei de 1.• rlc 
outuhro de 1tl~!l tlt•tP.rmioa que •'" 
procurarloreJt tcuh:io gara nua: c quanrlo 
a oàu teohào por si ou liatlor itl•lnPO. 
são o,; proprins Hreadt~res os respon-
:<awis. os fiador~{ e tlrinr.i pao,.. paga-
dores •los ale a no·cs <1 Ull furem encuu-
traclos. 

:'lão .i, porem. este estado anomalo 
on tiA ex~l'pÇáO u qullanaas cunvem à res-
poo~abtl idade rl:t allauioistraçào pu-
blic3; por isso, •ne parece que a Clu-
to la que se contem no addltivo que 
tenho a honra de sn hmetter á consi-
deração da casa deve merecer !lua 
apprnvaç~ ,.. . 

O rc~tulamenlu o. 11. 7:11! de':! de abril 
de 1887 está em sua inteira execução. 

E:1Lou informado de que os livros para 
este snrviço ja rorão remeuidos para aM 
cidades onde as caixas economicas fo-
rào crPada~; 1', então, nossa!~ caixas eco-
nomicas se formarão contas correntes 
com juros a benelkro do depositante 
até à quantia de 4:0006000. 

Não comprebendo que esta emenda 
attente contra a economia municipal; 
me parece. ao contrarir1, que ella a con-
sulta de modo positivo e completo. 

Si o procurador tia camar~o tiver 
fia: ça especialisada, oiTerecer~ a oe.:es-
sari<i 1:arantia para a segurança d011 
diolaeir:>:~ 'publicos 

Mas, si a nào tiver, não poderá ~er 
posta em parallelo a segurança que 
elle t.fferece com a q ne resulta das cai-
xas ecooomicas 1 • E~tado; porquanto, a 
destas é offerecida integralmente na soa 
gerencia e administração pelo proprio 
Estado. 

Nestas circumstancias, digo que a 
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~-· assemblea deve ae&erminlir qoé' os 'pro-
corado"·· que olo tiverem ftaoça e:;pe-
ciállsada, recolblo nas caixás econo-
micas·os dinheiros das respectivas cama-
ras, l proporçlo que forem a·recada-
dos, correndo a bene6cio deltas os juros 
do tempo em que demorarem nas caixas. 

Não vai aqui oeobuma viol.eocia ao 
emprego de p:ocurador, porque a lei 
de t.• de ou• obro, lei orgaoica, coa-
sente que os prPcuradores ftquem com 
o dinheiro até que lhes seja exigido; 
não vai pr~>j oizo, porque elles não pa-
gão juro; f, ao contrario, arr:!da-se 
t!e:;ses foocciooarios a suspeita de 
negociarem com o di abeiro dali camaras: 
codigo t.riruinal, arts. t70 e171. 

Po,· outro lado, sabemos que os pro-
curadores das camaras podem re-
ceber as fianças em matería criminal, 
de que 6gurãú como depositarias. 

A' primeira vista, o pensaruentocootldo 
no additivo podia cortar I'Siu rccu;so das 
partes interessadas em semelbaot.' ma-
teria; mas, evidentemente, assim não 
é, porqueoaddllivo reaalva a hypoth~se, 
permitlln,Jo que me:~mo o orOducto du 
fianças ou cauçOes tle natureza difersa 
seja reeolbidu nas caixas (apa• te•). 

O additivo entende-se com o proco · 
rador que não ti ver a fiança espt;ciall-
sad.a, repito; não tios IJOe cercão-ae 
de informações e empenhos somente. 

Tenbo, poi!l, a honra de apresentar 
o addilivo e espero poder com vanta-
gem combater qualquer objecção que 
~sa ser apresentada contra soa feição 
JUridica ou empírica (muilo M-n). 

SàCJ apoiadas e entrão conjuncta-
wente em ilisco~são as seguintes l!meo-
das: 

N. 3 
Emenda additiva ao projecto de orça-

mento municipal (additivo o. t do pro-
jecto o. U li). 

Disporiç<'Tu permaMnles 
Àit. O P«'ocorador da camara de mu-

oleipio ooóe fotlccionar càih ecoao-
mica do El!tado (regulamento o. 9738 
de i de abril de t887) e que não liYer 
prestado fiança especiali:sada, recollíerl 
1 dita caixa a renda ~ camara, á pro-
porçloqoe ror arreCll.dada, dentrodetrea 
diu, sob ptua de demissàl>, além das 
maia em qne Incorra, com reaponaabi-
lidà11e dos nréadores que a demorarem. 
~: t . •. A importapeia de ftaoçu, de-

~itos ou cauçllea de oatoreu ditersa, 
igualmente aerà reedlblda, porem com 
o eooàentimeoto escrlpti) do dllj)Oiitaote 
ou fltdor, a cojo beoe6eio flcario os 
jnros qoe a6oal forem ll~uidldln. 

§ ~. •, O levantamento em qaalquer 
cuo depenJerl de guia do procnrádOC' 
com - "Visto-do presidente da camara. 
precedendo autorisaçlo desta. 

Sala das sessOes, 30 de julho de t888. 
- T. Tolendal - Francisco Duarte. -
Or. N. da Rocba.- Ciaudionor Nooes. 
-Gomes Candido. 

N. 4 

A camara de Po.~uso Alto ftca autori-
sada a deduzir da verba- obras pu-
blicas - a quantia n"cessaria para o 
pagamento do que esti•er a dever ao 
e!ICrivão, João Uuilberme Pereira de 
Carvnlbo. 

Sala dauessões, 3t de Julbo de 1888. 
- A. dl' !~faltos - Salatbiel de Ameida. 

N. IS 

Emenda para ser colloclda em lo-
gar conveniente: 

f icào approvada:i as tabellas de im-
postos da camara municipal tia cidade 
de Mnsambinho, supprimidos os§§ t. 
O. 9, t O. H , U , t 3, t4, t 5, t a, t 7, t!J 
21 , n , 27 e40 do artigo t iS9 e§ 4.• do 
artigo t 60, de que trata a resol uç.ão o. 
3377 de 8 de Outubro de 1!1811 ; revo-
gada.c: as disposiçO~s em cootrarto. 

Saladas sessoes, 31 de Jolbode 1888. 
- Nuarro. 

N. G 
. 

OIJerecemos como emenda ao pro-
jacto n. U~ a tabella junta ila camara. 
municipal de Passos. 

Sala dis sessoes, 3t de Julho du t888. 
- A de Mattos. - Salatblel de Al-
meida. 

N. 7 
Para ser colloeada em logar coa,._ 

oieote : 
Ficão extensivos b camaras muoici-

paes do Paraíso, Cbristina, Pouso AltG. 
Baependy, AYnruoca, Tono e Pueo. 
os additivos sobre se"iço domestico dà 
camara municipal de llajubá. 

Sala das 88S8<'Jes, 3t de Julbode t888.. 
-F. Braz. - O. R. Viotli. - A. de 
Mattos. 

N. S 
Ao § 3. • acerescente-se : 
Pica a eamara mu.11iclpal da cidade 

do Arasso.aby autoriJada a cobrv 
aabtaalmente-o lmrosto de 21000 reis 
sobre cada um puto de alogoel nas 
poYoaÇO.. 

Sala das 1811Õ81. 3t de Julho de t888. 
-I. Mur&a. 
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N. !l 
An § t!l : 
t>epnis lia~ pai:\Yra~- Jo \11 l'inlo ol'l 

A lmei•l:l l,ima - ncrn~rnn tP-,:A : -
vendei-os, precedendo hasta pu bliea. e 
0 ~PU prOrlll l\11) nc~rfl f3Z6tlll0 fl3 riR da 
verha - ohras public3s- dil 'lrça-
me1IO rle t 88!l. 

Sala rta~sP.!I$<1rs , 3·1 de Julhuole t !Jl:lfl . 
- O. R. Violli. 

N. 10 

Ao § 1.'! do a ri. •i. • accresctlote-se : 
-pela verb·1 - obras publicas. 

Ao§ 5 do olrl. 4. • accrescenle-se : -
11 Lambem ao capitão B~roanlino Dnttne 
Muimo da Rocba o qne lho for devtdo 
de cu~tas judiciariau. 

Sala das 5e..,s0es, :J l l.le Julho dll 1888. 
- Dr. M. da Rocha. 

~ H 

_Na •.lespcza ria c:amara tntJoicipll do 
l~to Novo accrcscenle-se : - publica-
1i30 do e~pediente e alistamento eleilo-
l'al pela imprensa da localidade, 500:$. 
ltrados da verba - obras publicas - . 

Saladas sessões. 31 de Julhode 18SS. 
- T. Toleodal. - u. 1\. Violli 

N ·t \! 

A camara municipal da cidade tle 
llapecerica Oca aulorisada a deduzir 
d.a verba - obr~ publica!; -a quan-
tia precisa p3ra pagamento do custa~ 
ar 1. • tabelli~o. Americo Gomes Olr-
bosa. 

Sala das sessões, 31 de Julho de t88R. 
- Salatbiel de Almeida. - A. . de ~tal
toe. 

N. t3 

As camaras municipaes de Montes 
Claros. Urlo Mogol o Salina' llcão au-
torisadas a adaptar as postaras de lla-
jobá relativas a serviços domeslicos : 
revogadas as disposiÇ(Ies em contrario. 

Saladas sessões, 3t de Julho de 18•8. 
- Augusto Valioso. - Ramiro Mar-
lins. 

N. i4 

Ficlo isentos de impostos muoicipaes, 
quando esles aejlo duplos ~o dependào 
de qoa lqoer deposito, os armazens dos 
lavradores para roroecimenlo dos seos 
lrabalbadores e colonos, ficando elles 
iRualadot aos impostos que pagão os 
atmazeos e usas de negocio das cida-
des e po•oações. 

Sala das 1815Õ8S, 3t de Jolbo de 
i~88 -Ferreira Alves. - J. Horta. 

689 
- nh~ f'nrtl'• . - ~i I Ç;\ f'l1rtr~ . - 'T-
Tvlrmlal. - llamirn ~hrtin~. 

N. 1 r. 
.\ o. § 2. • do art G • a't:ro!sc.lnle-se : 

- .\ c~ mara mnnirír•a l tln S r. m•alo 
do S~11ncahy para coulralur um cm-
prrstitun olc 6:00(),5000, ao jum '"~ ' i "' " 
rlo 111' / . aunn es. r1ara compra ou edi-
rieação ae nm rrf'dio destinado para 
casa de ca mara. 

Ao § 4. • accr~sc~n te sa : 
-A' camara municipal dP Queluz para 
con.trahir um empresl' 1110 do t O:O:tO,S(}()() 
ao tnro ma:ot11no de 10 •; . ar.nuaes, para 
melhoramento da cidatle e JOunictpio 

S~ladas SJ':!S!)c,;, :11 de Julho do 188.i. 
- Salathiel de Almeida. - lbmiro 
Martins. 

N. 16 
Fi cão as camarasdas cidades do Aras-

snah~. S João llaplista e l'hiladelpbia 
anlortsada.~ a adopu r os artigos additi -
vo~ sobre serviços domesllco~ da ciciada 
de llajubã. 

Sala elas ~esJtles, :li ole Jnlho de 
1 K!-~. -I. Murta. - 1\ tmiro ~larlins. 

N. 17 

Fica e~.tensiva â r.amara mlinicipal 
da t tdade da Oliveira a autorisaçào dada 
á camara municipal do Rio No'o pr~ 
jcclo n. 4116. ' 

Sala das sessões. 31 de Julbode t8i8. 
- Ur. Coelho de Moura. - Or. M. da 
1\ocha. - 1\amiro Martíns. 

N. 18 

Ao art.O • accrescen te-se mais um on-
mP.ro e diga-se : 

Fica, desde ja, sopprimido o imposiO 
de 200 reis sob ·e cada jaoella o a porta 
dos predios urbanos,creado peia camara 
municipal de ltabira para tlluminação 
publica da cidade. 

Sala das sessõPs, 3t de Julbo de 
t 888. - Urumond. - Ramiro MarLios. 

N. tO 
Ao arl. 3. • accrescente-se : 
§ Fica a camara municipal da ci-

dade de S. Antonio do Peçaoba auto-
risada a despender pela verba - obra• 
r.nblicas - aLé .a qoaolia de ~00$000 
para desappropnaçào de ama casa si-
toada nas proximidades da casa da ea-
mara, perteoceole á viuva e herdeiros 
do flnado Manoel José Leite Blbé. 

Sala das sessões, 3t de Julho ele 
t888. - José Maria Brandão. - Ra.. 
miro Marlios. 



' OIP8 
~ · .. ~ 
assemblea den aeterminar que os pro-
euradom, que olo tiverem fiança e~!)e
eiallsada, recolbào uas caixas econo-
mícas os dinheiros das respectivas cama-
ras, á proporçlo que forem a·recada-
dos, correndo a beneficio deltas os juros 
do tempo em que demorarem nas caixas. 

Não •aí aqui nenhuma violeocia ao 
emprego de procurador, vorque a lei 
de t .• de outubro, lei orJaoica, con-
sente que os pr~curadores fiquem com 
o dinheiro até que lhes seja exigido; 
não vai prrjuizo, porqne elles não pa-
gão juro; P, ao contrario, arreda-se 
clc$Ses rnoceiooarios a suspeita de 
neyoeiarem com o dinheiro da.<~ camaras: 
eodigo r.riminal, arts. t70 e 17i. 

i>or outro lado, sabemos que os pro-
ctlradores das cawaras podem re-
ceber as fianças em mataria criminal, 
de que figurão como depos.itarios. 

A· primeira vista, o pensamento contido 
no additivo podia cortar es!e recurso tia.. 
parte:s interessadas em semelhante ma-
teria; mas, evidentemeotA, assim uão 
é, porque o addi tlvo rlll>alva a hypothese, 
permi ttinfio que m8$mO o oro<locto das 
fianças ou cantões de natureza diversa 
seja recolhido nas caixas (apa7'le.t). 

O addili vo entende-se com o proeu · 
rador que não tiver a fiança esptciaU-
sa.da, repito; não dos que cerr.ão-Ae 
de informaÇões e empenhos somente. 

Tenho, poi~. a honra de apresentar 
o addilivo e espero poder com unta-
gelo combater qualquer objecção que 
~sa ser apresentada contra sua feição 
)nridica ou empírica (muito bem). 

São apoiadas e eotrlo conjuncta-
meote em lliscui!Sào :Lll seguintes cmeo-
dâs: 

N. 3 
Emenda addítin ao projecto de orça-

mento municipal {additivo o. t do pro-
jecto o. U5). 

DisposiÇ4U J)ei'IMrtenltS 

Art. 1 J procuraitor da cama r a de mu-
olelpio onde fcli'ceiónar cãixa eeooo-
mica do Estado (regulamento o. 97a8 
de i de abril de t887) e que nãb tiver 
J)l'ellado fiança especialisada, reeolb'erá 
l dita caixa a renda da camara, á pro-
porçloque for arrll!ll&dada, de.otrodetres 
diu, sob pena de demissão, além du 
maia em que iocom, com respoosabl-
lidàlle dos vereadores que a demorarem. 

§·t .•. A importaoeia de hoças, de-
~itos ou ciaçõea de oataraa diYeraa, 
IgUalmente aerà recôlhlda, porem com 
o cooaeotimeoto escrlpt.> do dltpclliJaate 
ou tltdor, a cujo beoeftcio IÍcarlo os 
juros que afinal forem liquiilildlls. 

' 

§ "!. •, O levantamento em qaalqaet"' 
caso de{Kinderá de goi11 do procurador 
com - v1sto-do presidente da camara, 
precedendo autorisaçlo desta. 

Sala das sessões, 30 de julho de t888. 
- T. Tolendal - Francisco Duarte. -
Dr. M. da Rocba.-Ciaudiooor Nn.oes. 
- Gomes Candido. 

N. 4 

A camara tle P.>uso Alto Rca autori-
sada a deduzir da verba - obras pu-
blicas - a quantia oPCessaria para o 
pagamento do qoe estiver a dever ao 
escrivão, João Uoilberme Pereira de 
Carvalho. 

Sala dali Sessões, 3t de Julho de t888. 
- A. dt ~anos. - Salatbíel de Ameida.. 

N. 5 

Emenda para ser colloclda em Io-
g-a couv~nieute : 

Ficão approvadas as tabcllas de ím-
po~•os da c~mara muuicipal da cidada 
de h!•tsambinho, supprimídos os§§ t. a. 9, to. 11 , t~ . t 3, u, t 5, tu, u, t!) 
2t, 22, 27 e 40 do ar tigo t59 e§ 4. ' d() 
artigo t 60, de que trata a resolução c. 
3377 de 8 de Outubro de t gs;s ; revo-
gada.~ as disposições em cootrarto. 

Sala das sessões, 31 de J olho de t888. 
- Navarro. 

N. () 
. 

OO'erecemos como emenda ao pro-
jacto o. 4t2 a tabella junta da camara 
municipal de Passos. 

Sala dãs sessões, 3t de Julho de t888. 
- A de Ma\tos. - Salathlel de Al-
meida. 

N. 7 

Para ser collocada em Jogar cooq.. 
oieote : 

Ficão extensivos ls camaras muoici-
paes do Paraíso, Cbristi o a, Pouso AI to. 
Baependy, Ay'aruoca, Tono e Passo. 
os additivos eobte sêniço domealieo à 
eaman municipal de ltajubá. 

Saladas sesaoes. 3t de Julhode t888. 
-F. Braz. - D. R. Viouí.- A. de 
Mattos. 

N. S 
Ao § 3. • acererceote-se : 
Fica a camara mUilicipal da cidade 

do Arassnaby autorilada a cobra.-
aobu•lmeute o imposto de 26000 reís 
sobre cada am pasto de aluguel oas 
povoações. 

Sala du S811Õ88. 3t deJnlbo de t888. 
-I. Morta. 
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N. !l 

Ao § i ll : 
Depois ri:~~ palavra~ - Jn:in l'intn oln 

A lmeiota I, i ma - ~ccresrl!n lr.-:<n : -
TCndel-os, precedendo ha.sta publica, o 
0 ~PII prOriiiClO 0cará fal811fl0 parte da 
verha - obr:~~ pu blicas- do1 orça-
me·lln rle t 880. 

Sala rlaqses.ql!es, 31 de Julho fio 1888. 
- O. R. Violli. 

N. t O 

Ao § t'l do art. <\ .• accrescente-so : 
- pela verb'l - obras publicas. 

Ao§ 5 do an 4.• accresceote-se : -
I! lambem ao capitão o~roard i no Dnqne 
1\laximo da Rocba o qne lhe for !levado 
de cu~tas jud iciari:~s. 

3ala das sessõ~. 31 de Julho de t 888. 
- Ur. M. da Rocha. 

~a •lespcza da camara muoicip1l do 
l~io Novo accrcscente-se : - publaca-
cao do expediente e alistamento elei to· 
a·al pela Imprensa da localidade, :SOO:S. 
tarados da verba - obras llUblicas - . 

Saladas sessões. 31 deJulhode t 8SS. 
- T. Toleodal. - D. 1\. Víoui 

N 12 

A cam:~ra municipal da cidade rle 
Itapecerica fica autorisada a deduzir 
d.a verh~ - obras publicas- a quan -
taa precasa para pagamento de custas 
ao t.• tabelh:\o, Americo Gnmes nu-
bosa. 

Sala das sessões. 31 de Julhode t 88R. 
- Salatbiel de Almeida. - A. de ~Jat
&ol. 

N. 13 
As camaras municipaes de Montes 

Claros. Urlo Mogol o Salinas ficào au-
torisadas a adoplar as postaras de lla-
jobá relativas a seniços domeslicos : 
revogadas as disposições em contrario. 

Saladas sessões, Jt de Julho de 18, 8. 
- Augusto Velloso. - Ramiro Mar-
tins. 

N. t4 

Ficlo isentos de impostos municipaes, 
quando est.es sejlo duplos ou dependão 
de qualquer deposito, os armueos dos 
lavradores para roroecimento dos seos 
&rabalbadores e colonos, ficando elles 
igoaJados aos impostos que pagão os 
armuens e casas de oegocio das cida· 
des e povoaçOes. 

Sala das IMSISeS. 3t de Julho de 
tt~ss - Ferreira Alfes. - J. Horla. 

- Obq Fnrt""· - ~il v a Fnrtr~. - T. 
Tul('ntlal. - Ramiro ~f1 rtín~. 

N. tã 
Ao.§ 2. • llll art G • a~t:r~scdnte-se : 

- .\ c~ m~ra rnnnirlp~ l rln !\ r. 1n•alo 
dl• Sarucahy ttara cuutralur tuu ~an 
prrsti aun tlc 6:0011ó000, :~njnrn n.~~ irn ll 
rio 11! • '. annn es, para comprA ou edi-
licaçan lle !IID rrl'dio destinado para 
casa do camara . 

Ao § 4.• accrf:sc.:nte·se; 
-A' camara mnnir.ipal de Queluz para 
cou_lrabir on1 emprestimode f O:Oill)j)i)O() 
an tttro ma~iano de to •; . annoaes. j)ara 
me!boramento da cid:ute e munictpio. 

Saladas st>:~sões, :11 de Julho do 188~. 
- Salathiol de Almeida. - ltamiro 
Martins. 

N. 1G 
Fi cão as caruaras das cidades do Aras-

snall}:O S João 6ap tt~la e l'hiladelphia 
~utorasada.q a ~doptu os ~rtigos additi-
IO:< sobreservtços lloruesttcos da cidade 
de llajubft. 

Sala das ~os ;iles, :J I tle J ui h o de 
1gt-t!. -I. Murta. - lltmiro ~la rtins. 

N. I i 

F~ca utensi~a .it r.amara mGnicipal 
da ctdado o.la Ohveara aaulOrísaçào dada 
~ camara municipal do Rio Novo, pro-
JCCto n. ~llG. 

Sala das sessões,31 de Julbode 18~. 
- llr. r.oelho de Moura. - lk M. da 
1\ocha. - Ramiro Martins. 

N. 18 

Ao art. !I • accrescente•so mais um no-
mP.ro e diga-se ; 

Fica, desde ia, sopprimido o imposco 
de 200 reis sob ·e cada janella on poria 
dos pr&jlios orbanos,creado pela camara 
municipal de llabira para tllumioaçào 
publica da cidade. 
S~la das S8SSÕPS, ;lf de JulhO lfe 

1888. - Urumnnd. - 1\amiro Martins. 
N. t 9 

A.o art . 3. • accrescente-se ; 
§ Fir.a a camara municipal da ci-

dade de :; . ~otooio do Peçaoba auto-
risada a desrender pela verba - obras 
pnblicas -até à (luaotia de 200$00!) 
para deeappropriaçào de uma casa' • 
toada nas proximidades da casa da ca-
mara, pertencente á fi!ln e herdeiros 
do finado Manoel Josâ Leil8 Babé. 

Sala das sessões, at de Julho ?e 
1888. - José llaria Brandão. - b-
miro Martios. 
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N. !O 
Ao o. t tlo § !4 do arl. ! . • do pro-

:)ec&o o . "! : 
Em luga• de - ISOO$ com o secreta-

rio, seu orrlenado e o expediente da se-
cretaria a sen cargo- dsga-ae : - com 
o secretario. !'e ll ordenado e o expe-
diente a sen cargo - :1006000 : e ao o. 
8. • do mesmo § e ar\it!'O, em lugar de : 
- com custas jodicial'ias I 1506000, -
.4iga-ae- com c•tstas judiciarias 31S06. 

Sal& das se.~H'lea, 3l de Jolbo de 
t888. - Ramiro Martin!. 

N. !t 
A cam:t.ra municipal de Passos fica 

aotorisada a deduzir da verb&- obras 
publicas - a quantia nece~ria para 
pagamento do que estiver a dever de 
eostas judiciarias ao escri, ão José Mo-
desto dos Santos. 

Sala das sPssões, :u de Jnlhc .it~ 
tRI-8. - Americo de Mattos. -Juro· 
menha. 

N. !! 

Onde ror mais conveniente : 
Art . .. . São concedidas as segosotes 

ao torisaçc'es : 
§ ... A' camara do Patrocínio para 

entregar a da Bagagem a quantia de 
1()()6U011, consignada á matrsz desta'ci-
dade pela lei o. 3~03 da 27 de J uI h o 
det886. 

§ ... A' camara da Bagagem para, 
IO(IIl depois de expirado o prazo do 
pmile~io concedido a Antonio José da 
Silva hrnandcs, cobrar o imposto de 
passagem sobre do Pontal do Rio das 
Velbas. 

Sala das sessões, 3l de Jolbo de 
t888. -Padre Lafayeue de Godoy. 

O 8r. RaiDirO Martlne:-
Pedi a palavra, Sr. presidente, para 
apresentar uma emenda ao projecto 
&t! , que se acba em ! .• diecoa&lo. 

A l!lneoda, Sr. presidente, é relauva 
ao n t do § !9 do art. ! . • do mesmo 
.,ojec&o, em que encontra-se a n r!J\ de 
100,9000 para o secretario, o que re-
~ota nada menos do que o protec• 
c:iooismo escandaloso para com o actnal 
~eeretarlo da eamara municipal de 
Grlo Mogol, ond.e, Sr. "residente, a 
'f1da é baratisaima, quer se pondere 
~o preoo dos geoeros alimeolicios, 
4aer ae ealeole pelos alugoeis de cua. 

Calculada uaim, a deepeaa qa& pOdo 
luer o aeerelario 6 por demais io-
iigollleaol.e. 

1tor outro lado, Sr. praideote, laiii-
JMa detemos anliar qoaee os eeniços 

prestadOJ fOr esse !uoceionario para 
que mereça elevar!o de ordeoado na 
noitada aomma de 5006000. 

Depoi!, Sr. presidente, nOs vemos 
outros rnnccsonarios de .gual categoria 
em cidades lmportaolissimas, como é a 
da Januaria, onde a vida ti muito mais 
cara, percebeo lo a verba de ISOO,JOOO, 
o que não é muito, porque a Jaouaria 
é uma cidade populosa, onde o ser-
'iço de expediente é muilo maior do 
que em Grão MD$ol e onde. como ja 
disse, a ' ida é mosto mais di fiei I. 

Entre&aoto, Sr presidente, em uu-
tra~ cidades do districto que teobo a 
bonra d'.l repretentar nesta casa, vemos 
as respectivas camaras municipaes mar-
carem para ordenado e gratificação de 
seos secretarias quantias muito ioferio-
res a esta ; como, por exemplo, a ca-
marada cidade da Boa Vista, que ape-
nas marca, ínclusiYe a gratificação, a 
quantia de 3006000 para o seu secreta-
rio, cujo serviço não é inferior ao que 
se presta na camara da cidade de Grão 
:-togol, onde o secretario vive de um 
oti>~ io. vois é alfaia.te. 

Vemvs tambem, Sr. presidente, a ca-
mara municipal da cidade de S~linas 
marcando para o secretario a verba de 
t.\0/JOOO annualmenle para o p:~ga· 
mento de todo o :;erviço a cugo do 
mesmo. 

Ora, Sr. presidente, o Lrahalho a 
cargo do secretario da c~mara munio:i-
pal de Salinas não é infes·ior Lamhem 
ao trabalho do secretario da camara 
municipal da cidade de Gr:io Mogol, 
porquanto, Sr- presidente, aqnelle runc, 
ciooario tem todo o expediente da se-
cretaria a seu cargo. 

O Sr. Francisco Sá:-0 de Grão Mo-
gol lambem tem. 

O Sr. R. Martins:- Nem se diga que 
a camara municipal do Grão Mogoltem 
maior expediente que aquellas, porque, 
si formos auliar como cabeça de co-
marca a cidade ·de Grão Mogol, oe-
obom serviço advirã desta categoria 
que augmente <5 trabalbo do secre&ario 
da camua. 

O Sr. Presideote:-Eu previno ao 
nobre deputado que a bora eslâ ter-
minada. 

O Sr. K. Yartios:-Vis&o que V. Ex. 
me adverte que a bora eali terminada, 
e o, em obsenaocia a adnrtencia de V. 
Ex., ptço que consulte a c~a si me con-
cede a prorogaçiO de i 5 miou&o:t para 
CODCIInlr as mlobas obsenaçOet. 

(Posto ca DOtot o r~tqi4Dimeltto, ~i
~-u .,.,aU - 'DO/aJ;6lJ, '*, q~C~J 
~ projvdicGdo, dll cortftmnid.adll 
com o r~~gimfftlo). 
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~Sr. R; MarliDfi:-A Tista disso, t.or- Sr. = : te, i~ to trm tantomaisn lo 

mmo, ~nvtando as mi nhas emendas, (/U8 quanto sabe V. Ex. que circulão boatos 
serão l_1das na mesa. . e nrsoes, que oào pudem ser tomadas 

A drscnssio fica adtada pela hora. em consideração, é verd~de, por esta 
i .• PAil.TE DA ORDEM DO DIA amm b!ca, mas qne podem corm pela 

&STBo\DA D& n !BRO DO OEST& D& !I IN AS 

Entra em 3. • di~cossào o projecto 
11. 350, que autorisa o governo a 
contratar cum a companhia da es trada 
de ferro do oeste de Minas o prolon-
Bame~t.o de seus trilhos até o Alto S. 
Franctsco 

O 8r. CaJDIIIoPrat.e• (pela 
ordrm) :- Sr. presirleo te, pelo re-
querimento que foi feito no começo da 
.essào pelo honrado relator da i .• com-
missão de fazenda e votado unanime-
mente pela assem blea, V. Ex. devia ter 
eompreheodido que ba ju~ta anciedade 
por parte da a~semblea para discussão 
e votação do orçamento provincial. 
(Apoiados). 

O Sr. Antonio Martins:-Peb mioba 
parte, apoiado. 

O Sr. Francisco ::â :~E' a uoica co usa 
que justifica a prorogação. 

O Sr. Camilto Pratcs:- Esta ancie-
dade se justitica tanto ma•~ quanto o 
presidente da -província ja decretou uma 
prorogação, que SO tem ruão de ser 
para a discnssão das leis aunnas. 

Ora, de~de que ja esta votada-a lei de 
ferça publica e em discussão os orça-
mentos mooicipal e proTiocial, é justo 
quo sejão estes preferidos. 

O Sr. Navarro:-Ja rorão preferidos 
pela casa. 

O Sr. Camillo Prates:-~1 • ~ . e~ta rre-
lere::~ ci a S8 tOrOOU iii USOrta Ull , por ••U· 
tra, ncou prejoulicada pt!lo orçam11 nto 
municipal. 

liloteodoque ~In roquerimento •ll:via 
.ser fei to JoPtO itnnratlu ret~tor ola com-
missão e V. E~. cumprehun•t ~ cru e. 
:sendo feito p11r miru, suu muitu fraucn 
em declarai-o, crea um conOictn o• utm 
mito o n uobmoletulla,!•l. ma~,.,, , . ···•n-
Oieto desaprJarec:.ua duso le tl lltl :;o·j , ,·u-
sado o-meu requerimento. 

Si elle cabir. eu sei qual será o meu 
procedimont.o ulterior. 

Quero que se tornd bem claro que eu, 
1endo susteotadu constantemente com o 
aeu voto a approvação do~ pJOjectod 
sobre estuda~ de ferro, quo~ fazem 
parLd do substitutivo, estou perfeiJa-
IRDte no men papel, advogando interes-
llel qne julgo vítaes para a prov10cia, 
..as·Dão fllzendo-ns prevalecer sobre a 
discowa e •utação do orçamento pro-
Tiocial, lei que resume tc!dos os in1e-
f8SSfll ' maximos da província. (Apoio· 
dos). 

provi neta em desabono nosso. 
~Sr. ~rllmond :-Eu me considero 

mntto acrma desses boatos. 
C Sr. Canli llo Prates:-PrecisamoR 

dar uma prova de que es.•as fem'les e 
e~ses I oato$ ~ão faiEos. 

I:'eede que esta asFemble<~ P$teve sem 
~ssào durante i 5 dias e ja tMI'!'uma 
prorr>gacao de tO dia!', entendo qne não 
Ee justifica o st>n procedimento dei. 
xando de dhr utir e votar o Nç;mfoto 
provincial. 

Portanto, peço ã V. F.x. que consulte 
a ra ~a $i concede preferencia para a 
tli~cu~~ào e votação do orça mento so-
bre qualquer outra ma teria da ordem 
do dia. 

O 8r. Drumond (pt la o•dem): 
-~r. presidentP, cada VLZ me convenço 
m~rs_ de que o lugar de rela tor da com-
m•ssao de fazenda é uma verdadeira I u-
nira de Nes:~u s que trago sobre os 
hombros. 

Jmmerecidameote fui collocado pela 
conllança de meus amigos . . • 

Vozes : -Muito merecidamente. 
O Sr. Drumood... no lngar de re-

lator da t. • t ommís~ào de fazenda e 
nesse cargo, pela dedicação ao &ra-
balho, tenho mostrado não furtar-me 
ao dever de eocamiobar, tanto quaoto 
possível, a discussão da lei de orça-
mllo tn nP.~ta r.:t~ro. 

Si u:'oo .. .:t:uiJO a lrlbuua totlu" n~ dia~ 
para di~cutir est.a malt'ria e u11 tr:~~ 
igualmente tmpw tante~ e qn·· joogao rt 
com \IS altns i nt~res~e~ da provrocuJ , u 
certo 4Ur. uão estuu •lorru intlo. poi•. ao 
retírar-111e daqui, todo:< w olia" entm 
Plll cunft'ren ci a ~ rom o ilhtstra Sr. tll-
rector ola faZPnda pro•·incial, o qual 
tra•tuz to pt>osameoto d~ admini.i traç.\o 
e o ta bll llCacla gevllrn ista, afim ele que, 
tli~rutí ndo oo gabinete e a só~ o pro-
jd.:Lu de orçamento provincial, pr.s-
samo~. por meio deste exame r.i rcum-
stanciado, racilitar o seu aodameotQ 
l'l8llta • ~.•a. 

O Sr. llarho:~a da ·SiJva: - Sem du-
vit.la; é um andame.nto mais rapido. 

O Sr. Orumoorl : - Declaro que ato\ 
noje, isto mesmo imperfeitameate, ape-
nas podPmos concluir no..-sas confl)-
reoeias sobre a i . • ?arte do ·orçameotu 
e·temos ainda de tratar do art . ·~. •; que 
fixa a despen . 

ü •Sr. C"altllo Pratos : - Eo qut rn 
simplesmeolll salvar a n1inha rtsponsa-
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bilidade como membro da commissão. 
O Sr. Drumond:-De accordo com· 

mígo e ouvidos os mélus nubres collogas 
de commissào, o Sr. director da fazenda 
provincial retirou-se para S. t• .. ulo, pro· 
meueodo-nos estar do volta amauhà. 

O Sr. Camillo PratPs Já um aparte. 
O Sr. Drumoo. I : -Aprll~eotei a carta 

do director t.la faze.111a IJroviocial ao 
Sr. Francisco Sã 11 deixei Je apreseo-
tal-a ao Sr. Camillo Prates, não só 
porque S. Ex c. não se achava ueste r e· 
ciuto. como por um outrn moliV.J, em 
cuja inda~açàu oáu entrarei, o qual tem 
impeLI ido qu11 S. E.tc. entro em confe-
reucia cow o mesmo t.lirector oa fa-
zenda. 

O Sr. Camillo l'rates : -I :ISO é cousa 
quo V. Exc. não de,·e discutir. 

O Sr. Drumond : - Nem eu estou 
discutindo; 1an1o assim, que di:;se que 
não entrava na indagação do st>guml" 
motivo. 

Sr. presidente, hoje, ao entrar nesta 
casa. para mostrar a boa vontade •1ue 
nós tomos pelo andawento das leis 
anouas, requeri a inversão da ordem do 
dia, passando da 2.• para a t. • parte 
as ma terias constantes da mesma ordem 
do dia, e a casa unanimementll acettou o 
meu requerimento. 

O Sr. Outra: - lJuanimelllenle, uão 
apoiado; eu votei contra. 

O Sr. Orumc.nd : - Salvo uma ou 
outra excepçào, Sr. presidente, a ca~a 
votou pela in vers:io da ordem do dia 
proposta por mim. 

Seobores, é necessario que nOs mo-
delemos o nGSso modo de pror.oder aqui 
de uma wane1r.1. critariOlla. 

Ou as matarias que contem a ordem 
do dia ~o dignas de noss~ ponderação 
ou não. 

Si são dignas, eu não sei como es-
tranhar-se o procedtmeoto desta casa, 
dividindo o l.empo de nossas sessões 
para applical-o á discussão de certas e 
df l·•rminadas mat.erias. 

:.r. presidente, si a nossa missão 
nel>la assemblea rora somente discutir 
as · l ei~ aoouas, como se aO~ r• aos 
nobres depnlados que me tnterrom-
pem co" seus apartes. ea pergunto á 
SS. Bxes. a que ficio reduzidas as pre-
rogali vas e attribuiçOes de que nos 
invesllt~o acto addicionalf 

Felizmente, Sr. presidente, muiiCt 
mais largo e amplo é o circulo de 
ooeen auribo.ições nes&a casa. 

Nem eu vejo, aenbore&~laal a vao-
ugelll que poneotora advir á 
pro•incta de se preeipi r e levar de 
:Jogadilbo a diSCIWàQ de malerias im-
por&aotee. 

Um Sr. deputado : - Mu, a proro-
gação é concedida apenas para tratar-se 
das lei~ annuas. 

O Sr. Drumood : - Eu não sei, Sr_ 
pru,;íJonte. qual a vantagem para a 
vroviu~oa ua precipi tação vertig'uosa, 
1!0~ "-lS~Í IU olo~qi·O, !1 .1 diSCIIS~I40 de 
mataria là•• tutor•H<~aote, justaonontll a 
quíl se 1•run lu on oi :< •111 perto aos int&-
r~!!es Lia rnesm:t prMincia. 

E pua pruvo~r. :\r. presidente. aos 
nobrlllt depu t.acJos e a e; ta caRa que oe111 
s~:mpre as uossa.s ~ •s;ões sào pro ro-
gadas somente pur causa das leis 
auouas ... 

Um Sr. l.leputado : - P~is dovia ser 
assim. 

O Sr. Orumond ... entrarei, Sr. pre-
sidente, como exemplo o facto que se 
Jeo1 na 3t.luuoistração do Sr. Silveira. 
Lobo, de saudosa memoria. o qual pro-
rogou por muitos dias os trabalhos desta. 
a~.emi.Jiea para quu ella resol ve~:>& 
acerca ..to couOoctodaJ~es tradas dllrt~rro. 
que eu tão I! a v ta tta zona da malta. 

E 1oorq ue. senhor~. se prorogarão os 
nosso~ tratlalttos 1 

Porque a adoninistraçáo enten.Jeu e 
entendeu mutto bdm flUe essa qnesUG 
Interessava muito de pJrto a pro•incla, 
tanto assim que prcoccupava todos os 
espíritos oaquelle ttlmpo e convi oba re-
solvei-a. 

Ku posso declarar á asiemblea e ella 
tel-o ha tostemunhaJo que o mou pro-
cedimento a respetto da questl4o 6e es-
tradas tle ferro, sinão para alguCls dos 
meus nobro~ ceilegas, ao menos, SI·. 
presidente. para a província, me plr~ 
que tem sido correcto. 

Conservei-me em solencio emquanto 
se discutia e;ta tnaterta ua c.asa s 
votei clara e terminantemente cuntra IJ 
Augmentl\ de gtraotia tle juros á5 
wu:smas ~lrada~ de ferro. 

Por isso, qualquer que se;a o me11 
procedimeuto nesta casa, eu a.:ho-1118 
muito acima de qualquer suspeita.. 
ainda mesmo daquella qu'l me mani-
festou o meu distiocto companheiro da 
b:1ncatla, dizendo que a opinião publica 
entende que algUlls collegas nossos. 
preoceupados com me~idas de outra 
natureza, prejutJ icio os interesses ~ 
província e Impedem a passagem das 
leis annoas (apartds). 

Mal de nós, Sr. presidente, si a 
dignidade dos oossoj caracteres rosse 
avaliada por essa bitola: mal de nOs .. 
Sr. presidente, si a coosciencia que nO. 
temos do comprim.ento do no3SO de•er 
estivesSe sujeita ãs razOes allégadas 
pelo nobre deputado. 



O Sr. Antonio Maruns:-Eu respei to 
t· .1t;1t0 muito a opinião pniJiica. 

O Sr. Orumond :-~o ll ia, Sr. llrc,;i-
•lol ute, em que eu não pullcr transpor 
;utuella (IOrla com a c.aiJeça bem er-
guhl:l , me sentirei :r.digno da cadeira 
•tno aqui occupo. (.U '''lu Üc.'m). 

l•'c1t<L esta declaração, arnrmo aos 
rulbrcs deputarlo~ o ã a!I.Semblca que de-
•:ididamento não coutiuuarei n can ugar 
aos horn!Jros a posada cruz que ate 
lroje tt:nho carregado. (.\fuilo bem; 
<~t u ilo bem). 

O 8r. Froncl•co 8ú:-Sr . 
Jlrcsidentc. eu lanwuto profundamente 
achar-me ern divergeucia, sobro esta 
•tueslão de ordem, com o meu digno 
t·hefe e amigo. o digno relator da com-
missão d'orçarnonto. 

N:.o posso acreditar. porem, que essa 
ti i \'ergencia seja relativa ao pensa-
mento do que tanto eu corno S. Exc. 
nos achamos possuídos. 

S. Exc .. mern!Jro relator da corumis-
são tio fazenda, depositaria da cou-
llança da casa, tem interesse, mais do 
t(ue,qualquer de nós, em adiantar a 
discussão do orçamento provincial. 

E' este o meu intuito e nutro não 
podo ser o do nobre deputado. 

Entretanto. Sr. presidente, eu suh-
S~:revo Inteiramente, em todo$ os seus 
termos. o requerimento que acaba de 
ser o!Terecido pelo rneu particular 
amigo, o Sr. C. Prate:;. 

Eu sei que a preferencia da discu:\São 
do orçamento provincial vem prejudi-
c:u· a discussão de um ,,utro projecto, 
por cuja votação vivamente me rute-
rosso. 

Eu tambern entendo. Sr. presidente, 
que um dos inte•·esses rnais elevados o 
mais actuaes da nossa proviucia •1 n. 
atiOjiçáO Je leis tendentes ao descn vol-
vi rnento tia \'Íaçào ferrea. 

)las, ess.'l minha convicção não vai ao 
ponto de preterir a discussão do orça-
mento provincial. 

Nós estamos u;; regimeo d'uma pro-
rogação, que não se pode justificar, si-
não pela ue.:essidade que tem a. assen~
blea de dar meios de governo a admi-
nistração. 

Ora, si nbs tivermos de continuar a 
discussão do projecto de orça"?-eoto. 
prererindo-a à de outras materras, é 
pussivel que, ·dentro de tO ou qua~do 
muito tcS dias, possamos ter concl urdo 
os nossos trabalhos. 

Si, porem, a discussão das leis ao-
nuas fór preterida, é incootesta vel que 
surgirà a .necessioiade d~ prorfg~r-se 
por mais tem~o .esla sessa~ ~ d ab1 re-
sultarão sacntlcros e preJau;os à pro-
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vind.t; o t.1 ntu nu i,..; isto ,J,• rc~ci.tr-:< ~ 
•luauto, em :1p:rrtc, pn 1s fui lcmLr ... Ju, 
o.: t.uno digno de imitaçfto, u pcssimo 
exr mtiiO da proviucia da lhhi::. •1ue Lia 
jlr•II'Ué!Jl(l) 11 tCIIII'O d.l, SJ~>ilt:.i tl:l Sll.a 
,1$:\Cillhloa (lllr <JII:ISi ;i lllCI.t' " · 

Votu pelo nlquerinu:utu, purl(ne, Sr. 
prrHilluntu,eu cutcn•lu •(IIU •lci'C lk.lt' a 
w·•I'Í m:i:1 conhecendo :1 q ucrn ca bu a ro:~
punsahilidallo •la prorogn.çào; t(LIU deve 
clla lk ar saber11lu •(UC n:io somo~ nós 
quem pro\ula a discussão do nrl{llmoutiJ 
(aptJi•Hto.f), quem w lluc:a • Jit:ll n u n.~ ou-
lfol iul<:rtl:>sc. (lOr mclis respe•tavcl 1111e 
seja. acluu tios interesses mais iustan· 
tes, tlc mais rnomeutu. ( 11 u i lo bem). 

O 8r. DarboAo cln Silva 
(não ternos o seu lliscur·so). 

O S r- Carnillo Prnt.e8 de-
clara que acerta o requerimento do Sr. 
B .. rbosa da Silva, v i:~to qua satisfar. 
perfeiLamente os seus intuitos e de 
seus collegas «fUe acompanhuam o 
roqtlori rueulo que apresentou, islo ú, 
visto que faz com qut~ ~eja hojo discll-
tido u orçarneulo provwd al, do pre-
fereucra a qualquer outra mataria. 

O Sr. Dorr080 Junior (pela 
or drm) declara qua a. bancalia oom-
sorvadora não prldia deixar de votar 
pelo requerimento do Sr. C. Pratas. 
desde que elle tinha por firn a pre-
ferencia. do orçamento provincial para 
a discussão; como. porem, ba um noYo 
roquerimenlo, tendente ao mesmo fim 
e qne foi aceito pelo autor do primeiro. 
declara qufl YOtam por esse, porque " 
resultado é o mesmo. 

E' ap11rovado o reqnerirneolo do Sr. 
11. da Silva. 

0 Sr. Drurnond ( pela Ol'áem' : 
- Sinto extraordinariamente divergir 
do meu o obre collega, o Sr. Bar boA 
da Silva ... 

O Sr. 8uhosada Silva:--Xãoapoiado; 
nesse caso. peço a onllidalie do mtnt 
requerimento. Eslá nullo. 

O Sr. Ornmond . •• uo re-tnerimen&o 
que acab1 de apresentar. 

Creio que a casa, tendo votado boje. 
si ~~~~ por unanimidade. ao m~oo' por 
ama pujante maioria, a i o ver~ão da 
ordem cJo dia, todo e qualquor reque-
rimento que p:>:le;:se prejudicar essa 
deliberação devia ser con$iderado pre-
j adicado, não sb pela casa·, como pela 
propna mesa. 

Si, ioYertida a ordem do dia, pad811e 
esta aer novameo&e invertida, a qu 
ao red01iria a seriedade das ooSS» 
deliberações aeste recinto I 
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Fic.uiamos tollos aqui reduzidos a 

"ferdadeiros titerf's, que se mo•em ao 
impulso das con•euiencias de occasião, 
d'lixando de lalln, esquecendo comple-
tamente a seriedad11 com qne denmos 
deliberar. 

Oe hoje por dtante, nenhum nlor 
terâ a ordfm do dia, quando as ques-
tões de ordem qnl se avenlarem nesta 
casa tiYerrm a solução por meio de 
•otaçào, como a que acaba de ter 
Jopr. 

Da maneira porque caminhamos, 
tom a 'ersatillldade de espírito, colll 
que delibera a casa a respPito da ordem 
do dia, que deve pre~idir •·s nosscs 
trabalhos diarios, nós nus p r~eipita
remos em uma nrdadeira torre de 
Babel; a confo~ào se farã. 

A apre~entapo do requerimento do 
meu nobre companheiro de baocaJa e 
de commi~ão, o Sr. Camillo Prates. 
!lOS termo~ em que f•1i feito. rmbor,, 
outra rosse a solução dn caPa, me 
rolloca em manifesta opposiç•o a S. I 
Exc. e, portanto, declaro A casa que, 
quer ella ~e pronuncie pelo sim, qner 
ee pro nu ocie pelo não, eu me consi-
dero exonerado da commissào de ra-

SIIIDda. 
Tenho impedimento effecti•o para 

tootinuar a sei'Tir na commissào 
e procurarei. como rrancn atirador, 
guiar-me segundo os dictames da 
minha consciencia (muito bffla). 

O Sr. Blas Fortes:-Não e~peravamos 
outra cousa. 

A casa, sendo C(losultada, re=~ponde 
negatinmer. te. 

O 8r. Dru01ond declara que 
Dio pode continuar a sen ir ua com-
~iesão de fazenda, porque o reque-
rtmento apresentado pelo nobre de-
putado, o Sr. Camillo Pratos, o colloca 
em posição incompalí•el com o mesmo 
•obor. 

o Sr. Francisco SA:-~as. nãn roi 
V(l o do esse ' requenmento; roi o do Sr. 
Ba-bosa da 'Siln. 

De oo•o consul~da, a casa C<lncede 
a noDeraçio. 

O Sr. Presidente nomea para essa 
mmmiMio o Sr. Barbosa da Sil•a. 

O 8r. CaiDIIIo'Prftt.ee (·pe{IJ 
Dnkm).-~ço à V. Esc .• Sr. preaí-
den&e, qae m.ande eoasigoar na act;& 
qoe eo Totei contra o requerimento do 
oobr~ ~ep~~4~. f! _Sr. Dramood, pua 
qqe a~lm illp ffíitJe como veriltiéa a 
opitiiJo ei~ôdida éõr S. 'llc. de 9oe · 
ba IÔ'comj5aiUii líd'àd$' J)eSSoil ebtre S. 
E1c. e o bailirnté ora1l<1r. 

Orçamenl·l provinci11l 

Entra tm 2. • disco~~ão 'b art. 1. • do 
projecto o. 323, que orça a receita e 
fisa a dl'speza aa provincia para o 
anuo de i889. . 

O 8r. Tolendal.- Sr. presi-
dente, quando tive a honra de rccnpar 
a at.teoçào da casa, discutindo, ha dias, o 
prOJI'Cton. 323,qoe contrm o orçamento 
provincial, prc.corei mo~trar qnantn é 
elle iosusteotHf'l. ron:oas difficn Idades 
praticas que OJI!Jôe 1'01 seo cnnjuocto. 

Mais de uma vpz, tive a satisr~çào de 
ou1•ir do nobre relator ola commissào 
a d ela ração de se achar di~posto a acei-
tar emendas. qne fossem, porventura 
olTereeidas ao prrjecto. ' 

Eu quizera, Sr. presrdeote, ~i não 
fosse a bora adiantada em que nos 
achamos, entrar na apreciaç.'io detida 
deste projecto e da ma teria do addílivo 
que vou tPr a honra de <• ffececer â con-
sideração da cas;!. 
Ma~. attenJeodo a esta circumstaocia 

1imilar· me-hei a. breves considerações: 
espe:anao que, st, porventura. a~ pro-
posições por mim enunciadas não r. orem 
recoobecidas, occasião me serâ OiatJa de 
oppor oecessaria coote!ltaç.io em sus-
tentação do meo pensamento. 

Sabe V. Exc .. Sr. presidente, em pri-
meiro logar. quanto é defeitnoso o me-
canismo da nossa ~dministraçào, em 
relaçàn ao Posioo pr1m.1 rio. 

Sobre creaçào de e~colas em tlldos os 
districtos da proviuc.ia e com tal 
arao, que se poderia dizer serem ell ~s 
creadas até nas encruzilhadas das es-
trada.s, lll!m cogitar-se de rrequencia se 
diz, Sr. presidente, qoe a- crPaçàd Je 
escolas coo~titue ja escandalosa si-
necura para proteger individoos 
qoe não têm oatra occopação, nem ca-
pacidade para a mais faéil proOssão- . 

Aclualmeote, a c 1m missão de orça-
mento suggerio medida a respeito do 
ensino prima rio, attineote à sna maoi-
cipalisaçAo. 

Mas, Sr. presidente, a razao capiJal 
do defeito, ba pouco referido, está oa 
racil i..:adecom que o provimeDt() Interino 
de taes cadeiras tem Jogar. 

F11z-se a nomeação, S&m o menor cri-
tet.io, sem mais exames, e dabl o tn-
cooteoiente,qne é fllh.o do sysrema adop-
Lido. 

Um Sr. depo&ado:-llas,oós temos o 
1J18blamento'da ' iastrnctlo pobtica, qtm 
d.e-.e ser bbse~Q peta presidelicia. 
, O 5r· Coelbo de 11oura:-E a admi-
o~sl~o ~ oJ>ri.llá~a- a cogitar da ~ 
paloade do·pro~r. 
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e -&r.'J:olend a!l.- (Cel lamente; nem 

eu 4liRo.o -cont1 ~io. 
O ~r. lCofllb· Hle Meura:- Si não co-

sila, .eotão, C~ M~Urll-SA a admioistraÇàll. 
e~r. f oleo• l.aJI:-Mas. Sr. presidente, 

"· '&c. ~abe • •pe.4 provimento das 
C*leiras tem JQSar , mediante exame, 
diaote.da e~b ibiçào d6 provas de capa-
cidade .dos co DC-66rreol4!s aspirantes ao 
eKet'4iGio do o tagia terio; ao passo que 
() .pro'fimento ioter.íno não é cercado 
«\essa.· e1igenci &. 

:Asaim. si. por um la.do, como os no-
b"e.'\.deputa.Jo s c:omvrelwlndtm,a lei ar-
.ou a.o.dmio istr3çào do .emprego desse 
.eio, J u o ~. a e1hibiçào .de provas de 
~aaitla.cle mediante coocor.so quabdO 
se .trata .la nomeação e• ec.ti I' a; por 
~lr0 1Iad''• fo!z desapparectr a algencia, 
<Q~&ando -,jlJ trata da nomeação interina. 

.lssim,..em fi <IB DISSO va uma 4lTtosa 
.i .adminí.sk'ação, diz-se que oem sem-
pr-e ho. .a .necessaria cautela ua el'colha 
d06 ind.i-'o1i4uo~ oomeados para prean-
.::bimento .das cadeiras in terinameote. 

NÍBicl , r.efito, não vai censura ás 
admíotur.:~ç<le.s; ao contrario, si censura 
loa, ella rerer.e--~e :.o ~ystema seguido c 
adoptado em ra.açào a esse ramo do 
aerviço publico. 

Eu direi, Sr. presidente, que a ccn· 
aralisação jtlêse e outros serviços é uma 
das exigencias da escola conservadora, 
pllrfeitameota adaptada ao nosso regi-

JAen. 
Mas, não quero procurar na exigencia 

da escola a origem do alluso. 
p,.nso que pnt1ercmo•. Sr. presidPnte. 

obviai-o de modo nout ro. Sl'lll a con 
frontaç.io •! ronRICtl) tios prinr.ipin< J'IO· 
lilicos e parti•lario~: 1', ~i é mPih.lra-
meuto de serviÇI) pnblico. p rrp1e não 
ha t1P. a a.,~emblea r.,zotl-o? 

Si. pt!las el ig~nci~• ar•,tncratlo·as. a 
cent rali~açãn rio ensino deve • lllllj(lr 
C.f ultimns extremo:<: ~i a de:<rnnlla-
ltsaçàn olo M•ino\ tem •IA ~rr II'Y:ula 
tàmbum a suas 1:l1imas conse• l ' • •·•••·l.• >~ 
pelo pendor democrat!CO, ole SOl I•! •IU •J 
a 'acçào da admini!;traçll·• publica te-
ntia de ser quasi arredada des!!e ramo 
do &effiço, eu não cbego até lá, a ne-
obnm d~ses extrtmos. 
~aF, n~o J)9dendo acei tar a ceotra-

lisaçãn de~p(l~i ca. porque d11lla lambem 
reiilhão os iocoovtnientes que acabei 
dt(,~~tar1 .. 

Q,Sf, FranciPCO Sa:-Eõtretanto, os 
Mqtlli'~dQr~ combaterão a federação 
da~ .p,roviociu. 

9,Sr. Tolendal:- A resp~ta esti na 
re<:IJIJ'Qta; os liberaes susaenurlo a 
iDÔIÇAçlo de federação e ameaoão rt· 

~fll' .a mu nicipalisaçào do ensino, que 
toM fe1çào de descentrallsação adminis-
tr~iva. 

Porem, como dizia, os inconveniente~ 
·provê.m das ~ifficu,ldades d.e insp~>rçào 
que a 10strucçao rec.ama e nao podem ser 
~encidas llm toda v;.stidão do territorio 
de oos.<a pro1inr.ia. onde, a largas dis-
tancias. sem facil communicação, ,e 
achào disseminadas as esctJias. 

Esta assemiJiea, que mais, sinão tudo, 
deve ter de adtnin1strativu •. 

O Sr. Francisco Sâ:-l~ão apoiado; 
é IDStituiçào ~mioentemente polí tica. 

O Sr. Tolendal : - Desde que as as-
sembleas provinriaes não mudão situa-
ções, o~o.preslà~ votos de confiança , 
nem reurao apo1o aos pr~identes de 
província, que, como delegados do po-
der executivo. gyrào em esphera indP-
peodeote tias assembleas, estas, si as· 
pirão a attribuiçóes políticas. na ver-
dade. não a:; possuem. 

Mas,oào discuto o aparte do noiJre 
deputado. n Sr. Dr. F. Sá, pelo cara-=-
ter politico que elle tem; n•o entro na 
apreciação ela .:onveoiencia ou inconvc-
niencia da ceotralisaçào ou de~centra
lisaçâo poli lica; mais de uma vez, mem-
bros adiantado.~ desta assemblea têm 
ennoeiado que ella deve exercer suas 
runcçOes mais administrativa do que 
politicamente e t~u estou nesse principio 
(apo iados e não apoiados). 

O Sr. FranciscoSá:-E' uma corpo· 
1 oiçâO essencialmente política, rcpi\4. 

O Sr. Tolendal : - A oão ser, Sr. 
pr<'~ itlentP, n ri"''Pjn tlq r.nntratl íctar a 
todntran,•·. u5o Cll ·•l•ro!ho!ll•hl 'l 'l ~ sn 
pnssào attr1huir :'1 as<em1J ic:1 Jlrv,·•ncoal 
f•Jn f:\·óes mai:~ politicas tlo qnn a•lmi-
oi~.r:l l i va< . 

Pvrew. ~PJa t:OIDO r... • t!U peço ppr-
mi~l'âll para bzer a IJ•tracç;\·• dd:<la 
qUP~(;\1). afim de ir dirPIIO ao ponto ole 
qne trato,attento o pouríl tCID J'I·• ole 1111e 
disponho. 

Supponho.ã primAiril ''ista,Sr. pre•i-
fi ,.•He.ser noate ri :~ intniti,·n a mnnir.l rla-
lisação do ensino,sem prejuiz • da su per-
intemlencia primordial da administra-
ção I? ·~se ra ml'. 

Acrtdi.o que a mnnicipalisaoiip tio 
ensino enL~nde-~e corp a escola liberal. 
más não deve ir . à. seu euremo; em-
qnan\o se con'serva a superintenrtencia 
da adinirlistraç o, não se dei u á di:>-
posiçào das camaras . J.mnicipaes po-
rem e dis(lnrem a sua. voJUade, IDA.." 

' em rrt>ote de om regp.la..pen\4, qn.e .sub-
metta soas llellbe~Ç,~ á• 1 t•gras d:\ 
boa' r:iuo e an reSpeito d011 fll{!lito.s a·l · 
qoiridos, mediante os recursos neceo-
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snrios para a allmluistração da pro-
víncia. 

Sr. vresideole, a idca, recebida como 
capaz de ser vosta em rratícn. r o-
r!la, eotretall t.l, SOIJ Cl't:l f~Íç;io, t' UCO II· 
u·ar di fficuldades. 

1.) addi ti\'0 que IOUit ll n honra llu Of-
ferecer á consitJo·r•ç.uJ lia casa, nu roeu 
humilde r.ou.l'it.l. r~,olve a duvida: 
ellt1 uào v i~a u 11 .,(o~aweuto o) as ver-
bas de rlo t a~ãu ola~ llcspez:.s do orça-
mento: au ~·m tr:o rio , c fei to r.x.;lu., i-
vameote ~uln u :.:\ forÇ35 da vorb.o de 
1n:<trucçáu primaria corrcspuudoute a n o cu o tos. 

o Sr. J. Outra :-Juga coa•> o mesmo 
algarismo: em uada baralha o plauo do 
orçamento. 

O Sr. ToleodaJ:- Sem duvida. 
E•la verba de ;:;u Cl>u tos c t•ra1la de 

r1i 1T~reut~s paragra!JhO:! do art t.• ora 
em discussão. 

Eu snppouho que, murli.:apalisa,los 
igualmente os imposto3 lmal(ioados t-e-
tos §§ 4.•, :s.•. r..•, 11 e 19 do an . 
1.•, ttlr-se-bia rnuoiripalisado a quan-
tia de 648 cou tos. h a Yeodo, por coose-
Huiote, em relação à verba, a que me 
refiro, de inf trucçào primaria, a daiTe-
reoça de 10t cuutos. 

Esta d iiT~ rooça, applicada ao me-
lhoramento ou reorganis··cào dos lyCilos, 
externatos e escolas uormaes, trarão 
evidentemente o mtlhorameoto dos 
,·enrimentos, afSim r•1mo a reorgam-
saçào tlõ que cog1tou a i ospectona ge-
ral em seu relatorio. 

Não comprehendll, Sr. presidente, 
que c ntiv~~~e iflt>a \'Íngaelnra O rrojectO 
pelo qual se pretendeu ~uppa ituu· ::s 
escolas normaes e externatos creados, 
coo~erYaodo-se exctu~:vamente a da 
capital com o respectivo l yceo; projectt' 
r1este aooo,o. t H!l. assim como não rom-
prebeodo que rootivesse idea vingadora 
o substitutivo oiTereciolo como additi vo 
ao projecto o 9,pel•l <1ual se pretend-o 
rear Pscolas oormae.~ ero toda. as ci-

olades e villas da província. 
O Sr. Francisco Sâ : -Foi um pro-

)eclo de pilheria. 
O Sr. Ferreira Alves:-Mas, stl com 

pilheria se podia resolver a creaçao de 
mais escolas no norte ! 

O Sr. Tolendal:-Sr. presid.ente,ouem 
tem sua casa em ruioas naturalmente 
nào a destroe ·para fazel-a de o<>vo, 
desde qoe os conrertos são possiveis; 
assim, si ~.~ f'C...tOlóS oormaes qoe te-
mos podem ser melhoradas, porq ne 
ba. vemos de supprimil-as f 

Si o nosso or·~enlo é fraco, porque 
hanmos de crear e~las normaes em 
lodas as cidades ? 

Mas, o peo~: .meoto contido no pare, 
cerda nobre com missão 2. • de propo~
tas, para que so mu111cipalise o ensino. 
ó aiJnellc que parc:11 ser o meio turmo 
cu t r~: us tiOIIS extromos ab~urdos. 

Eutrctnulol, Sr. presidooto., sei que 
as cu uolic,,·,~, ,.,.,,nou>icas rio~ m11nir.ipios 
Ja pr .. ,·,wi:l u.i.o são as mesma$; sei 
(JIIe alleg.t-•11 •111\: OS IO II DÍ CÍ(IÍOS dO-
IIol rtO, por o'X•!Iupln. não es tão favore-
dilos o'oJilHI us ol:o •n ~ t t~ pelas estradas-
11 1! ferru; sd •1nc "' cstratl :ts de forro 
const•tue1 u u m :11< Pl•·leroso auxiliO' 
para o tle,;erl\olvunt!II IO das indnstria.s 
e para o estab·•lccit:>í'uto da capacidade 
do.~s coutrilmlntcs c. tiiJr coosegníote, 
!):tra faCIIíl:IÇ:iu•la Cllhra ll\~a do imposto. 

~hs . Sr. pnt,;iolcnw. n:1u u invenção; 
a lei :!9\ I du \ •I•J J.1Deiro tle t 88s. que 
contem o orçamllnto da província do 
1\io •le Jano1ro, naturahneote, entre as 
su~s irmãs. uma olas 1n;lis aol ian taol n~. ja 
cro ou uol art. :.• n imp11stv do capita-
ç:iu. pelo qual r.1da mdivrduo emaoci-
!)aLlo pag-o~ 1 ,oo:J por a uno, em beo&-
tlcio exclusivo 1la iu.strucção publica. 

Si temo~ um ~I in.~. por exemplo, os 
m:.IUir.ipio~ tio uortt', •1 110 não dispoorn 
actualmente tlt! iodustria_, u pazes rle 
snllPOrtarem impostos e~pcciaes e que. 
eotrr.taoto. querem melhoramento ele 
e! colas, fu ntlaoüo e~ ta pretenç~o no 
numero de habitante.<: lancemos sobre 
olles o impO\to de capitat.ão e elles te-
rão 1reius oara occorrer á despeza 
com a i o~trncçiio primaria. 

E si es~es monicipios oào ~upporta
rcm scmclh~ute impo~to, Sr. presitl.1ote, 
para este fim exclusii'O, si e:tes !lào 
dlspoem ele iodustria, nem ele pessoal, 
entào,carecem de sersuppriruidos (apar-
tes). 

Eu oào comprebP.ndo. Sr. presidente. 
qne parn os mnnicirio~ rio norte se 
po .. sa allegar a uecess1dade rriruord.al 
e essencial do ensino, allendendo-!16 
à densidade do sua população, qnaud~ 
se foge ao pagamento do imposto de 
18000 por cabeça. 

Si no norte existe numerosa popo-
laçào, a consequ&ocia serà que esse 
Imposto dara renda sufficiente para' a 
sustentação do ensino (ha clioer1o• 
apart,..s). 

Sr. presadeole, si se pode imagmar 
uru monid pio que não dispõe de ÍD-
d uslrias, dando como motivo a falia 
de emadas de ferro, mas que dispõe de 
pessoal e se d~lara pobre e incapaz de 
pagar imposto tão medico em beneftcil) 
da tnstrucção que sopplica; si ~ 
pessoal oio é valido, recolha-se a uaa 
bospil.al de caridade; si é valido • 
proletario, oào !ique tão imperlioeot• 

• 

• 

• 



r o\1110 0 311lrO ti& Q UO fala I IJ(lela 
la tino; deixo-se du 1;, vr:Lr na prata, fu ja 
c1alt i. viL lrabalhar ~111 l~rra maL~ 
a~:r.Hl eCHla o 13 terá com quo mau-
to!r-"e e contnhuir para as exi~::enct as 
do Estad11 (npa. tes). 

S1 a situaç.io crtlaJa pur e.'IO a•ltli-
l,\11 fus:;e 11 llllll :<\! no arrr .. nla a~ura 
, m apartes. oi ~ uiJrígar o munícipoo a 
ol ucl arar- ~e t m tlcserto, qual ~nría a 
o 'il n,·c niou ci~ rlo nil.o fugirem tlo 
tiO"P.rt .. 7 

De!ide q no o pc~soa 1 ~ll con~nr,·o 
Oo!SSCS rnonictpÍOS, CO DStltUÍ r.Í IIIIUS 
permanaote para :1 pro,·ina a. 

Qu:~l a necessii.13ole dol so obrigarem 
I'Íol;ulà'lS \'a l íriO~. C-3Çazes do f a \'OrO· 
r.or os in tere~ses ol a província, a 
morarnm no deserto 1 

Si lá o terreno não rrcsta, é iucap:.7. 
tl t~ ser dcsfrur.tado o o pe~soal ,·. 
\'ali• l•l. •rual a neressiolade de se eon-
:<~ r va r oo tlcscrto, de trabalhar oa 
arôa l 

1.) Sr. Antt)UIO Tcixcira :- V. l::xc. 
esta só phantaslando. 

O Sr. Ferreira Alves:- Est:'L fal:. uo.lo 
lluguagem muito clara. 

U Sr Tuleodal:-0 argumento por 
ahsurdo que acab • d~ estabelecer ü 
li iiPnas contradicta aos apartes com quo 
tenho sido llonrl d'). 

Eu uào ima~;i no quo nPnh um mu-
nicípio da prov111cia se ache em con-
d tÇí'ies tào desastrosas. que não pn!t~a 
manter o seu ensino e outras \'Crhas 
da <II!Speza pobltc:\ pelos propri ~os 
.-~ rorços e pela vit<>lidade <lo seu t.:r-
reuo. 

O Sr. Antonio Te•xeira: -V. Exc. 
mostra não ter • iajado pela província 
•I~ Minas. 

o Sr. Tol!lrtdai:-Eu depreheodn do 
que ouço, Sr. presidente, o espíri to de 
não se aceitar nenhum onus c de 
se exigir toda · a sorte de IJeoelicios: 
mas. isto é partilha leouina. 

Não se ~.uul prehende que um mu-
nicípio possa exigi r tudo a sett be-
neficio e não qoAira contribuir com 
ouus algum, relutando contra o 
imposto de i&OOO por cabeça 11ara ftm 
tào reclamado ! 

E' repellindo toda a sorte de im-
postos que sc salienta o capricho .. . . . 

O Sr. Coelho de Moura:-E' pMque 
o po'o ja não pode com impostos. 

O Sr. Carlos Nogoeira:-Os impostos 
são geraes e nós pagamos sem bo · 
neflcLo nenhum. 

O Sr. Tolendal : - Isto prova de 
mais. 

O addlti•o, Sr. presidente, declara 

007 
r- •1 11 11 lrn tllhtoo :<o·rio o' rPad oo t ll o•lt• Ja 
n:111 " Ll\'otr sulo. :uuola t JIIlt I•M..I liw 
di\'•Jr,u; lo~n. u mctlitl:t. I!C I'al, •1110 uão 
COII •LÍ III II PXo:I' JIÇ:'tn 'l r<><po• otll oi,, IILII-
nir.i pon ut' ul1111 11 1la p ro \'l llf. l :t. c C\'Íl:L 
a duplir~t l atl t• . 

O Sr. l'rcsodente: - l'revino o nobre 
d••put;ooln tle •lu" a l.or,, c..t:. lll w•-
mul.•. 

O Sr Toden•l:. t : - Sr. prl'.:; iJente. 
atteuol u a nh~•·• ,.,.o,;;iol 1111 V. Exr. e 
mao1lu n :nlolitivu. que SI) unton•lu ~0111 
o art . I • olol pruji'CIO, e~jour<~no lo •ine 
V. Exr .. c111 occasiàu OPJh-~111111, con-
forme l·' u fe7.. mo tn~r.mva p~ra dis-
r.nllr as cm••nt las que tenh11 com rela-
çãu ao art :!.• a 'lll tl prenolcm-:<e c'trci-
tamcutn a clle (•l~ttil- • bem; o o.-ador 
é cumpl'i,11Cnlaol" fiO I' seus c •!Iogas). 

E' llolo o a1Joi:ulo o ~c.;ui nte adtli-
ti,·o. 

~ - I. 

,\ L l. Ficn municipalisallo o t•usino 
pnmariu o do pretoa ratorios, r.allentlo 
sua :i~cahsa çáo imrnedoata, creaçiLo e 
su npressào de caoJei ras, nuouca~,:ão e de-
mtssâo de ~erventuanos. :ii rawaras 
muuicioaes: excepto osculas normae:~ . 
(,.ttern:llos u lyccns croaoJos. s I. • O HtJ vernu c:q>ndir:'L regula-
mau lU para este thn o para rcorga01sar 
o~ externatos, lyceus e escolas normaes. 
augmeotamlo :llé mais um tcrc.o os 
,-enctmonto> 1los prnfossnres e olire-
ctores, c• n:.o\rvando o" ac tuacs provi-
memos, crcando as. ca1leiras <IILO f.11tao 
para 11s cursos supero orcs e 1n~pccção 
amhulanto remunerada em cada dis-
tricto elei to r:~ I, com u encargn de vi-
sitar periodicamente a~ ri\Jiartições da. 
circumscriJlVi O e apresentar relatorio 
ao i nsp&ctor geral. 
~ ~ -• Para as r amaras nccorrerem 

às. despezas do serviço que ~h~s é, attri-
butdo. 1gualrncnte ficao muntcopallsado3 
os ~el!uintes impostos: 

• 
Do art. 1. •. 

§ 4.• Ue lodustrias e p o-
fissões . . • • 

!:l ::. • Imposto predial 
'!!H :OOO~ 
100;0006 

§ 6 • Scllo l!e heranças e 
ltgados. . . . t 80:0001i 

§ H .• Imposto do ouro 
sobre màos de eng. 

§ t 9.• Imposto de \raus. 
em liaha recta • 

1 \ :0001 

00:0001 ---
6,8:0001 

§ 3.• O producto destes impost?S 
serà. entregue áS camaras a proporçao 
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s~rios para a adminístra\.ãO da pro-
viocía. 

Sr. presidente, a idea, recebida como 
capaz de ser posla em pratica . pO· 
11ia, eotrelantr>, sob est:~ fd çáu, t•ncuu-
trar di fficu Idades. 

o al!datl\'0 quo tonho a honra de or-
rerecer a consallcro~hJ da ca.sa, oo meu 
humilde r,on. c• to. rc.-ul •e a duvida: 
elltl não vi<a u •lt·~locamPoto das v~r
bas dO dOIH\'iut o l a~ despeta:l do Or\ia• 
meotn: a11 ~·~u t rario, é feito exclu.-i-
vameote ~ ulu u a~ forças da vcrb.1 do 
on:<trucçàu primaria ~orresponJeuta a 
7:í0 cuotos. 

O Sr. J. i)utra:-Joga com o mesmo 
algarismo; em oatb ba.ralba o plauo do 
orçamento. 

O Sr. Toleudai:- Sern duvida. 
!Na verba de 7:10 coutos ~ tor:tda de 

rliff~reotPs par-'lgrapho~ do art 1.• ora 
em discussão. 

Eu $llppouho que, mnuicipali$a•lus 
igualmente os impostos imal(inados pe-
los §§ 4.•, l'l.". 6. •, 11 e i 9 do art. 
t . •, tur-sc-hia muoictpalisad.o a quan-
tia de 648 cou tos. havendo, por conse-
guinte, em relação á verba. a que me 
refiro, do in~trucçào primaria, a dlffe· 
reoça de 10i contos. 

Esta diffcrença, applicada ao me· 
lhoramento ou reorganisaçào dos tycec~. 
e),teroato~ e escolas oormaes, trarão 
evidAotemeote o rn~lhorameoto dos 
vencimentos, a!'sim c11ruo a reorsaui-
saçãu dó que cogtlou a in.spectoria ge-
ral em seu relatorio. 

Não comprebendo, Sr. presidente, 
que c ntivr!lse IM a ving~ tlnra o rmtjecto 
pelo qual ~e preten\ldu suppriwlr· ::s 
escolas normaes e externatos creados, 
conservaodo-:;o exclusivamente a da 
capital com o rflspectivo lyceo; project(l 
deste anno,n. 1H9. assim como não com-
prebendo que contivesse idea vingallora 
o snbsti tutivo offflrecido como addilivo 
ao projPcto o 9. pel•1 qual se pretend-o 
crear -rolas normaes em todas as ci 
dad.es r 1 i lias da província. 

O Sr. Francisco Sà:-Foi um pro-
jacto lle pilheria. 

O Sr. Ferrei ra Alves:-Mas, só com 
pilheria se podia resolver a creaçao de 
mais esoolas no norte I 

O Sr. Tolendal:-5r. presidenle,quem 
tem sua ta! ll. em ruinas naturalmente 
não a destroe ·para fazcl-a de novo, 
desde que 0$ concertos são possíveis; 
assim, ai as escolas normaes que 16· 
mos podem ser melhor~as. porq ue 
havemos de supprimil-as r 

Si o nosso orçamento é fraco, porque 
havemos de crear escolas uormaes em 
\odas as cidades f 

Mas, o pen>Jameoto coutido no pare-
cerda o obrA commis.<âo 2. • de propo~
tas, para que se muotcipalise o ecsino. 
é :t.'lllelle que parece ser o meio tt1 rmo 
crllru ~~~ llous extremos absur·dos. 
Eutret~nt•l, Sr. presidoot6, sei que 

:LiCuutl içl•o, "':unomicas do~ m nnici ptOS 
da prool'tflo'ia u.i., são as mesmas; sei 
que allog:r-·u 'l''ll o~ muoiciplos do-
tlllrtll, por cx•:ntl' ln. não estâo ravore· 
cldos o·u•no vs ti~ onn tta polas estradas 
11 11 ferro; sd CJU il a~ estradas do rerro 
cnn~ lttueau o m~is voJeroso auxilie} 
,,ara 0 ol eseni'Oivim~ntO das industrias 
e para o cstab·•lccimentn da capacidade 
dos rontrotntintes e. 1>0r consegu inte, 
par:r racalit.:lçiro ola cohrança du imposto. 

~tas. Sr. tt rP.~hle ntc. não é invenção; 
a lu i ':!9\ I du \ olo.J j.1oeiro de 1888. que 
contem o orçamento da proviocia do 
llio ole Janeiro, na turalmente, entre as. 
sua~ irmis.uma olas mais a. liantaol a~. ja 
at!O or no> " rt. i. • o imposto ele ca pi ta· 
ç;.o, pelo qu:tl r.1da individuo emanei· 
pa lo paga i oSOOi.l por auno. em beo&-
Ucto, exclusi vo da iustrncçào publica. 

Si hlmO{ em Mina~ . por ••:templo, os 
rnuuicipillq do nortf, que não dispoean 
actualmente de indu:!trias capazes de 
supportarem impostos ~peciaes e que. 
entrPianto. querem melhoramento de 
B!Colas, fundando e~ta pretençio no 
numero de habitante5: lancemos sobra 
elles o impO§lO de capitação e elles te-
rão oreios para o.:correr á despeza 
com a in~trucçào primaria. 

E si cs~es municípios não su pporta-
rcm scrnclhanle imposto, Sr. presirhmle, 
para este fim exrlusivo, si elles Oá l) . 
dispoem rle industria, nem de pessoal. 
eotào,carecem de sersupprimidos (apar-
te$) . 

Eu não comprehendo, Sr. presidente. 
que para os município~ !lo norte se 
pos:;a allegar a uect:s:~idade priruord.al 
e essencial do ensino, attendend<HMt 
á densidade de sua população, qnand() 
se foge an pagamento do impos&o de 
16000 por cabeça. 

Si oo norte existe numerosa popu-
lação, a coosequ&ocia serà que e~• 
imposto dará renda su.fficieote para· & 
sustentação do ensino (ha dir>er~o• 
apor/&). 

Sr. presrdente, si se pode imaganar 
um muoicipio que não dispõe de io-
dustrias, da.odo como mottvo a falia 
de estradas da fomo, mas que dispOe de 
pessoal e se declara po!Jre e incapaz de 
pagar impos&o tão modico em bene.8c:i., 
da lostrucção que sopplica; si ••• 
pessoal o1o é valido, recolha~ a •• 
hbspit.al de caridade; si 6 nlido • 
prolet.ario, o1o fique ~ impei1ineot• 
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r.ruuo o a111ro lle Que fala o poeta 
!:.tino: deixo-se de lavrar na praia, fuja 
dahi, v:1 lra!Jalhar em ltlrra mais 
a..:ralleciJa e li lerá com 4ae man-
lo!r-~A e conlnbnir para as c:dgencias 
do Estado (npa. tes). 

$i a siluaçào crtlada pnr e~ to aold i-
ll n. fusse u Quo ~e no o affruuta a~ ora 
o·ttl upartes, •le u!Jrigar o muoicip10 a 
• tcclarar-se em tlc.serto, Qual seria a 
convenir.ncia de nào fugirem do 
desP.rt .. ? 

Desde que o llP.:>soal sn conserve 
Msses muoici1Jios, conslituir.l uuus 
permanente para a pro,·:n~i a. 

Qual a necessidade de se obrigarem 
cidadãos validos. ca~azes de favore-
cer os interessos tia proviocla, a 
moraram no deserto ? 

Si lá o terreno não presta, é incap;.z 
rle ser dcsfrur.tado e o pessoal li 
;nli•lu, qual a necessidade de se con· 
s~rvar no deserto, de trabalhar na 
arêa 1 

O Sr. Antonio Teixe1ra: - V. E1e. 
eslà só phaotasiando. 

O Sr. Ferreira i\lves:-E~tá ralando 
linguagem muito clara . 

u Sr Toleodal:-0 argumento por 
absurdo que acab • dt.l estabelecer ê 
apenas contradicta aos apar tes com tJUe 
teoho sido bonra.do. 

Eu não ima~ion que nenhum mu· 
nicipio da prov1ncia se ache em coo-
dlçi!es tão desastrosas, que não po~sa 
manter o seu ensino ll outras verbas 
da despeza publica pelos proprios 
P.llforços e pela vit:;.lidade do seu ter-
reno. 

O Sr. Antonio Tenteira: - V. Exc. 
mostra não ter Tiajado pela provincia 
de Minas. 

O Sr. Tole:1dai:-Eu deprehendo do 
que ouço, Sr. presidente, o espirito de 
não se aceil.ar oenbum oous e de 
se exigir toda · a sorte de beneficios; 
mas. isto é partilha leonina. 

Não se compreh-::Jiie que um mu-
nicípio possa exigir tudo a seu be-
neficio e oâo queira contribuir com 
ouus algum, relol.aodo contra o 
imposto de it$000 por cabeça para fim 
lào reclamado ! 

E' repellindo toda a sorte de im-
postos que !18 salienta o capricho .. •. . 

O Sr. Coelho de Noura:-E' porque 
o povo ja não pode com impostos. 

O Sr. Carlos Nogueira:-Os impostos 
são geraes • e nós pagamos sem be · 
oefic•o nenhum. 

O Sr. Toleodal : - lslO prova de 
mais. 

O addlliTo, Sr. presidente, declara 

r·•ul " imtlO.;tu ••·rio '' rPatlll nuol11 ja 
n:i11 " li l'•lr sido. :.iu,ta •1'11! 11ara liw 
tll\'llr~o; IU!{I), é rncrlirla geral , '1 \IC uào 
co11•tltun P~r.••pr;:in :1 r~~~~~itor rlP- mu-
nir.it •io 111'111111111 dil [1ro1•incia o e•·ita 
11 rluplir.irlad ~ . 

u Sr. Presidente: - Previno o nobre 
d!lpnt:uln ,lo 11ue a horn c~la ll·rwl-
uaoJu . 

O Sr. Toleuohl : -Sr. presidente. 
a ller.rl u a n h~l!l\';u,;:in dll V. Ex c. e 
mando n ao.h! iti\'11, liiiC se onton•l ll com 
o art. 1.• ol11 projecto, o~vcra n•lo •:•:e 
V. Ex c .. en• occasiàu opportuoa, r.on-
forme j:1 t1 fe7., me inscreva p~ra di~
•:ntir a:; emenrlas rJIIIl tenho com rela-
ç[lo :lo art . ':!. • e •tno prendem-se estrei-
tamente a elle (.nuil·• bem; o orado,. 
ê cumpl'imentado po•· seus c 1llcgas). 

E' lltlo o apoiado o segtl inte addi-
tivn. x. 1. 

Ar t. Fica municipalisado o ensino 
1>ri mario o de [JI'cparatorios, cabendo 
sua :i scali~a~ão immediata, cre:u;áo e 
!Hippressào de ~arteiras, nomuação e de-
mossão de serven tua rios. às camuas 
muuicioaes: excepto e.;colas oormaes, 
externatos e lyceus croados. 

§ 1.• O go)verno expedirá rcgula-
meuto para este fim o para ,·eorganisar 
os externatos, lyceus e escolas oormaos. 
augtucntao•lo atrl mais um terço os 
veu1:in1ontos dos professare~ e tlire-
ctores. ct.nscrvando os actuaes provi-
mentos. creando as caolcira!> quo f.tltao 
para os cursos ~uperiores e inspccção 
ambulante remunerada em cada dis-
lricto c:ei toral. com o encargo de vi-
si ta r periodicamente as repartições da. 
circumscripç.ão e apresentar relatoria 
ao in ~pactnr geraL 

§ 2. • Para as camaras occorrerem 
as despezas do ser.viço quP. lhes é allri-
buido. igualmente ficào muoicipalisados 
os seguintes impostos: 

Do art . 1.•. 
§ 4.• De industrias e p o-

fissões . 
§ 1).• lt••tJOStO predial 

294:0001 
100:0008 

§ 6. • Sello de heranças e 
legados. . . • 180:0008 

§ U .• Imposto do ouro 
sobre mãos de eng. 

§ 19. • Imposto de traos. 
em linha recta 

14:0001 

()0:0001 
- - ·-
648:0001 

§ 3.• O producto deste~ impost~ 
eerà entregue b camaras a proporçao 
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s:~rios para a athuinistraçào da pro-
víncia. 

Sr. vresidente, a idea, recebida como 
r,apaz de ser posta em prntic~, po-
tlia, enlrelanl.>, SOU Cola rdç:'LU, o•II Cllll -
tl'ar difficu Idades. 

0 addill\'0 quo touho a looora o.ltl or-
rerecer á consiJcr~ ~~·u ola l:<•sa, no meu 
hUILildo llOILt·ito. l'é.<ulve a duvida; 
elhs •1à0 vi•a '' olo·~lno·ameoto o.las vcr-
bu de do t ação~ ola.• tlespeza:s dll orça-
mento: au o:o•ntr .. rl? é rei to exclu•i-
vameote >ulul! li.• rurçíiS da verba de 
•n,:trucçãu primaria ~o·re:spuuolonle a 
i :SO contos. 

O Sr. J. Dntra:-Joga cot•t o mesmo 
algari~mo; em nada haralba u plauo do 
orçamento. 

O Sr. Toleodai:- Sem duvida. 
E~ta verba de ;;;u cuulns c ttrada de 

tl ifT~reniPs "aragravhos do art t.• ora 
em discu:ssão. 

Eu suppouho 'luc. munic ipalisados 
igualmente os 1mpõsto~ hu:ol(inados pe-
los ~ •i .•, 5.•. (L•, 11 ' Hl do art. 
1. •, wr-se-hia rnooiripalisot!o a quan-
tia do 6<\8 cautos. hu vendo, I> :.I r conse-
guinte, em relação ;', vorba, a que me 
refiro, de inwucção primaria, a diiTe-
rença de 10:! coulos. 

Esta difT~reoça. appl icada ao me-
lhorarneolu ou reergauisaç!o dos lyceos, 
externatO$ e escola:. oormacs, trarão 
!!Videotemeote o rnilhorameolo dos 
"eocimentos, assim CfllliO n reorgaui-
saçào tl c1 que cogit~u a •nspectona ge-
ral em seu relatono. 

Nào comprebeodú, Sr. presidenhl, 
que c nliVP~se iolt>a \'ingatlora o prujeclo 
!ielo qual ~e preteuo.lt!u 11uppdwir :s 
escolas oormaes e externatos creados, 
couservaodo-se exclusi vameo I e a da 
capital com o respectivo lyceo: prOJ&C I<' 
tlesle aono,n. t H9, assim como não rom-
prehendo que contivesse idea vingadora 
o substitutivo oiTerecido como additivo 
ao projecto o 9, pelu qual se pretend--o 
crear tscolas oorrnaes em todas as ci-
ciadas e villas da provincia. 

O Sr. Francisco Sà : - Foi um pro-
jecto de pil beria. 

O Sr. Ferreira Al•es:-Mas, só com 
pilheria se podia resol Yer a creaçao de 
mais escolas no oorle ! 

O Sr. Tolendal:-5r. presidente,quem 
tem Pua ca•a em rui.n~ s naturalmente 
olo a destroe ·para razel-a de novo, 
desde qne OJ concertos são possíveis; 
assim, ai as escolas normaes q ne 18· 
mos podem ser :nolboradas. porque 
ba vemos de supprimil-as f 

Si o nosso orçamento é fraco, porque 
huemos de crear escolas oormaes em 
\odas as cidades t 

i\las, o peo'l<lmento contitlo no pare-
r..,r da nobre com missão 'l . • da prop3~
tas, para que se muurcipalise o eosinor 
6 a'luelln que parec:c ser o meio l11rmo 
oulrll "' rlous extramos ab~urdos. 

Eutn• tn11 1o1. !k. prcsidento, sol que 
as couol lco)O.• '"'IHIOIII icas ti o~ 1111111 ici pids 
Ja pr" ' rwi:1 rd ol são as me~ mas; sei 
1111e alle;:a-·u •tuc os municípios do. 
nurto, 1•or oJx•:m I' I••. não est:io r a v ore· 
CldOS 1'0100 uS ola IO~ Ili\ pelíiS estradas 
rlú rcrr.r; sd QUt! :1 • estradas de (erro 
con<lllnl..m o m~i .; t•ll.lnroso I•J't ilia 
11ara O oi P.~C il\'t)(VÍ III~ II lO 1las industria:! 
e pam o o~l:th·• lccimPnW da capacidade 
dos contrilJuintcs u. vor consef(nin te, 
para fac ri i laçfur 1la cnlll'a nça d u i m 11osto. 

lhs. Sr. prosidenlo. nfrn ú invenção; 
a lci :!IH I tl1J \ tlll J.llleiro de t 888, que 
contem o orçamento da provmcia do 
1\io olo Jan01ro. naturalmente, entre as. 
su:~~ irmãs. uma •la mais a• lia n taol a~. ja 
cro•ou 1111 :orl. i.• n iml}os lu 110 c.;pil;v 
ç;'oo, pelo qual r:ula ind ividuo omaoci· 
pado paga 1õ()O,J por auno. em beo&-
tício exclusivo d:t i n~trucção puhlic:•. 

SI Irmo• em llinas. 110r exemplo. os 
rnun ir.i pios do nortt•, 11 ue não dispoem 
acLual menle de •odustrias capazo:~ de 
s ullportaretn impostos e~pecraes e que. 
enlrNaoto. querem melhoramento de 
8: cuias, rundaodo C.< la preiCOÇÍO DO 
numero~ de habitante.<: lancetUilS sobra 
olles o im110~1•• de capil:lll<io e elles te-
rão oreios f):t ra occorror :'1 dupeza 
com a i n ~trucção primaria. 

E si es~es municípios não supporta-
rcm scmcllu o lo iropúslo, Sr. presirlente, 
para 8$IP lim t l CIUSIVO, si elles :làO 
dispoem 1le industria, nem ole pessoal, 
oolào,carecem de ser supprimidos (apar-
tes). 

Eu não compreh~ndo, Sr. presidente. 
qnu pam os municí pio~ tio norte se 
possa allegar a uecess1dade prrruord.al 
e essencial do ensino. auendeodo-se 
à densidade de sua população, quand~ 
se fnge ao pagamento do in: posto de 
t6000 por cabeça. · 

Si no norte eliste numerosa popu-
lação, a cooseqn&ocia 11erà que 855& 
imposto darà renda sufficieate para· a 
sustentação do ensino (ha clioerso• 
apartes) . 

Sr. prestdente, si se pode imagroar 
um muoicipio que não dispõe d.e io-
dustria~. dando como motiVO a falia 
de estradas de ferro, mas que dispoe da 
pessoal e se declara pobre e iacapu de 
pagar Imposto lào modico em benelici~ 
da toatrucçào que sapplica; si as. 
pessoal nio é valido, recolha-se a ata 
hospital de caridade; si é valido e 
prolataria, não fique lào imper\iaeote 
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rollllO O an trO ue que fala O jJOeta 
latino: tl eixo-~e de ;.vrar u.1 praia, fuja 
dahl, và tralJalhar 0111 t~rra mai:~ 
a)(raueciLI:l e li terá cum que mau-
lt!r-~o e r.untnbnir para as exigencias 
do Estado (Qpa.tes). 

S1 a si tuação croJ;ula t•n r e:-lo aohll-
lll'•' fussa u quo ~o nos afl't·uul;l a~ur;. 
t' l ll apartes. ohl CJbrigar o municipto a 
1leclarar-se em deserto, 1111al 1<oria a 
convenir.ncia ele nào fugire m uo 
desflrl .. 1 

Desde que o p!!~soa l "'' con~erve 
nesses municípios. coostllnir:t ouns 
permaoeote pMa :\ provin.:ia. 

Qual a necessitbde do se obrigarem 
ci•ladãos valido~. ca~azes de f a vore-
cer os intere$scs •la j)roviocia, a 
mor;~rnrn o o deserto 1 

Si lit o lerreoo nào prc.sta, é inca p;.7. 
tle ser dcsfrur.tado o o pessoa I ü 
vali1ln, qual a necessidade ele se cou-
SArvar no deserto. du trabalhar na 
arõa 1 

u Sr. Aoltlnio Teixci ra :- V. Exc. 
es ta sú phaotasiando. 

l) Sr. Ferreira Alves:-Est;i fa lando 
I i nguagem 11111 i lO clara. 

U Sr Tnleodai ;- U argumento por 
absurdo que a1:ab • dtl estabelecer é 
apenas cootradicta aos apar tes com que 
tunho sido honr!ldo, 

Eu não Imagino que nr.nhum mu-
nicípio da província se ache em con-
dições tão desastrosas, 1111e não po~sa 
manter o seu ensino e nu:r1s verbas 
da despeza publica pelo~ proprios 
P.$forços e pela vi t;;lida•ld do seu ter-
reno. 

O !'r. t\ ntooio Tetxeira: -V. Exc. 
mostra não Ler " iajadn pela província 
de Mi nas. 

O Sr. Toleodai:-Eu depreheodo do 
que ouço, Sr. presidente, o espírito de 
não se acei tar nbnhum onu:; '.1 de 
se exi~ir l?da ·a. sorte d~ beneficios; 
mas. tsto e parlllha leoutna. 

Não se cornprehende que nrn rull-
nicipio poss:l exigir tudo a sen be-
neficio e oão queira coolnbnir com 
ouus algum, relutando contra o 
imposto tle t6000 por caheça para fim 
tão reclamado ! 

E' repeUiodo toda a sorte de im-
postos que ~e salienta o capricho.- .. . 

O Sr. Coelho de Moura:-E' porque 
o povo ja não pode com impostos. 

O Sr. Carlos Nogueira:-Os impostos 
são seraes ' e DÓS paga IDOS sem be · 
oeftcto nenhum. 

O Sr. Toleodal : -Isto prova de 
mais-

O additivo, Sr. presidente, declara 

1"•11) 11 impo;lu ~•·r:'• n P;lti•J llll<lt• J<L 
nau " tlvo,r SidO, :«uola <(lltJ para llw 
tllvtlr>U; ' "~"· c mcclitla ga~a l , qn :~ não 
cnn·titnn <":ot•:npç:,.) a n'~'"''"' ' 11!! 11111-
nir,ipio nrnl111111 !la pro1·iur,1a n r.,·ila 
a llnplir.iclaclt•. 

O Sr. !'residente: - Pre1•ino o nobre 
dr.pul:11Ju •I e 'l" t a hu1'a ~::>la lei uu-
natla. 

O Sr. Tt•len•bl : - Sr. pre.~itlente. 
altenrlu :t uh~''' v,,.,:,u d11 V. Ex~- e 
mando'' ;ulr!lth·,,, qnc se clnen•!u com 
o art. I • ol11 pr~IJ<!ClO, c~pcranoln 1111e 
V. Exc .. e"' nt:casiàu opporw na. con-
forme J:L u l'e7. , me iu,.;reva para dis-
t:nli r us e•uen•las quo teohn co•u rela-
ç.ào no art. ::!. • c '11111 pren•lcm-se C<lrci-
tamcnle a elle (•nuil·• bem: o O>'(lclo,. 
6 cump>·inhmloclo JlO>' seus c tiii'!Jas). 

E' Ih lo e apoiado o sr~:ninte adtl i-
ti v o. 

]'; , 1. 

Art. Fica munici r1a llsado o 1•usioo 
primariO ll de JlrCparaiOri O~, C;IIJCntiO 
sua !i,;calisação unmediata. creaçáo e 
suppross:io de ca•le1ras, IHJmuat;ão e de-
m•s,;ão de servenluarios, :'t~ ramaras 
mnuir.ioaes: exceplu esculas uunuaes. 
exterualos e lyceus crcados. 
~ t. • O g•Jverno expcdir:i r~gula

menlu p~ra este lim o para reurgnu l~ar 
os e:t leroatos, lyceus e escolas normacs. 
au,::mentautlo alê mais um lCri:n os 
\'BllCi mOolos •los professores e llire-
ctores, cvnsorv<uJtlo os actuacs provi-
mento~. creauc.lo as, cadeiras quo fal tao 
para os cur~os ~uperiores e iu~pccção 
ambuhnlo remunerada em cada llis-
lricto elei lor:tl, com o encargo •le vi-
sitar periodicamente as revarli(óO:I da 
circumscripção e apresentar relatorio 
ao insp~clor geral. 

!:i 't. • Para as camaras occorrerem 
as·-despezas do se~viço que lhes ê allri-
buido, iJiualo;ICnte ficão wuuicipallsados 
o~ se~tumtes trnpostos: -Do art. i.•. 
§ 4. • De iodustrias e p o-

fissoes . 
§ !l. • Imposto predial 

2114:00M 
100:0006 

§ 6. • Sello tle heranças e 
IPgados. . . t 80:000ri 

§ 1 t. • Imposto do ouro 
sobre mãos de eog. 

§ t9. • Imposto de traus. 
em linha recta 

1\ :0001 

()0:000& ___ ... _ 
648:0001 

§ 3.• O producto deste~ irnpost~ 
será entregue às camaras a proporçao 
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410e ror a rrecartado pelas collectorias, 
conrorme os balancetes que prestào á 
directoria de fazenda prov•neial. 

Art As eamarélll cobrarão um mil 
reis por anno, independentemente de 
a"nrá, de catla pessoa f'mancipada, na-
rinnal ou estrangPira, residente no mu-
niciplo, par:~ o fim consignado no ar-
•ign antecedente: exce'Jto as camaras 
que ja ti...erPm crPado e~le imposto de 
apitação, ainlia que par.t fim diverso. 

Art. A:~ c:~mara~ enviarão oa futura 
reunião da a~semblea legislativa pro-
•iocial relatorin das medidas adoptadas 
para a arrecadação da taxa escolar, soa 
importancia, numero de escnlas creadas, 
o•dPnados 11 gratiflcaçiles lle prof~s
tl0r88, ml'thodo do ensino. rreqneocia 
das escolas 11 copia dos regnlamentos 
QU8 houverem expedido a respeito. 

Art. Fiea o presidente da pr 1viocia 
auloriudo: 

§ t . • A entender-se com o ria rl" 
Rio de Janei ro e fa~er os reparo:~ da 
ponte qui'. na cidade do Rio !'reto, 
une as doa~ províncias. concorrendo 
eom a meta~e das de,pezas pela ferba 
~bras publicas-do presente ou Cn· 
t orv exercício. 

§ ! .• A so icitar dn mini:~terio da 
agricultura medida que facilite a ex-
po rtação pela estrada de ferro O. P. 11, 
mediante pagamento de frete na 11staçào 
d881ioataria, e providenciando por sua 
•ez sobre as recebedorias do mesmo 
modo quanto ao pagamento do díreítos 
pr~víociae~ ; formando sob as luas ru-
br~cas conta-corrente com o Estallo. 

§ 3. • A ma ot!ar fazer a estrada de 
rodagl'm qoe corn!"!loniqoe a estação 
de O. Eusebia da estrada de ferro Leo-
poldioa rom a freguezia de Sanl'Anoa 
do Sapé; e as pontes sobre o rio Cbl>-
poló ahi e a do Campello em Rio Novo, 
pela •erba-obras publícas-do pre· 
sente ou futuro exercitio. · 

Art. Fiea aberto no orçamento vi-
gente (art. 2 • § & •, rubriu-aquar-
telamrr o e luzes) ere1ito sopplemeotar 
de ceo1 ) e quinze miltr88eotoa e trinta 
e quatro reis (U M33-i) para pagameoiO 
d~ 9brist~aoo Ambrosi~ de Cerqueira., 
d.•~\da liquidada e •nscripLa, exer-
CICIQ de fl:S a lS6. 
~la das sessões, 31 de Julho de tS!ffi.-T. Tolendal, TeixPi r:~ Duarte 

L~iz . Vieira, Aúgu~to Cesar. o. R: 
VJO\t.•, F. Braz, padre Tei&ei ra, Dr. M. 
da Rocha. Ferreira Alves · 

Oí Sr· Pr88ideote decll'l''a a discassão 
adiada pela_ borá. 
~Sr. Dutra requer prorogação por 

mais uma iiora para coutiouar a diJ-
ea.yo. 

O ·Sr. Presidente dn.:lara que não 
pode aceitar este re~t~erimeoto, por ja 
se ter passado a hora. 

O Sr. Outra reqnrr a convocação elo 
uma sessão noctnrna paoa ~e dascuti r 
o orçamento. 

O 8r. 8everlono cJe Re· 
~tende levaol.li-se para declarar que 
vota rontra o requerimento aprasentado 
pelo nobre deputallo. pedru•l·• uma 
sessão nocturoa, porque a experiencaa 
tem tlemonstraol" ao orador a 1 "pro 
llcoitlalle olessa~ ses_,ti •; llOCiuruas. que 
as •nald das vezes tornào-sa tumul-
tuams e prejudiciaes <i Jtrovincia. 

E' esta a razão ~la qual vota contra 
o requerimento. 

O 8r. Ant,onio Hortln• lle-
clara que vota a favor do requerimento. 
porque ententlR que cada um dos Srs. 
deputados de•e sah·ar a sua responsa-
bilidade. 
, Requer votação nominal. 

(\ Sr. Drumond : - Sr. pre-
sideme, 11eclaro solemoemdote que I'Oio 
rootra o rel)oerimeoto do nobre de· 
pulado. 

Tenho compro beodido que oada lucra 
a província com sessóes repetidas e 
principalmente nocturoas. 

Acredito que deve ser Joleoção da a.o;-
sPmblea di~cuti r com criterío e c:~lm3 a 
lei do o r~amen to provincial e entendo, 
Sr. prestdeote, que uem eslâ na in-
tenção des nohres dP.putados amigos do 
governo rrecipitar a discuss;io du Or'i3-
meoto, de modo que passe neata ~ 
uma lei que seja o testemunho mais 
Yi v o da falta de a llençào com que se 
rostoma deliberar nesta assemblea. 

Si nós estamos atrazados nos nossos 
trabalhos, a culpa é collecti va e oão 
>era um Pô Sr. deputado que se siula 
autorisado a censurar o procedimento 
dos seus collegas. 

Prefiro que s~jão prorogados os nossos 
trabalhos, para que a administração seja 
dotada de uma lei !JUe consulte as ver-
dadeiras . oeeessidádes da província, a 
votar ass1m de arogadilbo, quasi sem 
conhecimento da materia, porque oeste 
caso teremos mentido ã obssa mlssà() 
e reito um deservíço ã provhieia. 
(Apa1·~s). 

Si. porvenlu."3, os nobres deputados 
ioaisli~em,declaro._term~untellleote que 
eo opporei tenaz llSisteocia u · teo-
latin.s qoe acaso se ftzer~ aqu 1 
para levar-&.& de . uocid& a diJcussão 
de materiu lào interesiaotês. · 

Pr.eftro, S~. pr~ld~te, qu.e seja a 
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D05~:1 provind a soorecarregada com 
"1!la is algum dispeodio, prorogad·1S os 
uol<SOJI trabalhos, a votar uma le1 menos 
adaptavel às cooveniend as da pro-
vinci:~ . 

Declaro termman:emeote que estou 
«<isposto a obstrn~r, muito embora o 
m n procedimeuto possa merecer com-
mentario de quem quer que st'ja. 

Procedo assim, porque penso que 
cumpro coro o meu dever e cnosnlto 
os Interesses da provinda (muito brm ; 
muito bem). 

Ot!tr. CarnlJi o Prat.ee pro-
pôtl que, si passar o requerim~nto do 
Sr. Dutra, seja dispen~~ da a tachy-
graphia ~.oa sessão uocturna. 

O 8r. DI o• Fort,es (não temos 
() seu cJ•scurso). 

E' rl'jei tado o requerimento pedindo 
a votação nominal 

E' igualmente rPjei tado o requeri-
mento pedindo a colivocação de sessão 
nocturua. 

De~;lamção ele Vúl'' 

Vem i1 mesa a seguinte: 
Declaramos que votamos a ravor do 

requerinwnto do Sr. Dutra, em que 
pediu uma senão nocturna para dis-
<ussão do orçamento provincial. 

Sala das se~soes, 31 de Julho de 
t 838.- Silva Fortes.- Camillo Pratas. 
Francisco Sfl.-Bias Fortes. 

Os Srs. Leonel Fi!ho e Martins do 
A udratlu ta1ubem clerlar:tn que v"tarào 
pela coo~ocaçâo da sessao no~:turoa . 

.A p,·eseni«Ç ,o de prnje<Jros 

O Sr. Frnuça Vlannn : -
Sr. pre~•deole, tunii!Í a paI;; na IJM:I 
mand:~r á mesa um projecto relat ivo il 
me•lioli\ 1le P.slati~li ca. qne referA sA ;·, 
t ransrurAncia ria s•tw•çi•> tio "' ' · ,\ n-
l O'IÍO J-• nn~ r:u llo1drig nes PeJ•••r:l. oiJ 
diatricto olo Pequy, município tlu l'arâ, 
para o de Ma·a vil h""· termo ele P•-
uoguy. 

Acompanhl\ o prnjecto uma petição 
do proprietario rPqoerente. 

Maorto á mesa mai~ doos projectos. 
São lídos e ,-ãoa imprimir os sfgnintes. 

N. 4\6 

A as,;emblea legishlliv3 provincial do Mi-
n:\.• Geraes decrela : 

ArL uule~>. FiCA desmembrada <la rrn-
~eria do Pecfuy e anneu da i de llaravl-
lbat, do lermo de Pllanguy. a si lnaçio de 
vroprie dade de AniOuio Jaouarin llodrign~s 

f'l'r~ira ; rt•\•ng;uJa~ :ts dispositi•es em eon-
lrMIO. 

Snl~ ri~• ses~l'>. :u de Julhn de IR88.-
~·ran~n \'innnn. - A. de ~lnii!O<. - llnrbn<~ 
dn Silva. - Dr nrno11d. - Josinn tle Arnnjo . 

:S • .\\i 

A 3»•'1lllolr•,, l••gisiMh·n 1•rovinri:•l olo• ~li
na ~ C:o•rtlf'S olrnNn : 

Art. uuko. E' fll(\\';ulu :1 ,' :t lrJ,:nri.1 tlt' rr•'-
~1w7.in .. ,Jb.trktfl da. l'i•~,t :t1 l e. •l~tHI'IIII•r:tt l•t 
oi:. ~l noh'uoh• Oo•n$, olu rn nuil'ittiu ol:1 l'iol,1ol•• 
•lu Tur\' u, t·.om as scguinh•:t tli vis:l.;: 

l'rl nl'irliuo 113 rntdllll3 o\11 l:hOtllll•'•, p••rll'll-
('f'll ll• ;'a U. Auu n lg"IMCI:l n ~~·u:c 1llhu.: lllr•'ll-
rM P JMó l'r•rPi ra 1ie Çan·ntho. '!"'""'' ~lnr
tins c:nu:-.:ah' fl( n ~··u:; en h•:uln~ ,. r:urutJ :a .,,. 
t; :uutu, ... , tu•rh•tw••ntr :l Ju<4• Pi•rí'ir:. •l•• C:ar~ 
\' :t lhu, f" fl f' ... t:t :i flt•XHt:t. Jli·•rtC'IU'('Ilh• :t 
,\U iuniu ,\1\'(1':-o \'irir:t f" Y'\H liH1u". ~ tlfo .. t:'l il 
JH•tlt•lr:e •lu Alh,.rtu. •• •l••<t:.. :e ruutu tlir••llu. 
:\0 I:CtffP;.!'It 1(11 UarlJ3 tJp l ul)O, C jHtr (' ... (t• :'lCIIUfl 
:is .;nn< ,.,,lwrf•lr~:oo. e eli•-..tas a ('Klrl•"'•r:t ''·' 
t::ath;uiu:. •· tH'I!\ •~tr:u\:t qnr "''J:Ill' l':tr:. .. 
M:ttto f;ru,!l'otn :rs r:l1.ruda..IÇ d:l A;.:ua Lilup:a ,, 
tio 1-'lnrt•u-:u. t• d••st:t â t.::\rhnt-trinha. ,. , ... r 
f';\(:l :\h:tÍ \ tl :111\ ft RiiJt,il':\0 dtl;, C.::l\':tllu ... , ,. 
II I''(P, :'l flllllO ft irt•itn, :\11 E"tl \ ' n:uln, P tJ,•.:tt•, .1 
r umu •lirPilll. :i r~7.1'11(\3 " " Fr.1 11 riSI'(I Rnhrll .. 
rt n F'tltl:'f'\f/\, •• eli•;Uõt, :. l' ucun direito tt•• 1\iu. 
(;r:w•1••. ,, tlf'Sfl' lltlt• um IHmrn ' ' Riu (;r:uuh• 
IIIÓ npauh:~r a IJ~rrn ti<> ri hr idn (\ ., A7.o•ho•. ,. 
1u•r ''~'' ' nrhnn nh) iÍ.!i ~1101 :- ca h••••e i r:t~. ,. tlt•'-
tn< n•l nltn ti:\ -.tcr r:l eln M.11atú c P•'l<-t•h,;,, t t 
olr•• tn. n rumo tli rri lo, :i portl'ira •In ho•:oro•. '' 
ctcst:,, n rutnn llirí'ít.n, rl:ot cahuc.c\irns cl•• r nrrttJ.,:u 
olo )l ln~:'"· c pnr es1o ~b~h11 M•' ~ loarrn 
rnm n 1\iu Grnudo•, P. dcsle a encon1rar Cl•m 
a ratcmla •In ChopniÔ. 

Flciln tJCriCn(t•urlr~ 3 c''" rr~::urzln IO<I"~ 
n~ mllradurt•s e rrnpriN~rin$ tnmprehrnllt-
IIOS dr nlm dt$13 ol••maruç:io ; re,•ogndas ., 
d i~J)O>i~,.,rs em cnnlrarin. 

Sala rll\.~ sessões. 31 dP Julho do· 1888. -
A. do Mau os. - B1as Forte~. - Silva ~·one•. 
- f'. VIanna. 

~ . \ '•~ 

A n.;.;f'mhl••n h!J.ri'l:tth ·:, lll''••viuf'in l tlt• .\t l-
nn< r.~rar • olncnnn . 

Art. 1." Fir:'l o goovr rw• •In pn•v~ nda :m-
tori<:lll•• :l •lc•<JU'II• It•t pt•la \ ' f'l' l li& - nlcr.1 ... I' I· 
hlirn< - 1111 ~·•hr.1.:. ri!• 'lll;'lf''(tlllrt m cl r:c .. ' 
'l"~ n ti~ ,,,. '! : 000~1100 I""" n o·mo; lru•·c.,.. ,,,, 
um c••O&i teran ~m H:tti3\'U' :..H. tnrm•• c lu U 1111 · 
11111 : ' :OOO,SOOO IJ:Ir3 · n• uhr,\< oln ·•~r•'l·' •I•· 
No1« :1 So•uhnra tio 1\o;~·in : 30 •.5000 l>~r:. ,,, 
du Snnhor dns Passos d~ ddatle •lo ll•uuliou 
~ \ OOóOOO 1•~ra as dn :ianln Aulllu io •I•• ll iu 
,,., )lnrl~~ de S. Jn:io tt• P.I- Iley. 

Art. ! .• lluvogâ...,r a. oliopo.içiu•, , . .,, 
contrario. 

S~ln tia$ .e~!l<ies, 31 oi~ Jul hn de 18'\JI . -
Or M. •la Rocha. - Dr. Coelho de Moura. -
Jn ... Theodoro. - F. Viannn. 

A ns~omiJIQa legisla liva pnwiucial rl~ ~ l
lia~ G~rMs dacre~'1 : 

Arl. unico. Fie.' n pre;ldenlo• da llrfl\' lu-
cla aulori~atlo n dtlSrNuler pAla vorlta -
ohra$ publica.~- a (1oaull:1 •In ! :0'l0600D rar:o 
canalisaÇÃo d '3J:03 pnuvcl em Pas53 Te111 110. 
municipio da Oliveira ; r~vngadas as di<fl•· 
1lçôel em eontrario. 
~la das sessões, 31 de Jnlho de 1888. -



I 
I 

• 

• • f t,. .. 

'700 
I. 
Dr. ~lbo de )loura. - Jo51i Theodoro. -
Dr. )1. da Roeba. -F. VIanna. - . 

SÍndo dada a hora, o Sr. Presitlent& 
desi&na para ordem do dia 11rguintc: 

Até 11 e 1/t hora~. 
E<tpodlenlll e apre.;on t~•;;h ole t•~roc.•rrs 

do commiss6us. 
1.• PAliTE 

A IA) t hor~ ••~ 1.1 ,., a. 
r:nntlnuaq~o ola '!. • discussâtt •l•l 11rnjer 1o 

U. :1!3 (01'Ç"UeuiJI p:oiVintl~l). 
Contoou~~itrl 11:1 dioenssà·• du ~d tlill • o n. 

r. (orçamento mnnicipll) ao i•rnj-.·tn n. I \:1. 
!.• PART& 

At4 t o 1/~. 
:1. • diocu:111iln do prn/ecto n. :WO c ~··us 

=ddlllvos n~. l e 7 e • o prolecto n. 7.'i. 
1. • dos de ns. 369. US\. 191 c UO. 
t .• dos de ns. 3\9 e ! 36. 
i .• dos de tu. ta"'· 

ULTUL\ PAliTE 

Apreson~çio de projectos, lnolic:.'•:•"'' • r.l -
q nerimentos. 

Lenota-se a sessão. 

DISCURSO 1'1\0~0NCIADO NA St!SSÁO DE 
19 DE JULHO DE 1888 

Orç4ml'nto miUiicápol 
• • • .. I 
O •r. Dooalopa Vlott.l : 

- Sr. •(lresidente. V. Exc. e " ca~a compre-
henderae as dimeuldades que se me aoto-
lhio . ... 

Tomando a p3lana sobre o Or(.alll~ntn 
·· ~nclal, eu o r~ço com aquelln ar~nh~· 

·rneslto"proprio do homem lolgo (urro opoia-
<lo• g•,..,a). 

O sr. Ferreira Alves : - V. E<tc. •1 muito 
r.ompetente para discutir a materia (apoia-
do• ow-). o Sr. Violll : - Depois olo.s lorllhanlt'~ dls-
Cilt10S baYidos oes~ casa pelos diversos 
orador'll que eneel.arào esta dioeussào. eu 
Yejo. Sr. presidente. que pouca ou ueohuma 
l!u ("4<> apoiilMs gvan) poderei tr:uer ao 
de bale. 
· O Sr. Ferreira Alves : - Tru mulu htt. 
O Sr. Violli : - No entretanto, Sr. prcsL-

denle aoccorro-me do pensamento de um 
•·>erlptor, que, si não me falha a tnemoria. 

Ernesto Renan, que di& : - todo o 
r tdadào não só lem obrlga~o como o dever 
Je. na allura de suas forças, promover o bem 
pabl iel'. 

B' balleado em La I principio, Sr. presidente. 
que eo oau4&111eDie entro na discussão desl.a 
malerla (114<> ~~· ; compete"'"'"""'•) 
llepols dos habtlissimos oradora. 11ue me 
préeederão. 

Sr. presidente. eu c..,lo que a meo1~ do 
eleitor quando nos rongregou nesle rec111to, 
qu.aado ' nos lueslio do mandaiO de legisla-
do~ le'fe priocipalroenle em tolra as leis 
4t me*. aquellas qne constltaem a •itali-
Ude do 'CDrf9 eocljJ. como o ar cooslilue a 
'fltalWade'clo -•saailmo. 

B' ..tm. Sr. pl'lllldetl.., que eu, lonp 4e 
querer ruer ·- reerialnãçio ao bou~ 
""~l.allle do 3.• tlkvkAe, .. u ,.,.ic 

• 'fai ~ ' '41Mtle qoc Da HeliO cfo &11 o • 
passado dl11a DOS arronbot da aua eloqueo-

•ia quo. o prnjeeto de 'orçamento apresen~ 
pela COCPmlüao .Je enfill. e da qual o lf.-
mllM orador fazia parto, era um monstro ; 
eu, em vez de chamar AS$int o projecto de or-
çamento da actual cor .. '1lissào. procii!Y mo-
dillcmr a phr'lSe e . denomlual"~liel ·-
um pro~uuto de gregos - (n<fo opoladn ü 
:it-. 1*'. v t'tllfiiiJ). 

E, parllndu de;u opinião. uào veolto hoje 
discutir vurb~ por ,·orba. entra r na aprecia-
ção da recoiiJ, n •rn 1 ~mpouco das dosporu; 
(3l3rCI p<ll' $UmiiiiA C•tpita, aguard~ntJD-llle 
para na t .• di<cu;s.h II ·!.SCer :i analyse de 
certas verb:tS e ap•·e;c•ut:u emtuda.~ sobre 
dctermiu:~dns de.ipeta~. 

O Sr. Drumond : - Oe.icjo mesmo o 
exame mlnuciu'IO om !!.• ollscu>sào. 

O Sr. Viou i : - Ag·>ra. Sr. presidente. 
npreciandn,co111n devn o •1uan1n JIOS~n . o lra.-
bal h o dn honrndn cununissàn do nrçnrneniO. 
cu rejlitn um argumeu lo, do 1111al me serYi 
bontem om aparte. mu que " p riori quasi 
quo po:111o anan_çar quo uao sera publicado. 
porque. çomo sabeis,. os :apartes, confofmo o 
movimento e o murmurio das diversas ban-
cadas. nem sern11re sio tom~dos. mormeole 
aquellel quo jo~o com cifra.\. 

l$tn po<to. :sr. preoirten~. eu •I isso em 
aparte, qu:utdo orava o distinctu u illustridl) 
tl~putado 11elo !0.• districto, o Sr. Or. P. 83. 
qtUl est:~va na .ncsrna condição em que w 
achava o honrndo representante pelo S.• dis-
trlcto, o Sr. Dr. 8nrb~:1a da Silvll. 

l'isse aquello orador no correr da dlscWI-
sâo do orçamento que linha de Yotar por 
elle, não porque conhecesse as b\585 qwr 
lnRuirâo• no espirito da honrada commissàl) 
para cbegar a~ resultado a que cbcgou. mas. 
por qoe •otarta a esmo. 

Sr. presidente. pâra qu~ on lambem llào 
unha ~o vo~r a esmo. peço â illustràda 
commlssào se digno de tomar em con5idera-
~~o Ó$~s toscas renexões. 

\"i e ouvi o hrilhanlé·'illscuNo . .. 
O' .Sr. 0<-umond : - Bt'ilbantisslmo. 
O Sr. Viotll... proJlUJlCiado ne~ta -casa 

pelo IIIU5tre rpprlljllntaote do l O.• dl$trlr.lo e 
m•u companheiro de 6aocada. o Sr. 'folen-
dal (m .. ilo bem). 

VI o apanhado de coosidera(.ões das dlnr-
sas nações da Europa. accentu~damenle a 
Inglaterra. quando Ira~ de couroccionar a 
sua lei d~ meios; considerações que actua~ 
uo animo do lloorado represe11~01e dp 10.• 
di~tricto de modo que. quando teve de res-
puudar an orador a que me renro. S. Bxc-
nào desconheceu. nao comba teu mquolle-
prioclplos. aquelle mecanismo. 

Todas &Stas coMiden ções vlnhio demons-
trar que as commiss6es de orçamento doe 
palzes regidos pelo nosso aystema "m cd-
ponto de partida a argumen~ção aprl!lsenlada 
pelo iiiUJile represeolàole do tO.• dlatrlc:&o. 
tslo '- partem dos cinco annos mais prospe-
ros ou tomio como base a media dos l{es • ._ 
Um os eurcicios (...ro a~ do 3r. F . Só). 

Não estou afirmando que lsiO sela ln.a-
rluel, estou apreciando as constderae6ell 
rettas pelo meu companheiro do bancada • 
que rorio aceitas pelo digno represenlallle 
de 10.• dlstricto. 

O Sr. F. Sá:-Eltaeu oàl) aeeeitel ; 11 u-
qaeslio blstorica. 

O Sr. Vloul : - Sr. presidente, ~tq potkt 
e procurando saber qual a ron1e era que a 
lllutre commissio roi beber oa dados para 
o~~t~V ao reaollado a que cbegou ••• 

·O &r. Frandsco Sá: -Nas citcumttaaciaa 
.. pro•lnoiL 
~O Sr. Vlolli. .. :achei-me em ea~do ele 
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.-~nrus.io e perpletiol:\olc e •li<l•, r.~mu n n••-
l:rn ll8pu~'dn psln :S.• disrricrn: ~ , . .,,,,.niH:iu 
c·:unlnhon n e~mo e n O$m o lOa'l1uw "' 1111 \'u-
r..u. 
• I'J ra corro~.~r.u esl4 meu :>$$nrla,cu lll5S" 

:O ol8ntl•nSir4Ç30. 
I I nrçamMln cnnfm:r ionad•t t•~rn n ntort'i-

<'ÍH tiO 1886 3 1887 rol <le ~. \'H:i\0,5000 ro•l< 
l•~ra o oxurciciu lle ltljj~. 3. \7l : Ola~ IUO. ' 

.\o1ui a pru••loiu olo lcgí1laolur. a 1•: ullo•nri:. 
•h COnlmi>.<~O oi P. bzanrfa dB t•u!Ao r~z 1111e a 
vco·ha ros~e nu~mon~'dn apena.s n:o tJIO:onlia 
<l e ao:0006000. 
~n •nli'CI!\1111>, Sr. presidl'nl •, :t conuni<-

'd" ao'loal ol i 11111 snl111 rnorlal n 11; rocrila 
,;., :1.47t:OOO.st))0 ol ln nho:;uu nu nu nllatln 
•lt· ::.6~7~'10060~0. ro.sullado ''"11 • 1 u~ oh u111 
:~rrrcscímo tlu 1t~:Oll03'100 roís ! 

IJ Sr. IJrurn•md : - E' porr•·ilamuulc ~t
t•licn vel. 

O Sr. Violll : - Ora. Sr. Jlre<id~nre. a 
<:•uu mrssio, porgunlo, vd lnoln coro• hnri-
~nnlll.l claros, vd um fulur.> 1.1rospcro. 11ao·n 
1•rnrour augmcnlo dos!..' ordem 1 

Eu, longo do querer censurar, conor1 ja 
•liS:iG, este urojo,aponas desper1oa aueuç.io da 
h•>ur~da conuniwo, dizendo flUe eslanoos 1~
S:i$lando I'·"~ o o~ercicio do 1889 e n~o 
1•ara o etercicio do 1880. 

O Sr. A. do Manos: -Foi a dirccloría do 
razcnda IJUil minislrou os dados. 

O Sr. Viou i :-Acoi llludo o a!Jarle do uo-
hro depuL1do, cu dí~o que ma andou n di-
rrctoroa do razood3 o peio r a commios3o 
d e orçamento ... 

t) Sr. Onunomi:-A comnol:t~:io h a olll so• 
jn~ liflcar complotamenl6. 

O Sr. Violli ... porque o legislador devo• 
ler cnmn liMe, princapalmenlo t(nando lrau 
de lei. uo meios. a provisão do ru10ro, que 
~~~ nos aulolha prenhe do dífficulda~cs. 

O Sr. C.1111jocllo:-Sio approhen~ões. 
O Sr. Vi<.Ul:-São verdades. 
O Sr. Ferreira AIYos:-Que se hão olo re:t -

llsar. 
O Sr. Violli :-Tendo aó; ilmacollleilll aus-

pic.iosa, uma colheita sem igual . . . 
O Sr. Drumond:-Aindôl quo percamo~ u 

terço, h a de d:or. 
O Sr Viou l ... não podemos prover qual 

seja o resultado, em Yista da d~sorgauisar~n 
do lrabalho, dC:Ite accresclmo de H3:."100,J. 

OrA, pode-se dizer que bouvo previsão da 
parte d:1 commissào 1 

Por eer10 que não. 
O Sr. Campello dá um aparlo. 
O Sr. Violli :- Si na organlsaçio do orça-

menlo ja se 10m om 111ente o ru1uro o o re· 
sulwto do ru1uro não podo sati; razer; o 
argumeolo do nobre deputado, desde quo 
u:Js ja conhecemos quao.s ~• dimculdade.' 
•1uo nos as.~orhorbão depois da aboll~:io, n:i•• 
<',olhe, "'o.:cim• tratando-se da ~rimeara ro111e 
d e nossa rece!u, como seja o unposiO sobre 
o u r6. 

Sr. presiden te, delundo de parle esta IJDij~
lio, porque ee10u con•encido da boa vou-
ladJ e do palriolismo da boar~a commis-
s.io, eu vejo que ella qui• dotar a provincia 
CIJDI um orçamento lisonjeiro. · 

· Mas; Sr. pmldente, ao mesmo tempo que 
a ltoarada commíuiio procurou proceder 
4A!tle modo, laaoeniO que não pos5am~ ch~
gar•a esse result.ado, auenta a quadra que 
a&raveesamos. 

Pnlc:urando, Sr. presidente, resamlr as 
~aslderações que tin~ de ruer em reiiiÇào 
ã receita orçada, eu dlrei 11.ue a çq'!\mlhâo 
uào roi justa na dlilrlbuiçao das. d1ver~~as 
nrbas, porque umas forao augmeatadu e 

o!o tr~• dilni!auida,, :;rgunolo o m oJn de 3 p:&-
''l:l l' n ~en·u:o pultlir·. 

Uon:o •1~113~ IÍ :1. v"rh~ •lo 3% ~obro gu-
u.:n •. , riu cxpnrl3Çau . 

F:<l.1 vrrbe. ulrulaol:t "'' \'3lnr. si me n:W 
eng.uav. llc ,o cuulto.. r... .. ...... ~ .• ~on 180 nc. 
1ornjor tn 'I"" ur~ lli<rnlínoot<, '•lu'"'' '' nn or-
t;;uucu tu \' ll)CilltJ ur;t •I•• llO cmltu :S. 

Sr. t•rt·,i•h·ulr. rnuliuun u:1~ u••·:c:n:t" tti r-
liruhl:a,Jr;;, cuutinuu n \ :'ldll::\r , .• t.;,• ,,_; 
"!nth·u .. tJII •' :u"lll:ti'~O no animo •t:t c·IJmmis:-
~ao para olrorc•:nr :\ romshlar~~Ion tiD<I3 n:~
<lllllhi,•J um ort;loto•ulu uo~ termus em ''"" 
o re1.. 
E~ s.·. prcshlOHlll. IJI'US6;(11i ttllu ll:l•" llliuhu 

ctmsitt•·rtl\' t'~· no terronu o~trr11 lfo cifras. 
cu ''••Joo 'I"''" 1•rlucipll iiiiiHhlu llo u•ossa rt-
ecit:t. ulu ;._ u rlirnito Lln \ ·~ sohro o ca.ré. 
C.liCulaoloo IJII I l ,!:t3 Ctllllll$, SOICUiloltt u orça..-
lllrntu vi~"nlí', ''""'""a >or 1lo 1.:10:1. 

O Sr. 1'. Sí:-F.' 111uiloo origin~l C$~0 ruod() 
dr nrgu111ru1M. COIII(oaraudo 11111 ort~rueulot 
COIII lllllru. 

O Sr. Vlolli :-Cnnsuguinlnrn•mt.ll. hnuv tt 
:.inda ~loi um arrr~iono'l dP 77 Cllll ln<. 
. ll.IJuc o) r.riginal I•Or l•~riP da commis.<ão 
" nau mos1rar o~ dadn~ uoule ,;o ruu la para 
chegar a o~so ro~ullad u. 

Si 1omou cumo loasc os :; ullimn~ anuas 
prns1•eros, uios pl'ldcr~mM lambom lomar 
uutr3 lo3 s~ para orçnr 3 n•ceiu-,,~ Ire:; ullí-
llln> nxo r~i<'iu~ ou n media dellos. 

Eu arrumenlo, pois, ro111 os ultim••s auna. 
prosperoJ c o ulluno ' r~l:tli vo ao orçà-
men tn quo se discule. 

tJ Sr. t'. Si H um apnrlo. 
O Sr. Vi o ui :- Sr. llrCsldenle, <lesdo que 

:1 hoorad :~. comm i:<s.io declarou 110r inter-
llledin do sou ill u<lre relnlor quon;dados erio 
ln~um~lou lils, ou n:iu sol n •1nu 11ropo~ilo 
•·em o a11arlo do n o~re dcJ1ul3do, dizendo que 
cu uio posso chog~r a C$$C re~ullado. 

O Sr. Orounond: -Mas, note V. Eac. que nNI 
•·ercri á dc:111eu. 

O Sr. VioUi: - Eu acomlt.'lnhosempre cona 
muit.> ~llenç.io os nohres depnlado<, mor-
menle IJ U~udo lenho do 1urnar parto 11a 
discussão. 

Agora ó quo V. Etc. roslringc o seu pea-
S:lrnenln. 

O Sr. Orumnnd:-N:io a poiado; eu sempt'e 
me rtrori 3 insumciencia de dados <ruaniO 
:i despeza. · 

O Sr. Viulli :-AI<! rnljo, V. E•c. diaia 
nesta u sa que não 1ioh1 dados e por mm 
por mais de um~ ve~ re~lamou-osda lrlbtJU.. 

E:>pero, pois., lfiiO a nohro cmnmi~são aàG 
lomarã à mâ parle esta minha observação. 

ltiAs. Sr. !Jr&sidenle, lodo cidadão r.em o 
devrr de promover o bem publico e en -
1011 digpnsto-a razel-o, 13nlo quanl4 em mi-
ohas forças couber. 

O Sr. S. de Resende:-Perreilameole. 
' prou de que o nobre deputado vai 

m1 .'IO bem, é que eslã incommodando o ~. 
Drumond. 

O Sr Drumond : - A mim1 Absolu.a-
meute. 

Eu a16 tenho muiiO pruer em ouvir o no-
hre dOJiutado. 

O Sr. l urumenba : - Eu desejava ler nl1-
licia de um õllleio que veio da pr~idencia • 

o lltl hoJe aio rol lido. 
O Sr. Ferreira Alves : - Apoiado ; ea 

lambem desejaria saber si o governo salisre& 
o pedido da commiuão. 

O Sr. Violll : - Sr. presidente, a n-
polilic.a, princípalmcnle quudo se lra'la d& 
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l ei ele meio.<, deve ser a política da honesll-
dadc. (Apoiados). 

N:io duv ldn, SÍ!JIIer tJOr momentos, que n 
illustrc cnmmissfin decxu de estar possuída 
deste Jlrincipio. 

Mas, Sr. presiden te, procurar rnzer-so p 
papo! olo homem rJUO quer llgurnr na OJII-
niao puhlica como ricQ, ctunndo ;cs suas 11-
n.ulça~ cstãn arruinadas, por certo que udo 
é do boa IJolitirn. o Sr. OriiiiiOJ.d:- Mas, lfUCm raz issr) ~ 

0 Sr. Violli ; - A COIIHDISS.'Í". 
O Sr. Dnunrnd : - Orn, 11eln amor de 

Dens 1 
(H a outro.t npnrtt:s c o Sr. P rest·rlcntc pede 

ao: Sr,t. deplttndns que não interrompdo q 
ora.Mr). 

O Sr. Violli: -Agora, Sr. flre>idente, prc-
~cindindo dessas tnuslderaç.lles, tendo uu 
dito qno collocaria n minh:t qucst.io apeno,; 
no terreno dn receita u 11110 cn u ngun1'dnva 
pnra un i .• discuss;lo, t•oro1uo nesta njlmseu-
tarel nlguno n.s crncud11s nllinen tes n melho-
rar a dislribuiçào. urna vez na trilwn:. . ~o ... 
j a-mefiOrrnillido provniP.cer-ruc da lnrgucu 
d esta dis~us.<:in par;~ apreciar rncws <JUC se 
derâo nesta C3$3 o do IIUC ninda r.onscrva certo 
res.enlimcru o. 

Eu vi, Sr. prusidento, c l:unentni .tuc nn 
recinto desta casa se estaheloces$0 uni\ lu la 
entro os diiiiS 11artidos legitimus, ont.·c '"' 
dou~ 1mrtidn~ mouarchit.os. do modo ~ nos 
ridicularisar. ridicttlo IJIIO deu lugar n m,.; s 
de um amigo perguntar-me ... 

O Sr. Camillo PrMos : - Provocado por 
q uem 1 

O Sr. Vioui • . . é exorto que as portas ria 
assemblca provincial mineira rorno lacra-
das? ! (Muitos o partes). 

Eu,. Sr. presiden te, tivq necessidade do C{-
plicar o racto. (Co11tín~tdo •• nJiattrs). 

O Sr. F. Sà : - E' melhor n~o in:~ lstlr 
nessa questão, em homonarom no pudor de 
uus amigos o co-rellgionnnos. 

O Sr. Vio lli : - Em homenagem ao pudnr 
desta assemblen ê que uu tive de cxpUcar o 
facto por um desvario, uma gaiatice 1 

Dísse : é a pura verdade ; a assemblcn 
1JfOV'Íll rinl ramo, te'Vo suas portas lacradas, 
mas essa ralleocla, longe de ser rraudulenta, 
longe de ser culposa, roi apeuas casu~l. 

)las, esse prlnolpio de casualidade troux.e 
por parte da bancada liberal um ridículo, 
não digo atirado á bancada cooserV3dor;t, 
.mas a nós todos. 

Um recinto augusto, como o da asscmble>l 
frovlncial, lacrado, cornG si rosse um casa de 
d oudós! 

(Trocão-se muitos o prolonga®• OJXJrles). 
() Sr. Presidente : - Attençà , Srs I 
Observo ao nobre deputado que acha-se 

na uibunn que a bora está finda. 
O Sr. Vlotti : - Sr. presldi\Dte, serenada 

a tempestade, vou l'er SI chego ao termo da 
mioba viagem. 

O Sr. Presidente : - Mas a hora estã ter-
minada. 

O Sr. Viottl : - Obediente, como sempre, 
ao regimento, Oca lnvrlldO o meu 11rotcsto e 
v~ l aço para que nãomaissc deorn os ractos 
que acabo de lamentar, (Muito b•m). _____ ..... 
31.• SESSÃO ORDI No\RIA,E11l DE AGOSTO 

DE 1888 
'PII&StnENCtA oo Sa. StLVISTRE Fn u z 
...SUIOIARIO: - E XPIDII NTL- Obaervaçõcs 

d011 Sra. Antero, C. C.rq,uelra, T. Duarw, 

A. Machad ~. Barrofo Junior. - P:arecur 
sobre a tJr~teução ilo engenhei ro Carlo.; 
Guedes. - Discursos dns Srs. T. Dunrt~. 
F. S:i, Drumond o Fcr·rcirn Alves. -I.• 
parte da orcicm do dia. - 01·çamento pro-
vincial.- l)fscursc do Sr. Ururnonrl.- 2.·• 
parte da ordem elo do'a.- E~trada ele rert·,. 
do oeste.- Discur:H>S dos Srs. Autero. ll. 
da Silva. Leonel Filho, ~ . de 1\csenclo •' 
Jurumcmh:1. - Vo1.1ç:iu. - Oecl~raçllr5 do• 
votos. - Pareceres. - Estrad.as do ferro. -
Compromisso. -Provimento do cadelr11 . 
- Jul1. municipal •lo Entre-Rios. - Ois-
curso c rcr1uerimen1o du Sr. Amaral. -
Delegado elo l'omhn.- l>i~r urso , .. rciJur•-
rimcnto dn Sr. C. Cl•r•pwirn. - Ob!'f'•·•·n-
ÇIIO> do Sr. Tuleu,lal. 
Ao mt>iO dia, fei ta a c"amada, 

achào-se presente~ c.s Srl<. Si! vcstre 
Ferraz, Llodolpho Caetano, Camr;ello. 
Vaz de Lima, Navarro, Josino de Araujo, 
Francisco Sil, Drumood, Cantillo Pra-
tes, Salathiel. Caodido Cerquelra. An-
oJo Martins, Bias i'"l'rles, Sousa Rab~llo, 
Lafayelle , Alvaro Machado. Jusé Theo-
doro. Rodrigue.~ Horta, Cbassim Dru-
rnoud, JMé Brandão. Dutra. Barbosa 
da Silva, rrauça Vianna, Antero, Cost3 
Seoa. Martio~ de Andrade, Leonel Fi-
lho, Sabioo Barroso Junior, Claudiooor 
Nunes, Ramiro Martins, Violl i, Fran-
cisco Braz, A velioo Corre1. SevPriano 
de Re.•enrle, Velloso, Firmiano Costa. 
Nelson, lgoacio Murta, Pimenta, No-
gueira, Antonio Teixeira. C mpolioa . 
Jurumenba. Teixeira Duarte, Luiz 
Vieira, Au~usto Cesar, Coelho de 
Moura, Moretra da Rocha, Tei!eira da 
Jllolla, Toleodal, Ferrei ra .\ lves, A u-
~usto Caldeira, Amaral , A. de Mattos, 
Silva Fortes, Carlos Nogueira, Gomes 
Caodidc ; faltando com participação os 
Srs. Soares Peixoto, Porflrio Machado e 
AI lslides Maia. 

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

cedente. 
O Sr. t. • secretario dá coota do se-

guinte 
EXPEIJIENTt: 

0/ficios 
Um do secretario do governo, remei-

lendo o reqoerimeoco, eru que o i .• ta-
bellii o do termo .te S. Sebutião do Pa-
raíso pede pagamento de costas pela 
respectiYa camara. . 

A' commissào de fueoda municipal. 
O:Jlro do mesmo, remett.endo um pe-

dido da camara de Pa.saos, aOm de que 
se lbe conceda autorisação.para Jeu n-
tar am emprestimo e Stl Jbe dê um au-
xilio para obras. 

A's commissôes de fazenda munici-
pal e t . • dt1 rauoda. 
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Outro do mesmo, remelleodo o re-

ljotrimeoto, em que o proies.sor de 
.Abaeté, Mode~lo P. Ribetro, pede se 
lbe co o te tempo t·ara a poseotadoria. 

A 's commissOe~ de poderes e 2. • de 
auoda. 

Outro do mesmo. remelleodo o re· 
4JUerimento,em quA I saias Pires de Lima, 
professor do Garimpo de Canoas, faz 
•deotico pedido. 

Vae às mesmas commissoes. 
Outro elo mesmo, remetteodo a de-

mt•ostraçào tia dín•ctoría de fazenda 
sobre a nPces~ídade de creditos sopple-
mt o&arrs a diversas verbas. 

A· t . • cummis!'ào de fazenda. 
Outro• do me:.mo, remelleodo uma 

11rops.~1a da ca marada Boa &perança 
para addttameolos nas snas posturas e 
o órçamenlo para o anuo futnro. 

A's commb~Oe~ 1 • de propostas e 
fazPnda municipal. 

Outro do me~rno , rt mellendo o re-
querímeolt!, ern 11ue Saturnino Ribeiro 
do Na~cítnento pede pagamento de 
t 506000 de gratifkaçàu, como collabo-
rador da t n~pec t oria geral. 

A' 2.• rommi~~ão de fa:z1-nda. 
Outro tio mesmn, remeucodo o con· 

trato ftilo com o uffirial maior da se-
cretaria do governo 1•ara a consolidação 
de in cu urcõe~. regulamentos, leis Je 
o1çamentu, tabellas de impostos e ou-
&ros as~umplos. 

A' t.• commis:.ão de fazenda. 

O 8r. t't.nte ro:-Sr. presidente, 
'VOU mantl~r ;\ mPsa urna representa( dO 
.11> hah•l ~ll l l'• tl n tnunil'ipio rta Fnr-
mig:l,a:'.<igu:•tla por • t•llltt ,. uuula~ Jll'l<'· 
soa:s das 111:"~ gr:11la>. 1!111 •JIIP. pcrlt•m a 
esta a~st·mb l ca a p:r ~:<a gcm •lo projrctn 
que autorí~a 11 ,:ow'rnu a rnnlrnl!ll' 11 
prolougameutn •l:t l'~ l r:ula ' ''' fl'fl'tl 
Ot.>ste do ~l i na~ . 

E r"""'· ~r. pn:~i•l•·lllf' . ,, I'' njoJclo a 
•lUC H! r.,f, •rr •·~la •·,lratla J" lrau(ita 
em 3.• rl•••"ll<.;:,o: ou ··nten•li 'I"'' •I•·'·'·' 
oedír il \ '. E,, :• .. u:.n 'I"'' a suluttt•llt'<"' ' 
àconsifl cr.t~~~~ .ta ~ummi,_,,;,o rl'.';pnt•,···· 
mas qur. :1 m:.nt lt• 11111r "" pwj1·~ tu c 
seus addit ivJs, para tlclla tomarem cn· 
ohl!cimcnto tnrto~ os mrmhros de.~t:1 
assmnble.1; Jlflfllll:mtu. St·. presidente, 
no easo elo m:nular-sP •'s ta rcprcsenta-
:.ão 'à com rH h,s~ n. $Cria isso 11 ma su-
jlerOuidadt>, poi.; :1 •:nmm iss:io nada 
mai$ tem IJ'lt! ''~' r ~nhrc ~cmelhante 
tnal1!ria 

Sr. presitlcHIP, apnl\·eit_o o Pnscj~ tlo 
l!l'tar ba 1rí hu11 ~ p~rat>xphcar a postçào 
qu8liontem a~sumi 11~1a C.'IS.'I . 

/to l"rminar :1 ~P$<~0. lend11 o nobre 
depnlado pPIO !). • •fi.;tri•·to, o Sr. Outra, 

• 

requerido prorogação de hora c depois 
nma se.'\Sàu nor turna. eu desrlc princi-
pio impugnei o requeri ml'oto de S. Exc .• 
nrgandn-lhe o meu voto. porque enten-
dia quo nl"•s outros. que sempre • ~mos 
estado aqui :1 pê fi rme; nô~. que lemo~ 
$ido ~s~iduos ~~ sessocs. não podiamoll 
tlt.' modo algnut votar pnr semclhnntn 
rcqnerirnentn, votar pot· nmn sessão 
nncturnn, PM•Iue isso r.ra ''Cnccr u~ 
ti Pputarlos pcfu cansaço e pela fadiga. 

Sr. presidente, ainda mesm•1 hoj e, n~•l 
teri:1 rr.r.rins de votar con:ra um rcqnc-
riml)nttl de identic.t natureza, pnriJnO 
tenho 1lado pro,·:.s de tlctlícaç3o o inll!-
re~sA pelos trahaHtos de~Lt C:IS:I e,sendn 
~ssim, não ha \'llria motivo para srmP.. 
I !tanto sacriliciu. 

Em idcuticas ci rrumstancias. estarui 
:;empre prompto a ,·o ta r contra. twlas 
ra7.ut• · rp e ar~1b0 de ex pender. certo •I•• 
11ue, qnl'r nominal. !)UH symbulic.t-
mentl.', tenho ;em pro u dever por uu1'111a 
tlc minha cunrtn ct:~. 

Uito issrt, ~~~·l:t mais tenho a ar~r·~'l
contar. 

Vai n t•epn·scn tação ~~ secrctari:t par:L 
ser unitla ao proje•:to. 

O Sr. CondldoCerquelro: 
- Sr. pre:-i rlcnt.·. V. Exc. (: teste1111111ha 
tio •1ue durante Inda a sessflo de hontem 
conservei-me neste recinto no mai~ 
ahsoluto o rrllgioso silencio, limi-
L'Ind()-me a vr•tar symbolicamente.<~ os 
dive~os requenmentos que sobre ma-
teria de ordem do r! ia se susei tarào. 

\'otei, Sr. presidente, conforme o~ 
dio' I ,IOII'~ t\.i 111Í11h1 o'llll••·irut'i:t t• ,; nnr 
t•liil 1]11•• 1' 11 .. 11111111 lfõiUl;tr Ih 1111'11.;, 
:ti'IUS,IIII I'I' l'ôl \ lll:t parl ic111:ir, •JII•'I 11:1 
\'llla pllhlto·a. 

l't•tll :o l'·d;ll t';o, Sr Jll'lll' lllt•lllo• . I'·"'·' 
t''X1•:t1:ar •· .1.11· , ·~~ulas ít :H;~cml;l , • ; • •· :'1 
111'11\'Íitri:t •lu 111••11 1'1'0o'l'dilllf'lll11 1111 11J I 
•h• IHtlllt'lll ,. la tllltrtn para 1111'11:11· ''"'" 

I,:H••nlt'. Sr. 1•n• ... iftr ule. a 4•;-;l.\ a .... <•·m-
•l••:t 11 """'" •lt• olivt• rgcu.-í~ <'lll '1111' 1'11 

1111' arh11 i'llllur:ul•• 1:"111 r•• ft•renn:t ;·,,. 
'l"•'<h\r; •I"'' " ' ~~~~ci tarftu ~nbr!' a 111'-
n·~sulad•· ole<Ctl i~cn lti'CIIl tlc pn•ft•n•nr.w 
c~t~s 011 :t•flll'llas matcrias. 

Como \ ' . E·v. ,aiJ~. ):r. pre~itleult'. 
t • p~r lf'lll'll :'1 l'•rula nllra-libeml : ~1111 
111n ~~ctario d•·•l'a 1'--letl la c alian•:•• ~ 
V. Exc. •1n e n~u ha r.o11si•leraç;io n•·-
nhuma.rtllll mo nhriguc a afastar-m • 
dclla. 

Ora, Sr. vr••-"itlcn I c. nüs temu~ u 
acto addlcion .• l, !flUI I• :1 maior cu11· 
Q n i:ll:L I i hera I q 111! h:1 vemos obtio lo. n~o 
só no t •. r.onu1 no :!.• reiO:Ldo; temo:~ u 
acto addicinnal. •JUI' ntr.. r.onfero atlrt-
buitões •tn ·~ dcvrmns envidar tntl••• 
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us esrorços para zelar e dellas razcr o 
moi hor uso JIOSsi vel. 

Nilo devomos, Sr. presidente, nllan-
donal-as pelo st.mplos racto 1lr. n:in pu-
dermos legislar para uaua prul'inda 
extensa, como a no~;~;t . no1 cnrto1 c,.p:u;o 
de 00 dias. 

E' uma vcrtladdr.t :tuum:llia. Sr. pre-
sidente, exic;ir-sc 1111 a.mo tiC i88~ quo 
:1 assemblea pru,·inci:•.l ·de ~Unas le-
~isle no mc:<lllll espaço de tempo que 
no· anuo riu 1~35, quando, Sr:>., as 
nossas rendas cráo escassa$, quando a 
uo~sa populaç;io er.1 rara. •l!•anllo não 
tmhamos as mesmas necc.~suladc:~. 

L>e rei to. Sr. pre.~iolcnte, o acto ;uldi-
cion:t I marcuu o pt".tZO de 60 ti ias, mas 
11 legislador, t• reviti~Jnle, para que não 
apparece~elll difficulúatles d.e ruturo, 
concedeo r .. cul•latlu ao pa·t~s• tlcnto da 
província para prorog-dr :1 a.sscmhlea, 
quallllO por ventum no eS(Jaço ·~e no 
1.tias n io se podessem votar as ~~ ~~ an-
uuas e outras medidas de intP.re.~;c real 
para a província. 

Ora,Sr presi,len te, não sito só as lei~ . . . anouas as uu1cas ncces:~araas, as uou:as 
que coosultào os mteressej ~a provi o-
cia (apoaado.~); temus necessidade, por 
exemplo, de retocar a nossa • otruc-
ção publica,que,ha mais ds doo.s an!lO!!, 
jaz em com11leto abandono, Jornundo 
nas pastas da respectiva cummissào o 
pr'ljecto quo teodu a rerurmal-a: ero-
tret.1oto ljUC o mal, lungu de ser at-
teuuado, eltirpa!Jo, continua. 

O Sr. Carlos Noeueira :-Vodemos 
fazer tudo nos 1)0 dia~. 

O Sr. C. Cer.j o c; r~ :- Não po~~o con-
cordar com os collegas que qu~rom de 
arogadilbn nesta assemblea medidas de 
alta imporL1ncia, de grande monta, de 
matimo alcance. quando tui:~ proprios 
somos testemunhas dos (actn~ •tne 
ttlm apparecido como coosequeocia d~sse 
açodameoto e que mais tarde vêm tra-
zer •uspei tas sobre a probidade e r.ri-
teno la propria assemblea, como, ba 
pouc 1s dias, aconteceu (apo1ados). 

· O que é isto, Sr. presidente, s!oao 
· ~.ensequoncia do açodamento, de vo-
·tarem-!Oaqlli medidas importantíssimas, 
sem estudo, sem exame seriof (apoiado 
do S r . .Drt~mond). 

E nem se unha dizer lj Utl Oll deputa-
dos aào leudos pelos misera.eis ~06000 
de subsidio ( apoitJd().f do3 S1·s. Vam-
pUo ~ lJrwmond) e nem pelo gosto de 
occupar uma cadeira nC!Ita casa ou de 
. ter o tratamento de Exc. nas ruas desta 
~idade. 

(Aparú1). 
O Sr. Presidenle:-Previno ao nobre 

d11putado que a llor:> do espediente está 
finda. 

O Sr. C. Cerqueira: - Vou concluir. 
Sr. presidente. 

Eu•uuol'l. portanto, que devemDs •o-
Lar náo ,.ó u urç tmento provincial, si-
não Lambem uniras medidas que se 
achào u1u •h:<Cn•<•J.aioda que sPj!\o ne-
ce!lsaria:l t .• . a · ·• 4 • l 'rurO)(~çõe:~ . 
por q "" 1s~u e~ Lá uu 1 ro dà:1 attri bni-
(t)~ ti • actu <ill•lk•·"' •I. lltlrihutçOes 
u~as Jas quaus u;ru d~ vemos abrir 
mão. 

E, la vran•IO P~l·l prntesto, eu declaro 
á asseanbl··a !lU C li co o: •ID i nte1ra li bar· 
dade du agi r o:uururruo en eoteuder : 
votare• pela:s med~ol~s que julgar con-
ventento>~. sem suh·mt•nar-Uld a queru 
qunr que ~cja; ni\•J acoi to a pala na de 
onlem. ven 1a e lia rle que general vter; 
der.l~ru-m'l np_qta tribuna franco :~lira· 
dor (•t~rtilo IJ&m tl•l :S•·. ú··wnoná). 

O 8 r - Tolxeh•o Dun.rte 
• >licita a inturvençáo da me:~a parlL 
qu~ a co r .mi~•ãv ol~ a·ei.lar.çio de o seu 
parecer sobre o• aoltl• t i vn~ rcl.u i vos a 
estr.tdas dll rerro. rtue, segundo lhe 
consta, ja s · acha elaiJorado. 

f'az este porlldo, por que o tempo 
urge. 

O 8.-. Alvu•·o ~lochad~ 
(pela o•·dmt) diz opte é obrigaçâo sua 
pedir ex11neraçáo do cargo de membro 
da commissào do redacçáo. 

P~de, port~o to, que seja consultada 
a casa nesse sentido. 

O Sr. (larro!O Jnntor pede a palavra 
pela ordem. 

O Sr. A. M1chado declar.1 que, quer 
seJa·lbe concedada, quer não. a exone· 
ração. dar-se-ha por demattiido. 

O Sr·. Dnrr080 Junio r (pela 
ordem) declara que o Sr. A. Macbad~» 
merece para a baocada conservadora 
toda a coosideraç~o. i ospin loda a 
confi ança (apoiados úa bancada con-
seroador·(r). 

Era intenção da bancada votar ~:on
tra o pedido de exono~raçào. taalo mai5 
quando roi reito logc. depois de o ma 
reclamação lle um seu companheiro de 
bancada, reclamação que de nenhuma 
sorte queria dizer desconfiança para 
com o procedimento de S. E1c. 

O Sr. Alvaro Macbado:- Ei lon ple-
namente convencido disso. 

O Sr. Barroso Junior accreseeota que • 
entretanto, tendo o Sr. A.. MacbadiJ 
declarado que, seja-lbe on não conce-
dida a exoneração, dá-se por exon~r 
rado; só e simplesmente por cau.w. 
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11~»:1 lllltlaraÇàll, a li.IU~~.J.1 CUII>CI \';, . 
ôvr~ luto! jJtllu >CU re•l lltllliuculu. 

E' ueg .. Ja 1lllla caso! a c~uuc• a~:,,,, 
I) Sr. AI vaw .\la~h.1Ju luotolú uu o cu 

pu.lulo. 
t:vusuhatla de uuvo. n 1 ::1~a conceJe 

a u~uucra~o. 
t::' ttutucaJo par.1 esta l)úuuuisúu ,, 

Sr . .\l~rluts llu Auvrade. 
Pa,..-ccres de commissu~$ 

E' l ~tlo c posto em lliscus;~ão o se-
g 11 i o lu: 

A!! curomisoõ~s •lú poderes o ulJras pu· 
hltcas, teuJo em v•st<<o rcqucr11uouto. 
c•u o 'lll:tl o llugduhd•ro r: . rros lineues 
•la Cost:t :luhcit .. pr ivilegio por :;o au-
uus, St~m gotrauua de juros, para a 
~Ottstrucçào do uma via r~rrc.1 lle Sa-
ll.lr:t a Pllanguy ; 

CoJsitleraud 1 que :1 litth<l do qno se 
trata il ull'utnpalll'el com u ramal pro· 
1ectado da estrada t!c rerru Ucsttl de 
.\11nas para 1'1tanguy ; 

Cuust•Jernut.lo •1oe este ramal con-
correrá 11ara augmentar a. renda lia es-
trada ja uxis teu111 c alllviat· os saunli· 
cios 11 UH traz esta it proviu da, quu llw 
lta garauttdo Juros; 

l.:on<ider.uu.Jo que o rncsm() ramal 
servirfL mdhor u muuic• pio ele l'otao-
guy. e zu~ -, ci rcumjaceute tlo 'lu e a l111ha 
tle :saltara; 

E' do parec1.:r que seJa lmler~rlilo 
aq uelle req uenmeoto. 

Sala da:~ commíssrtes, I do Agosto de 
~ ~~8. -F. Sil. - .\1. de Atlllrado. -
J. Outra.- Josioo Araujo.- Autero. 

O 8•·· T e lxe lra Duna·t e :-
Sinto, Sr. presidente, ter de mo collo· 
.:ar em opposição ao parecer das .:om-
missõa~ reunidas de podere~ e obras pu-
blica.!, que se acha em di~cussãn. 

F.:urauho al tameute que as illuJtm-
•las cooumtssões, tão i nteressada.~. comu 
..levem ser e com11 são, pela prosperi-
ôaile dl uossa província, tào coohece-
ôoras dos meios A olos elementos de 
progrb:I~O, das rorças iotrinsec •S que 
podem concorrer para o nosso maior 
t.leseovol vimento, teu hão elaborado um 
parecer concluindo pelo indereri mento 
de uma das mais justas preteu(l)as 
ttue têm vmd11 a a. ta casa. 

O Sr Vaz de Lima : - Multo bem ! 
As r•iUltni~sõds naturalmente não estu · 
ôarão o traçado. 

O Sr. T. Duarte : - Sr. presidente. 
ha tnuitos dias,rlli aiT~ to ás commhl>õ~s 
da poderes e obras publiea.s o requPri-
maoto do engenheiro Carlos Guedes 
da Costa. 

Um Sr. dep.atado : - Desde o co-
ane.;ll da SoHsão . 

O:-; ,·, T. llil41'k : - t~o••• l•• ,, ~ .. u.r.;.o 
11 ,, ·~,.,ãu, !J~ou •li r. u uulu u lltlpuldt.lu. 
. M~:>. uu nao •1u~ro tlu ut~.ul" all{:otu 
llll'fflpar a~ r.•onuru<•o) ·~ poln f.oCLO de 
h a ''ernm rlemnrarlo n seu ttarpcor .•. 

O S . Frau~bt:u S.t.- E, t.s o·-. ju ~ ri
rucnlo ~,·, linj~ ,.ri11 ao mr.n tl'••lr.r. 

ll So·. T. llolartu. o . cr~IIJ IIIUoiiJI) tJII., 
SS. l~v-. u:'t" t•n•lerão •1:\f lug · o flare-
cr•r '"' ;;cutuln ,,,. •·lnptar 1111 in·lur~rir 
a pretunç:i•o oln l"'lioaonario. pnr uào es-
tarem ht~m urieutado; com rclat~·,,. o10s 
rl ·· •~llllll'ltlo1-<, em vi~U dus qn.oc • pllrliào 
tlar 11aro n•r . 

M.•s. ali11al. S::i. EF.xr.~ , estnolamlo a 
quest:'ut, Crllenrh!r;iiJ '1118 r ra •J momenle 
'tsail" o UPII•Jrtn •m rltl :ttlrériHIIIàr~m il 
con<i•lcraçàn •la a~~embl~a l "~~'~'t~Jr cnn-
clui ll•lu prlu in•lefo•rionenlu •la pe tição 
tln IIO~I·nheirn tine.Jrs oi:! Crosta 
. Um Sr. clt'l•"l1il•t : - .\ 11rat~nçào ú 
IDJUSI3. 

O Sr. T. Hnart1! : -InJ usta ó a con-
cl n~ào d u p..rcr:ur. 

l'•trtantr), Sr. p•e:si•lento. comr) so 
trat:~ du IHnn matcria llo :. I lu alcauce. 
lle uma IJII fl~ l:io, 1111r a~~int •f•V.•Jr, Vi tal 
para os lllture.•sc:; 1la prol'iur.ia, •le~de 
IJUO a •·~ Irada do rerro tio S:thará so di-
rtl{lla l'tl.•llll"Y· ao·r.rt!.~n · lu a c•rcum-
staucm•lo: ser o ped1do fetlo sem garau-
lla ri e juro~. . . · 

ll !:ir Franr rsco Amaral . - Es$a é a 
principal rat.ão. 

ll Sr. T. Duarte . • . nccr·csc•'tHIO ainda 
q110 11 traçado dt!Sl<l e~ troHJa d I rorl'C) 
n:\o é aul•-Ccunornico. porque ~ons ult.a. 
murto 1111 perto os interesses gcraes de 
di ver~··~ tnlltlir.iplll~ lia rrovinrla, ·~orno 
seJ:'tO os t.lo Am:t:t, lntlayã, IIL!;<\gem, 
l'dll'vt:inio e uutro;; allenlloHHlu ma i!! a 
rtne es ta ()strada t.le rerro vao de certo 
mudo con~:11rrdr para l' augmeuto das 
rendas tl.t estr.ula da foJrru O l'~dro 
11 a S .. 1lJar;'1; sendo, JIOri:JUtO, di! al ta 
gravidade o assutnpto fj iiU se di~cute; 
vou requerer o adiamont11 da discussão 
t!u par~cer. não só para quo a~ illustra• 
das .:ll rntn•sstoJs possào n11s dar ... 

O Sr. Joaquim Dutra : -As commis.-
sües estudarão a questão. 

O S1 . :. Duarte .. . mais esclareci-
mentos, co-no tambern para que a casa 
Me mstrtt:l •nelhor sobre a maleria e 
possa discuti l-a mais conveoieotemeote. 

O Sr. Candido C~rqueira : -O pe-
ticiooario devia ter pedido garantia de 
jurOll de 7 %· 

Nào pedin; por isso.o parecer é contra. 
O Sr. T. nu ar te : - E lia &atendeta 

que não devia pedir, porque não preci-
sau della para realisar a estrada. 
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O Sr. Candldo Cerqueira : ....& Pois é 
e motivo por que oào se concede. 

O Sr. T. Duarte: - A zona é fert i-
lísslma e, pelo calculo apresentado pelo 
peticíooar~o. a casa verá qu~ é ~erfeí
tameote dtspensa vel a garantia de JUros. 

Mando, pois, á ruesa o meu requeri-
mento, pedlotlo acliamento da discussão. 

E' apoiado e po~to em díscussao o se-
sninte 

RI!Qverimenio 

1\equeiro o adiamento da discussão 
do parecer da comruis·ão de poddres e 
obras publicas ~obre a pretençào do en-
genheiro Carlos Guedes da Costa. 

Sala da~ r.o mmissOPs, i t.le Agosto 
de t888.- Teixeira Ouarlt' . 

O 8r. Franel•eo 8á (não 
lemos o seu discurso). 

O Sr. Drurnond: - ~r. pre-
s.ideote, l'eobo dar à C<\Sa as razOes 
que tenho para acPilar o requui-
meuto apresentado reto no~·o o•s1o:1cto 
coiiPga de bancada opposta, o ,,r. 
Duarte, que pede o adiamento da dt.~
cos~ão do parecer h a pouco lido á ca~a, 
relativamente 11. preteoção do Pngeobeiro 
Carlos Guedes, em qoe solictta pri-
'tilegio por 50 ao nos, . sem gara nlía 
de JUrllS, para coostrucpo de uma ts-
tra1a de ferro. 

Sustentando este requerimento, hei 
de concluir por modificai-o, para o 
que peço, desde ja, licença à S. Exc., 
'tisto que o acho concebido em termos 
taes, que talvez a inteução do nobre 
deputado não se torne bem clara e 
uaga a coodemnação da materia sobre 
que vers:.. o p< recer. 

Com eü~ouo, Sr. presidente, o adia-
mento por tempo illímitado, ta.l como 
S. Etc. pedio, prejudica de alguma 
forma a rnateria sobre que a casa vai 
pronunciar-se. 

Assim, eu tenbo de apresentar uma 
emenda ao~ requerimento, para qne o 
adiamento ~e dé por cl'paço de i4 horas, 
'U boras que não serio deii' '\IS para 
que a casa possa examina• conve-
uientemeote a materia e dar o seu 
'tOlO. 

Penso assim, Sr. presidente, porque, 
pela rapida leitura que do parecer fez 
o &r. t . • secretario, entendi que n~ 
a o tio procedentes as considerações 
em que elle se firm~ para q.ae a 
easa o vã adoptando desde logo, sem 
um eum" mais longo e detido (apoia-
dos). 

Sr. presidente, a altitude da casa a 
respeiiO de viaçi.o ferrea na pro•loeia 
ali coabeeida (apoiado•); dezenas de 
JII'Ojee&os foram oll'erectdoa á nossa 

apreciaçào e, o que me cau~ou pasmo, 
envolvida a m•teria de todos elles em 
um substi tl~L•vo , qne pas.sou aqn• 
sem ter a devida discussão. 

Si nOs, Sr. prosifiente, sem olharmoil-
para o futu ro do nossa província, sem-
lhe medirmos as forças, s<•brcearre-
gamos os cofres publicos com a ga-
rantia de juro~ a di•·ersas e~tradas 
cujos traçados não conhecemo~. sem 
sabermos si vêm elles imp.,:;sib•lilar 
emprezas futuras de inLeresse real 

• • para a p rovmr.1~. Qllll pusl\~m prOJIII' · 
ciooar-lho uut fut010 grandioso; :;i a 
as~emhlea Pl'tlvincial seolfu-so animada 
e cor~josa para :!!sim proceder; eu 
pergunto como se explica o seu pro-
cedimento oeste momento. condem-
nlnllo pretençOas da mesma natureza, 
que visam avenas um favor da rro· 
vincia, que ó a conce>:<ào de privilegio, 
sem mais nnu.~ algum, sem garantia 
do juros? ( Apoiados; apal'les). 

Pergunto a ~s ta illostre as~ombl ea. 
que nf10 lrt'pidou em ~otar enormes 
sommas de gara ntia de jnros a dl-
versas estt·adas na província, ~i ella 
pode nos dizer d·J momeuto qual o 
grao de respon~abilidade a QIIP, ('elO 
seu procrdimeoto. $njnitou esta pro-
vioci;. 1 (Apoiados). 

Sr. presidente, eu entendo que o 
nosso procedimento. com rrlação ,, 
vbçào ferrea da província, deve estar 
subordinado, e hem suhordioado, aos 
limites que nos traça o orçam!'nto pro-
vincial. 

A lra vessamns urna crise 1oOCid im-
meosa (apoiados), uma c ri~e econc.mica 
que, por as$1 01 dizer, cunvulriiooou () 
paiz e abalou os a.li cerces eru que .•e 
firmava a riqueza particular e, por-
tanto, a riqne1.a publica. 

Ore>, Sr. presidente, si foram estre-
mecidas as riquezas partio:ular e po-
hlica, é certo que asse aspecto li~on 
jeiro, que nos apreseutna o orçamento 
provincial, ,·ai mais on menos desap-
parecendo, poque a aeção imperativa 
destas círt:umstaocias, mais ou menos, 
ja se ac.:eotna sc;bre o mesmo orça-
mento. 

Eu garanto à casa que ouvi da re-
particâo compeLeote, do Sr. di rector 
da fazenda, quEt Jen estar bem ao 
facto do movimento financeiro da pro· 
viocia, que. após o golpe da lei de 13 
de Maio, o decrescimento da reeeita 
provincial em suas diversas maaire~
taçõe.~ tem sido na razlo de 60 X. 

O Sr. Nelsoo: -EotretaoiO, oeambio 
tem melhorr.do. 

O· Sr. Dr:omond:-Si o aspecto ftnao -
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eeiro da província actu:.lmeote .i out• ~ 
~oe oãu aqoelle que soohanmos. s1 
de' futuro será ell~ muito menos lison-
jeiro e isto purqu11 o demonstra per-
feilameote esta ctrcu rostaoc•a poderosa, 
a que ha pouco alludi. eu pergunto 
11i poderemos eocoot•ar nos límites do 
ol't.ameoto meio~ para . oc_correr á des-
peka ordioarla da· provmc1a t 

Si, cómo tudo faz crer, oão foi pos-
• sivd encontrar no orçamento pro"u-

eial meiúl necessarios ao costeio do 
senlçJ organisado ua pro1·incia. i~to é, 
meios para satísfailer-~" a de~pl'za or-
dioaria; como havemos de enco~tral~s 
para ess;, s desprzas ex traord maroa~. 
que se reallsam wm o pagawen:o de 
juros a A:stradas de rerrol 

O Sr. Prusideote: -Peço ao nobre tle-
ptltado que c1oja-se à ma teria dn reqne-
r i'meotu ~!tO di~cussão, m~r.~mo porque a 
bOra eotâ a termtnar. 

O Sr. Urumonu :-Von concllllr, Sr. 
pr'es•dfnte. . 

Oeiurei esta ordem do constdera-
Ç()eS para •toando me tocar a palavra 
liObre o orçamento provincial. 

\'oto pelo adidmento, porque não me 
parecem procede o tes us - cous~de
.raodos-da commissãode obras pullhcas 
qoando d1z que a linha de qu~ be trata é 
incorupali vel o;om o ramal proJectado da 
estrada du oeste de Minas a Pitaoguy. 

o Sr. Vaz de Lima:-Nào ha tal 
iocompalib•lid<sde: a commissào não 
estudou bem o traçado. 

O Sr. tOrumoud : - Eu não io-
nagnei lletn ~· esle tr.lçaclo p rl!al-
lllent.s lllrAtlttpallv~l uu n:lu ~:<ttu "'ln•·llr, 
SI ha fl~l'VÍII oltl ('nt•lllo't,;MS •IH uma 
p 11".1 outr.1 linha: ma.• . o qow é cerlu é 
qoe a casa não puole •ldtllet ar tencl:• em 
vi~ta e~ta raz:'w, por 1sso que uao ~u 
traia de u:n.l es1ra !aJja \'lllad • pcl:1 :1>· 
semblea. 

O project•• •tne realisa a pn•1<'111;:1o 
da e~tr;ula oi I! r .. rroJoltt O>'~t .. a I' I I 11:0:11 v 
let~ dd bt'f ;.Ujo•tln á a. • cl i~o;ll'"•''' ll 
qdem no~ olirá que ~lle u:'au te1ll1 • dll 
baquear ne~~a tltSCII>SâO r 
N.•s.eon~edamo~ que ? pr(lj~cto ,·~nça 

&odo~ u>~ tu nos d.1 d •scus::a •: a.lll~a 
assim. podo~ o presidenhl da fl rnVIOCUI 
negar-lhe :<ancçãn e, oeste ra;o, tetà elle 
tle voltar á a,;semblea j)ara .que se su-
jeite ás prescripçóes do regtmeoto, a fi~ 
de se póder reconhecer si a soa materta 
é.ou ~~digna tlu ser atloptatla pelos 
dolll terço~. 

Por esta raJln e para que não se 
di_ga que qoaodo trata-se de garantir 
"dros a e:nP.l~ de ferro-•iu,es&a casa 
~so ié lotlii11cY• ~ai ratei-o e !16 regatea 

r a v ores qoe não sobreca rreg;~m a pro-
víncia ••. 

O Sr. Caodído Cerqueira : - Isto é 
edificaole! 

O Sr. Vaz rle Lima : - E' simples-
mente enorme ! 

O Sr. Orumood ... eu vou apresentar 
uma emenda :111 requerimento du meu 
nobre cullega, o Sr. Tuixeira Duarte, 
is to é. pedir o adiamento da discussão 
do par~cer por 't4 horas, tempo mais 
qne sufficiente para que a r:..a, exami-
nada a queMão. possa orienl~r-~t' devi-
damente: tanto 1oai~ quando,esl.&odo na 
uroluto do dia de hoje o prOJe&to relativo 
;, ferro-via tlu oeste a Pitaogny, pode 
bem ser que alé amanhã tenha elle pas-
sado e ~otão ~PJa procedente o parerer 
lia commissão. 

~:· a11uiada e posta em discu~sào .• 
:;eguiote 

Emenda 
SPJa o adiamento por ~~ horas. 
Sala das sessOe!õ, t. • de Agosto de 

1888.-Drumond. 
O 8r. F e r•·eh•n Al"el!l ; -

Pedi a !Jalnra,Sr presidente, para J U~
l!Hcar o meu voto contra o adiamento 

E~ta assemblo·a tem com açodameoto 
votado e deci<ltdo questões de viaçãu 
ferrea que importam para a província 
oous muito mais pesados e, portanto, 
não vejo ratão para se adiar uma pre-
teoçào io.ooceolu e que absolutameose 
não traz nenhuns onus para a pro-
Tincia. 

,\ s cutn:ll l~>loC:' tlrt pu,l crr~ e obras 
publica~ uau pu•l•am llar vareo:o•r cuu-
trar.u, siuào tlepois de terem ••tnolaolo) 
l!em a materia. 

J>ur COIISCI!Uilltll, 31fUOII CS qnol ento•ll · 
dllrelll qnll d l'r~teoçàu devu ser appru · 
\'atla, al'vruV(ID·ua; nqndl•s • tu ~ eu-
teuderem que ella devo~ ~er ro•JellaoJ,,, 
rPJ ei tenJ-na e appro• em n par•·c~•· . 

o Sr. Orumoud : - Como se ha oltl 
a f prCJvar a prelençàu r 

u Sr. Ferrei ra Alves :-A a~semhlea 
ttm pleno cooheclmeoto da mat~ri ~. 
pu: ·•te roohere perfeitamente •tue e>ta 
tstra•J .. de ferro om nada vai prtju-
tliur a concessão feita à Oeste do M iua~ . 

,\tem di~o. o r~mal da Oeste a Pt-
taoguy oào tem direito algum a~qui
rttlu e, portanto, não IJ?d" sentr du 
obstacnlo a esta pn>l '!nçao. 

o Sr. Oarlos Nogueira : -Apoiado; 
ambOS t.àO projeclOII. , . . 

O Sr. Orumood : - E. si fur reJe itado 
0 parecer da commiuào, o que se se-
guir~ f 
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O St'. Ferreira Alves: - Apresen-

tar-se-ba um SD~tilu ti i'O l conclusão 
do parecer. 

Ainda ba poucos dias, en vi qnn c!B 
uma emenda subsUtuth·a sul.lt'u ~:-trad;t 
de ferro, pesando ~ohrn a l'rovinl'ia c.uo 
a , importaoci • do 28,:ill:l:U006 rei~. 
oo md&mo dia f,,j eucPrr .. la a discussão 1: 
adoptada a ••uaerula. 

Por coo~r11ueucia.uàu vejo raz~o ~Jara 
se adtar uwõi pretcuçio lle.ta ordtlw, 
completamrute iuooccote e que trata 
elo uma ~stra•la •In ferr11 quo vai fa-
vorecer unt:i ~~.~ua i'wpartauto dn pro-

• • VIOC: Ia. 
Voto, poi:s, conlra o adiamento. 
Kncerrada a di$Cu~sào, ú rt>jei tado 

o requerimento o prtjllllica•.la a emenda. 
A disc:Jssão do parecer fica adiada 

pela hora. 
f. • PARTE DA OBDt: ll DO 111 .\ 

Orçamento provincial 

Contínua a 2.• discns.qil.o do arl f .• 
do projectu n • 3 !3.que orç:1 a receita e 
lixa a desper.a da pruviocia para o exer· 
cicio de t889, 

O Sr. Barro~o Junior requer o obtem 
a prorog~li'i" da sessão por mais uma 
bora para a discussão dn orçamento. 

O Sr. Drurnond : - :Sr. pre· 
sidente. sinto proruodamt nle que a 
ordllm da inscripção estabelecida pelo 
regimento da casa mn force a ser 
desagrada vel au digno cullega o acuigo, 
representante do 1!. • districlo, que pre-
tendia llluslrar r. debate com su:s pa-
l~vra anloriAAcl;. c com ~ conheci-
mentos quu oós IOdo; lho iu vejamos. 

Lamento proCoodameolo este facto, 
oào só porquB bem a cootra-go lo meu 
i ocorri oo des3grado de S. Exc., como 
porque oaloralmeole muito lerá pPr· 
f! ido esta lllustre assemblea com a sub-
atitniçào que se deu, em virtude de 
dispn~lção re~Jimental. 

O Sr Cam•llo PralftS :-A assomblea 
perde•. com a sabida c!e V. Exc. da com-
missio de fazenda (ap •aados). 

O Sr. Drumood:-Veobo, Sr. presi-
dente, discutir o art. t . • do projeclo o. 
3i3, ao qual se calcula a somma de 
~olriboição que deve arrecadar a pro-
víncia oo el8rcicio em qne lõm de vi-
gorar este vrojecto. 

. Veubo fazel-o, Sr. prm~idente, ja o 
dUI88, olo como membro da commis-
slo de fazenda, portaolo, com uma 
certa liberdade, que alo me era dado 
ter, ai outra f011e a pr..;çlo qae aelaal . 
meote oc:cupa111e. . . , 
• Veaho, $i. pre~idn" •lo aualelltar 

a cifra' levantada pela commiaelo de or· 

çameolo l1e eol.ào, vislo que esta nãl» , 
fui iwpugoada pelo digno represen-
h ote do tO.• d1stricto, mas, sim, parap 
11m loro agradavoi, dirigir certas obser-
,·a~t) J~ n ~~~ta illuslre as~emblea e iovo-
C.II' a :<na all~nçào mutlo do perto para 
<IS IDC~lO :I :<. 

Queru. Sr. prll,:i-leote, conversar com 
" i Ilustro 1J:111ra la ~oJ vernista e rom 05 
di~tincto;s IUCiuiJrots •la commimo t .• 
do fazeotla. 

Ao entrar na tl iscn~sio dsstoprojeclo. 
'ir. presidente, penniu:i-me a casa e V. 
Exc. o uso de alguma amplitude, para 
oio circnmscrevcr·nae aos limites es--
trei to~ em que, ua pllrnse reg•mnotalp 
devo girar a 2. • di~cu~sào du orçamenl() 
t•rnvi ncial. 

Não sei si esta assemblea, scguindCJ 
as tradíçOI:s 1io passa•lo, quer deis.ar 
que n leru po se escoe, sem que dem05 
.. :lli~f:tçào fls justas e urgeot~s a~pi ra-
\'0Js l•.ulllicas. · 

Por~n n tu, Sr. pr:lSidenlo, si oão 8 
ch~!{ada a uccasião de volver a ast!Bm-, 
blea ,. sua a tleoçào para cr,rar mais d~J 
perto de medidas peculiare:s fi attioeo-
te~ ao serviço publico,que até hoje lPm. 
sido encarad<J sol! um :ispecLo mais 011 
menos ac.,nhado (llp'Jia-tol); pergunn. 
sr não é cbegad<~ a occ.~..iião de lançar 
aiicerC'Il! para levantar a in~lrucção pu-
blica na prnvincia ( •poi•dos), mol-
dando-a por certas normas que m~lbor 
possào consultar o serviço pullli:» 
oosse ramo (muito uem). 

Pergncto. Sr. presideole, si coolinua-
moll uo regimen r~ti neiro de vasar oo~ 
moldes acanhaclos que nos abre o regu-
lamqoto vigente es~e importante raro() 
do serviço administrativo ou si •l cbe-
gada l occastào de voiYer a 3llsemblea 
a soa :\ltençào para, examinada dtJ 
perto e~l:t m1teria. dar-lhe mai~ expan-
são. 

Não sv a iostrucção primaria oa pro-
víncia, Sr presitlenltl, como a secun-
daria, reclamão immedialos retoques. 
porque a instrucção primaria custa á 
província copiosa som ma de suas ren-
das e, entretanto, força é confessar, os 
seus resultados são ·ioleirameote ne-
gativos 

O Sr. Dutra:-Nào ba lostrncção en-
tre nós • 

O Sr. Drumond:-A ioapecçio do en-
áino é desgraçadissima; o espírito par-
lidaria tem servido para asphitial-a 
e &oraar.toteirameote aegati•t.s os re-
aoltadoe qae todos almejio. 

,Qaautaa ·~Jea, Sr. presidente, c. 
gQveraq, P,I01i4.Q ~lo insUac&o parti- · 

I • 
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f' a ·i o, par a $atisfazer caprkhos de ami ·· 
go•. u:io ~acrifica e,se ramo impor· 
1aoto tio serviço publko ? 

O Sr. Outra:-·lsto uào c desta, nem 
daquella si tuação: é de todos os tem-
pos. 

n Sr. DrumoDll : -Eu p~t;·• ao~ meus 
uo llrtl:; collo~as de amuas as bauc:.u.IJ$ 
quo couc~utrem o ~eu pensamento e 
nos digão, olh1clo o que se passa nas 
circnmscri çóts que represen tão.~i é 
ou o:.,i de>;;rat;ada a iofelicl:;sima a 
iuspecção do ensino primaria ' 

O Sr. 1~lvaro iltachatlo:-~áo ha iu-
specçào em parte alguma ela proviocia. 

O Sr. Orumontl: - São no1ocados de-
legados de inepecção nas diversas cir-
I' UDtscripçõ~s da provlucia iulli vi-
duos .... 

O Sr. ~lartios de Audrade: - .\ nal-
phabetos. 

O Sr. Drnmood . .. que, alem rle não 
saberem soletrar, de r.ào conhecerem 
os princípiOs rudimeotaes do ensino 
primarín, são titeres iocnoscieotes, que 
:;e movam aos acenos dos mandOils do 
aldea; são verdadeirus espoletas elei-
toraes, que sacrificao a santa e nobre 
missão do ensino primaria ao~ rapri-
chos politicos (apoi•1dO du Sr. F'·"n-
cLsco Amaral); são verd:\deiros regulos 
de aldea, que immolão esse ramo im-
portantíssimo d.o serviço publico para 
fazerem vingar os seos caprichos, a sua 
má vontade contra aqnelles quo. mul-
tas vezes. por uma circumstancia acci· 
dental da vi.Ja, exerct!m a elevada e 
penosa missão de educadores da mo-
cidade. 

O Sr. Francisco Amaral:- Por des-
graça da vida. 

O Sr Drumood:-E' tempo, senhores, 
de alargar os borisoutes ; é tempo de 
levantar o ensino primano da provín-
cia, tornando real a sua iospecção, que-
brados eis elos que o vioculào ao espí-
rito partidario (muUo bern do Sr. Ca-
millo Prales) . 

Eu padirei aos meos illustres collegas 
que, cst~uecidos da~ cores políticas q u& 
no~ dividem oeste recinto ... 

O Sr. Tolendal: - Não ba pedido mais 
justo. . 

O Sr. Drumood •.• se congreguem 
em um só pensamento e elevem o eo-
siao pt i mario á altura d~s circumstan-
cias, aconselhando ao ROYerooque, afas-
tando-!e da senda tortuosa por onde 
tem caminhado, abra os braços a mo-
cidade sequiosa de edocaçào.escolba pes-
soal apto e idoneo, qo.e 'seja uma ga-
rantia não só para o professorado, como 
para que o eosloo se liberalise coo-
nnien&emen~; qlie se ~rorce para que 

o ~nsino primariu e a sua i u -pcn,; ' " ,.~ 
ei6\'Wl de 1uotlo que uãu )JVS>a a ovi~ 
u1ão vui.Jika, como sempre, continuar 
a 11iz••r IJ no a in<rec(àn dn P.ll~ino oa 
pruvior.ia n:lo ti a ~atisfaÇ!ill oiA mo:\ 
nt>cessidade publi~. por el!.1 crcada e 
reconhecida, r orern uma or:casião offe-
redtla para a ~:.tisf:&çàO uu ~apnc i.J..IS 
(! $0UIÍ IIl~ lltuS Jl3rtidariOll (muito bem). 

A in~pecç:io rn-ru ir.ipal é uma des-
graça nrrs ta proviuria. 

S~o uurncadoos pelo governo, não os 
~migos politicos, que teobào, p:>r d:SSIID. 
dizP.r. cllnhccimeotos techoicr1s e que 
possão hem encaminhar o en~ i no na& 
circum~r.ripções. porem a')neii ~J:~ que 
~ahentào·~e pela prepontlnrancia polí-
tica 11110 nella~ rxercero {upa.aáos). 

Este o titulo principal , primeirtl attri-
buto que procura u governo nos in-
divíduos a quem tem de confiar a io-
spP.CÇtlO do ens1Do (apoiado~) -

Oesgraçado serà o futuro da nossa. 
província. ~i melhor orientação não &e 
der a tão impnrtaotn a-;sum11to. 

E' neccssHio. urge. que ~e <tnebrem 
o~ molole.., es lr~itos em quo até hoje leox 
sido calcado este ramo do serviçO' 
publico (ntl'ilo bJm ). 

Eu , Sr. presidente. falando al'Sim. 
genura liso: reconlwçn, r orem. e affirmo 
que ha excepções honrosas e dislioctas. 
para as quaes todas as homenagens 
sào roucas ((lpoiatios). 

A esses meus amigos ou ad.versa-
rios políticos eu dou p~rahens e peço-
lhes que não retr•>cedàll da carreira 
I.Jrithaotc quo encetarão. tornando-se 
dignos da confiança dos poderas pu-
blicas (mu ito bem). 

O en~ino primaria na provincia, não 
~~~ pelo lado da lospecção, direi mais, 
como pelo da dirccção, é feito de ma-
neira inteiramente negativa em seos re-
sultados. 

As cadeiras vagas, por circumslancias 
que of•~ conhecemos, em vez de serem~ 
pr1:enchitlas por meio de concurso im-
mediato. como determina a lei, ficào 
para accommodação de ~!ilhados. 

O governo, para ter iustrumenlos 
sujeitos ~sua vontade, para satisfaz:er 
imposiçóts e caprichos dos amigos pu-
liticos das ),)calidades, principalmente 
daquelles q:la superin teodem sobre o 
ensino primario, nomea para preeD-
chel-as ínteriDameote indivíduos qoe 
nenhum litnlo têm para exercol-u. 
que não conquistarão direitos ás mesmas 
em concur30, mas qlle se recom-
meadlo pela· nimia subservieneía 
com que aueudem 'as vontades dos r&-

• galos de aldea (nao Gpoiado c». 
• 
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s,·. Nets.m; op 1iado do Sr. França 
Vi11nna). 

Sio nomeadllS profpssores interinos! 
u 111:1 "ft'rdadeira immoralidado consa-
grada na IPi (muito bem). 

O Sr. Joaquim Outra:- Em parte, 
roocordo, POI parte, o~o. 

Ha muita tlifficul1ade para ococcorso. 
O Sr. Orumon•l:- As interinidades 

em nos~a pro•incia ,êm um prazo ftxo e 
""fatal, que é o de um aono. 

O Sr. Dias Fortes:-0 concurso se 
faz de seis em !'ei:< mezes, de conrormi-
llade com o regularmento. . o Sr. Orumooda-EstA é o limito a 
que po<le recorrtr a administraçào; o 
legislador foi previdt ntt>; para nio ao-
tomar a bu~os de.~ta ordem, determinou 
que o concurso se f~ça llemestralmente. 

. E.qta. porem, é uma difiJX~iç:lo morta 
oo rel!olaruento, est~ sub"lrdioada aos 
caprichos •. 

·~ Sr. Dias Fortes: - Oe certo tempo a 
esta parte, tem sido a)ISim. 

•O Sr. Orumood •.• da administração 
da nossa província, que se collocaacima 
das leis. · 

Principalmente oe~ta província, as 
administrações pesão com mão de fP.rro 
sobre o seo destino. 

O Sr. Nelson dá um aparte. 
O Sr. Orumond:- Pobre do Sr. Tei-

JUiira de Sonsa ! 
Está escarmentado peles reve.zes a 

que o tem sujeitado a camarilha dE~ 
abusada dos sPos amigos desta capital. 

S. Exc., Sr. presidenw, no tiro-
cínio de sua administração roi •ictima 
de soa falta de coobectmentos, lle ~ua 
isooraocia administrativa e de soa 
boa fé. 

· O Sr. Camitlo Prates:-Eu reconheço 
óô Sr. Teixeira de Sousa um caracter 
muito booesto. 

O Sr. Fraocisc.:J Amaral:- Apoiado; 
lambem eu oeste ponto fa~.o toda justiça 
á 5. Exc. 

) Sr. Coelbo de Moura: -Isso reclama 
eJ plicaçlo; salvo si é cbarada (ha 
olllros apa,.tes). 

O Sr. Dromood: - PosLeriormente, 
Sr. pre.'lideote, por vezes, tem S. Exc. 
occapadu a admioistraçlo da pro,iocia 
e tem se mostrado timido e receioso. 

Timi o, porquea ti1Dide1 é, por assim 
di&er, a cooseqoeocia das interinidades; 
rec:eloeo, porque acba-se esu.rmeolado 
e,oa,~iu paoeadoa tbe amargio a\ê boje. 

POr esse molivo, Sr. ,preeiW!ote, 
S. Exc., Dão qutrhdo romper oom soa 
cooaciéoeia, 'porque, ~ fac&o, 6 om bo-
tllfm boande, aio tem leito ~ pro•io-
~ia o mal que poderia fazer. 

.o.sr. Francisco Sá: -Nem bem al-
gum. 

O Sr. Orumond:-Não tem feito o mal 
que poderia fazer, piltqoe S. Esc. nàn 
se entrega mais de corpo e alma, nào 
cede tanto aos impulsos de seo5 amigos, 
que procuram desencaminhai-o. 

O Sr. Severiano de Resende:- V. Esc. 
está mostrando qne o administrador 
da província ó um homem honrado. 

O Sr. Ornn:nnd :- Eu oào mR refiro 
aos nobr~ depntadoJ: ; r.u nãn me r~flrn, 
Sr. pre:~ident··. :101~ oli~tinclo!t cavalhei-
ros. <le cujas amisade~ eu me desvaneço 
e que muito me merecem . 

Eo1 rue refiro â m~tilha 1)11<1 tem FêO 
asseuto nesta capital. aquelles que cer-
cào e invadem o palacio, com o fim de 
se banquetearem â custa da província 
(apartes). 

O Sr. Camillo Prate.•:- Haja vis ta a 
nomeação do lhesoureiro da directoria 
de fazenda. 

o Sr. SevPriano de 1\csende dá uon 
'\parte. 

O Sr. Ornmond:- Segunda vl'z, pPço 
licença a V. Exc .. Sr. presiden•P, para 
dizer q11e sinto mui to ser des;,grada-
vel ao meo honrado e distincto amigo. 
digno representante tio 1). • districto da 
província, cujo prurido governamental , 
de dia a dia, u i mais se a.:ceotua ndo 
(o portes). 

llm Sr. deputado: - Oe~g-.·adave l 
está sendo V. Ex c. ao presidente tia 
ca,a, 

O Sr Or•1mood: - Jo~ sinto muit'l 
quando contrario o espirit.1 ~otoveroista 
dll nobr'l deputado, o qual, Sr. presi· 
dente, si não me ralha a memoria, ha 
ainda não multo tempo, apresentou-se 
o11sta tribuna armado como cavalleiro 
para as pugnas contra o Sr Teixeira de 
Sousa. 

O Sr. Se'eriaoo de Resende:- O no-
bre deputado estâ insistindo o um ponto 
sobre o qual eu ja me expliquei perfei-
tamente. 

O Sr. Oromood: - Ainda,. para ser 
agradavel ao cobre deputado, eo deixarei 
de apreciar seo procedimento ao tempo 
em que S. Exc. aebua.ee em deshar· 
mnnia com o Sr. Teixeira de Sons, . 

O Sr. Senriaoo de Resende: - V. Esc. 
pode uel~. 

O que noto. porem. é que a occâsião 
oio é opportooa, porquanto trata-se 
cU. i .• discussão do art . t . • do orça-
mento pro'l!lclal. . 

.O Sr. Orumond:-Sr. presidente, oão 
diaplllarei ao aobre depu lado o direito : 
que tem aos sor ri&Os da admioistn.Çlo. 
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Eo ~mprt. tenho estado em oppo-

sirào e tão habituado a cadfira de 
opposicionista , •1uo me sinto deslo-
cado as raras '·nes que tenho ueres-
aidade de erenPr a mioba VOl em de-
fesa dn. admin1straç~e~ amigas. 

Nasc1 na c•ppo~•çao : na opplsiçào 
1eoho vivitlo 11 creio qae nella morrerei. 

Nàf) tenho direito ás g1·aças elo w-
Yerno. gra~:as a r1nu ~stà arogtllllltllltl o 
meu honrado collega. 

() Sr. Sl• ,·criano rle Rc~cude:-A inrla 
ha poucos •lias, ru liz opposiçàtJ an P.X-
adwiuislra•lor da llrovhlCia. 
. ? Sr. Urumonrl:.- V. Ex c. rr1. nppo-

Siçao. a um,, :l•lm1111strar:ào que n~ ta ,.a 
3!10il r~autlu, a urna :ulrnmistraçàu IJII C 
es!a\'a 111111 rl'lll lll. 

Volt11, ~r. pri'Siolt>ntr, o•mhora o'll ll-
t rarill " nnlll'e ch•put:ulu, a oct:upar-lllo! 
um pon··, cl,, pt!S.~Il:l cln Sr. Uaràu olo• 
Ciunargn~. 

' m Sr. • llljJ Ularlu:-.'i~v ~~ ~ l (il e re-
laçãn 11' 111 ,, p1:~<ua tiO Sr. Ih ràu !lu 
l:am •'!(oiS o' IIIU •~ pi'OJCCIU UC OI'Ç31llCU tU, 
f(Ue l'P. arh .o e111 1li s•·u~~:io. 

O Sr. III'I II IIOntl:-Nàu ~~· podr. Sr. 
prr~iriPnl!•. t.ll'srunhrcer o•m s. Exl'. o 
~pir i tu l'"lltr~o hen1 :~c·cen tu:u lo c 11arn 
CKSI' f;lt' lll O:llllCOI'I'Il jlflfiP.I'f)Samollllf' 1111\a 
razf.o !lu unlem SU(Jt!riur. 

S. E:<c .. como todns nth salh'nli'l~. i: 
chefe polit1cu n~sta 1:ar,i tal •.. 

O Sr. CoPib.o de )follra:- t:: ,. um 
c:rime tS:\0 t 

O ~r. OrnrnoruJ:-Emhnra eu a~e
dil~> <tu e nem todos os con•ervadores m-
r.unheção em S. F.xc. a suprema chP-
fla . .• 

O Sr. C:tmillo l'rates : - A p11iarlo: 
tan to •1ue u seu caud illatu roi tlo•rrrJ-
tado. 

Urn Sr. tleputa•lo: -Isso n:~•la pn1va . 
O Sr. Orumoml . .. t' incontest:l ' 'r• I, ~r . 

pre$ideote, que S. EK.c. c '~rcc wllnen-
cia dirt'cl:l Mllre ,, p;trti•lo con.;en·tulor. 

Um Sr. doput:~tlo: -Si o Sr. ll'll';lfl , , ,. 
.Camargo~ estâ em •lis•:uso;:\ ' · I' ·.,, , 
palavr ... 

O Sr. Ururnond:-uu u Sr. 11 ,,.,,, ,oi·· 
(-:amargos c um llfl11nn~r,uncutu du Sr. 
Jo5U Euphro3ino ou o Sr. Jos,; F.npbro-
sioo ti um prolongamento tle ::i. f:~·:. 

O Sr. Presiolente:-Eu pc~\0 ao notbrP 
deputado I(Ue cinja-se ;, uutvria o!m 
discussão. 

O Sr. l)rumond :-~la:~, quet· seja una, 
•111er seja o outro, u •IUC it ccr!ot ,·. •1uc 
ambos superinteodem sol!re ~~~ nl)go-
cios dest:1 pro\'incia de commum :u:-
cordo; c, não ba negar. muito~ coa-
ser\'adores distillCh>~. cOm·• us Srs. 
Vei!fas, conselheiro Tertuliano llolnri-
(JUCS e outros, nàn rcconh11cem es>ià su-

pr!'ma chclia , que n~s outros reconhe-ceis. 
l'ort aoto~ digo cu: embora v. v. E~,·~. 

3~~e rerem ISI••. o coração seote con!'·1 daversa. ' 
. Vnl•a~ci, Sr . . Presidente, au ramo da 
m~lrncçao pul•lcca. 

Oi,7.ia eu: n ·• :<rrn.blea rel:(lllhece e a~ 
manafestaçõr~ •tue va da parte de am-
~I:!S ~s banc~•l :.s .o conlirmào, quo ,·. 
chega~a l Or<"aslãO do voh·ea· nos•a 
:lltençao para es te interes>ante ranha 
do scr"iço puhllcu. 

. Or~. Sr. prr·~•dcntc . ;:case pntleremo~ 
"'.'~ actua ~''' c'!w auing•r a esta s u-
P• .am:t nsp1ra•;:l~' · quo 1'• uma nspírnçàn 
rn.uh,lVcl, em 'lsln da pn~i\·:lo crit ic:o 
em 'I lU! .acha-~·· r :lo intfressante ram11 
11~ ~•·n·rçrt pu hliru na pr11\' ln r.ia. pr~o:i
p1 tamlo os ac·vnll•cirneutos n••sta casa ! 
Ar:L~o.o f;H·tn de >C proro,:~ r11n, as ho-

ras uc s•·~sàto,•l•• ::c rt•petirem sessi'•l's nu 
na c~r.n o _J_~a. '/n~remlu ler:1 r do ,·m~··id:t 
a tii>CU ,s.~o 1 u on:ameolo nes te recrn tu. 
sera o mcrn •rn r nos fornPrrm os col-
lPgas tlrs1:1 :1-s~mhlr:t para qnc 1·rali-
scmn> este des :dn·atuml 

!'i nlls, _Sr. pr··~idenh•, dc rxarmo~ cs-
1'~ 11 •1.' ' a thscu.~~~·" tio or\·amento pro-
vrt~~Hl l para :. p~rtc tratarmos tia ma-
te.rra "? en~in•• pn?l i~o na província, 
nua terem():; t'Ontrab111do para qnc se 
encerrem os uo~~us trallalhos, sem I(UB 
adiantemos 11111 su passo a resp!'ito 
rlesse assumpn rmportant issimu; dtil:t-
remos a$ cou~as no dcscala bro no r 
ondeuminlr in. 1 

Porr:111t~. •'il •IIUJIIr" u:- holnratlu, 
co.llega.s. aqnrll"' fJIH! 'h· em '''" in!o-
rnltl;ulc ro ua .. ::rn·trun, n1111 CI I•·, •11.,. 
·l~vrm applic '' ··~r~~r~·os p:tr:r 'I"' ' , ., 
ti ra e~n. rJia so• ""~'!IOnlt•. ~~ ,. po~s11 ,.,_ 
o prest~gan da a''"" ntsrra ~:to. a li 111 dr IJ n , .. 
cuteuth~os C''!U 1 ""''IIIJ, uM tra~·"' 
uma nncntnç;,, I'·" a 'I"'' llclihercnlu· 
!ICSI11 t::l~a a 1•''1'•'1'" 1lo~~"' mag11o pr ... 
ltlcma . 

O IJUC t! Ct!rtu ,. •tnc :1s consas u:ou 
pnolp,m continnlr 1:umu estãt,; o cn~i ull 
publico na prl'viut'i;l ,. uma miseria ... 
urnn desgrar:. I Apot•utos). 

.\ cscol ~1a tl t• peSSt•al.. princi[mlml!ul•· 
••es tes nll1mo~ a11no<, ,. hnrr vel i,,_ 
q.rahlicavel (npa trs). · 

') Sr. Coelho• "" \lunra; - F.m to•t." 
os tempo~. 

O Sr. Drumuuol : -0~ c:oncurt;OS lr •1n 
sido inteiramcntr ueguth·os;eacooqui••a 
de uma cadeil a ~ · ·~ me~lre so ohtem,n:r1, 
(Iorque as prova~ cxhihitlall a oatOI· 
guem, mas porque u patron:~tn 56 l"'-
vanta e abre a pass:ogcm a r(ll :tf':liJII"I 
difficuldades. ! 11poiatlo.t). 
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Portanto, te:::os necessidade : 1. •, 
de reorganisar n ensiuo primariu; t . •, 
de tornar inteiramente rigoro~as as 
prov·~ a exhibirem-se para que sú p<~s · 
são exercer tão sagra•la n11:1<au ~·•tnell\13 
que tiverem justos ti tulo~ à m~~u1a 

Oevemos rachar· us uw10S :l<l nrbltrio 
da admwi:~tra~~·w, li''" é o m:t1s l'erí-
gosu elemoulo •1ue iollull em tão mte-
ressaote ram • '"' s~.rVII)O vubllc,o; pre-
cisaloos dar uniras uorwas à dirtcçáo. 
â iospeCI;ão .Jo ensino ua prol\·ioc1a; 
quebrtlmos ·lho us antigos m•1 hlu~ c, si 
il oeccssario, acuitom·•s os moldu.~ largos 
QUO bonte1n 003 Ufi'drUCUU 0 illu, tre 
deputado pelo i O. • llistrlcto, muoil:i· 
pahsaud•l o eusimo (upoiud·JS), reali-
~aodo, Sr. prosilleoto, uma aspiração 
liberal, quebrando o circulo tle acção 
em que gira o governo e da.ntlo ex· 
pansão ao t!IPmeoto municipal (ttp ;., . 
d?Sj •flUi/O b~tn) 

E nem é u•o absur •. lo o qu~ ,:o> íi~~
teode; as eamara:1 muoicip ,e,, corpo-
rações meramente allministrativas, que 
do se a~hão eivadas !lo espí ri to par· 
tidario, não pJ.I••m ser impertiuentes 
na orgaoiiaçiio do ensino publico. 

A sua propria lei orgaoica r~conhe· 
ceo·lhes ro:upeteocia para curar do 
ensino prim •rio; representantes imme-
diatos de circumscripçOes limitadas, 
apalpando, por assim dize,, dd perto as 
necessldal1es locaes, acompanhando cro 
seu m<II"Íinento o eu~ioo uas lucali-
dades, conhecendo de perto o profes-
sorado, fhcalisando pr Jvei tosameote 
o eoHino; ellas podem 1•resta1· serviço• 
muito mair elevados do que rr~'sta a 
actual orga::is~çào do ensiuo primario 
na pro•ioeia. 

E, então, Sr. presidente, a reiçào per 
litica qne actualmeote pode se notar 
no ensine tera desappareetdo ou. ptllo 
menos, uão continuarão esses defeitos 
qu11 nós assignal;.mos (llpa ,·tes) 

O Sr. Francisco Sá di um aparte. 
O Sr. Orumond:-Si, como parece ao 

uulll nobre e talentoso collega IM!•O !0. • 
d strictn, devA se reconhecer uma ac-
ceotuaçlo mais pronunciada de senti· 
mento parttdario nas caroara.s mooi· 
cipus qoe na administração, aiuda 
assim, eu pre6ro a t. • i 'l .•. porqn6 
realísa um pensamento da escoJa 
liberal (apoiados) .• • 

O Sr. Francisco Sá: -Não apoiado. · 
O Sr. Orumond .. a qne ~u folgo Je 

pertencer, que é dar elementos, dar 
ao tont~mia. dar 'ida. dar força ao ele-
mento municipal, completamente con· 
culcad:> e a.spbi1hdo P"IO DOder admi-
oistrali•o e pel~ corpos deliberantes 
em o~o pai1 (muito bem). 

Sr. presiJente. ,\inda ha uma coiiSZ. 
a notar, para qu !> aceitemo, a munici-
palisaçàu do ensino, e ti que a admillis-
traç"t•l, girando em ospbera mais aUa, 
''' ~ !l•llh l•l o lo corre da~ graças e do rigor 
1L1~ tnm tt ~ ... 

O Sr. l' r:l ncl~t:fl Amaral: -Dd que 
abu~a muit.1. 

O Sr. iJrounou I ..• po•lorá, p6IOi se11s 
iulerwe•lian1s, lurnar mais funesto e 
oegat \'oJ o cu<ino pruoario oa nossa 
pruvincia 1111 que as .:.uuaras muoici-
iJ 111~ . purq •to esta.s, .:olln auribuiç083 
limila1las. nàtl fl•l·ltlullo dispensar 
graça:~ , n;h pOdP.oolol ser agrada v eis e 
nem po len•IO l tmh~m punir, hiio de 
con.:c1Hrar as vi.<ta'l !la opinião publica 
~ubre o se11 vrocedimcnto; do sorte que. 
totlas as ,·ezes qne houver transgressão,. 
estl encontrara correcção prompta e 
immetl iata. 

t•: i~t·• 6 muito mais racil era moa 
corpot·aç!.v luoit.a.Ja tio qoe ua • alw 
eu L•llatlcs a1l mínistrati vas, onde ba 
certag razOes •lll conveoieocia, que 
muitas Vl'~us entibião os espíri tos para 
11áo se maoiroabrem nm opposição. 

Nl:$ camaras muoicipaes, quando 
trata·Sfl de faltas,como que a vigilaocia 
publica ú muito nuis accentu.&da: a 
opinião publica eterce a soa aeçào, 
malefica ou bdne6ca, com muito mais 
prepooderaoc1a (llpoi OJdos) . 

hto é o que aos alteslào os f:1ctos e 
não ha negar. 

Mas, não ó só a muoicipalisa.ção do· 
ensino qoe oúi devemos qnerer: o que 
ó precis~> é prncu rar os meios de a tor-
nar possi vel e proOcoa. 

O Sr. Francisco Sà:- Esta é que é " 
qoesl1o. 

Um Sr. deputado: -E' impossiul o~ 
estado aetual da província. 

O Sr. Fr:~ncisco Sá:- Si V. E\c. de-
monstra r que a municipalisaçào do 
ensino não o prejudica, votarei por ella. 

O Sr. Ornmond : - 0 additivo que 
o!Jereceo o nobre deputado _pelo lO. • 
distrieto tende a monicipahs9ç1o do 
eosioo na proviocia e, sinto dizel·o, a 
não ser corrigido, não produzirl os 
ell'oito~ que S. E:tc. deseja. 

Prioeipalmenle, o nobre depotadu 
pretende desorgan i!a.r a estructura do 
orçamento, retirando do art. 1.• di-
versas fontes d:. receita publica para 
muoici pall~al-as. 

Sr. pre~idente, a mnoicipalisaçlo de 
certos impostos ja foi eoAiada nes&a 
provi ocia e, arrecadada pelas c lleeto-
rias, a importaocia destos i_rupostos era 
entregue u camaras mun1c1paes para 
fomeo\arem o serviço publiro sobre que 
-auperioteodem. 



Entretantll. · ·~t:t.; Cl'lrporaçt. ~• . qun 
den :"to observar e deprrbetuler do pro-
cednnento da assemblea u tlt~ri•• de 
~C:\ har para sempre rnut :t• •tu"t." '111 0 
IUJUl ~e líber~li~a•u .. 

O Sr. ,\1\·:u··• ~lad t ~o lu : - .\ ~ •lfi •IIJS 
tlevem ro·1ta uuar. 

O :'r. 1). u m""d . . todo-; o~ :ulth.l5. 
10111!' olo• o:urrOJI'und~>I CI U it CSJiiiCl:tit\'3 
de~! a • a~a u •lu darl!m o do,·iolu clcs-
liD·• ·"'' rmpt~SlOS llliiii ÍCÍpalisat.loS, oli:!· 
trihu""l..o-ns para ullra< munic•pa•·:<. 
trai ''·llll não ~ú de alargar o nuuu•ro 
do fu:1··· u:nalismu rctrihu1d0, cO n1 u lle 
lhe au;;m•:rnar os vcnd wentos. 

IJr.<tol lll• tdo,a asscmblea.qua teve por 
IIm 1 r r111 auxi lio tias cam ;, ra~ muui-
cipaeti, \'ÍU tu•nlidos tOei OS OS ~611 S CS • 
rorços e cumpletameoto inutil isa•la a 
sua tentativa, p•>r i~su quo o nuxolio 
1111e lhes prest.av3 era dos,·i;ulo tia sol 
applicação; tlm vet dtl :<crvir paro~ as 
obras municipaes, era empregad" oo 
augmeoto do ruocciooalismo e dos re-
spedivos voncimeotos. (Apo•ados). 

Receio, pois, contribu1r com o meu 
voto para que de novo so ensaie este 
systema de muoicipali~açào de certos 
impostos, ~ystema ja coodemnaJo, pois 
que estão bem rrescos ainda os resul-
tados que produziu, 

Receio ainda, porque o additivo con-
sagra a munieipallsação de impostos 
taes que, a.doptado pel.~o casa. o orça-
mento ficaria informe, is to é. prepon-
derando a força da despeza sobre a força 
da arrecadação, de modo a croar serias 
difficultJades á administração, porquP, 
ruunicipalisados estes impostos, conti-
nuando a superinteodencia deste e ou-
tros ramoe de serviço publico a cargo 
da administração, cerctados os meios 
pecuniar.os para ella poder provei-os 
coo•eaientemeote, teríamos contribuído 
pa a o apparecímenlo de serias diffi -
cnldades, que deve aer oorma do le· 
glslador resolver e não crear. (Apoia-
dos). 

Alem dissr., u3 impo~tos que o nobre 
deputado pretende 1nunicipalisar se-
riam insnfficieotes para que se podesse 
distribuir o ensino municipalisado con-
venieolemeote. 

Eliel! nlo olrerecem em seu quantum 
quantia correspondente áquella GDII nós 
consignamos em nosso orçaruento para 
a l os~rocçlo publica da provincia. 

Ora, ai os nobres deputados •eco-
nbecem que é uma necessidade a disse-
mioaçlo do ensino primarão pela pro-
víncia, si reconhecem que a •erba não 
se acba dotada com a largueza que rora 
para detej::r , como bio de, embora seja 
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muito au•picio~:t e rlign:t •I•' ~ppl~ u<u~ 
a i• ll'a cuutida uo addlli vu tlu hounntu 
cOII~'~a. arlopt:li -o, dc•do ttue a roo-
nici;toli 'açi'tll olo• impo·tn< 'I''" '· Ellc. 
Íll•lir.a ó cmupiPtnmt!nln tnsunir.iPnte 
p:u o :o •l o\Vid<t dt,(n!Jutçitv u 111 ·•~ ui
~- ~ "' ' ' '" ''~ lmport.:ullll r:unn lill ~~·~viço 
l •lll llll"ot i 

ll S• T .. h'ohl31: -:'ião t\ l u ~u ffia:irnte. 
pnropl•' ;olg., ,,, 11,·~ 1 · ·· lmpost••s ~à" pro-
uu ... -<ún• - ,, !• , uup.,~t.os uuvul'4 rr,..;tdos. 

O "r. I h 11111 .nJ : - S. E~o· . pro:teode 
,.-r,.,,,. '' ""1'·•·1 • de capihç.'.v na pro-
,·im·•·o. ,, '"''' ~ujeita oão s~ i •i sumeo te 
n~ vurc'Je~uu '· lambem as fumeas-sui" 
jw ·is . 

ll rtolol id \'., Jtàu discrimina O~ ~C:\OS e, 
porl:ll ll".rn ''mcluu que amhns so acham 
cnu'll"' '"'"Jldos no imposto q no S E.~ c. 
llr"lll)o• 

Sr. prcsi• lootc, seria uma :t tror.idatle. 
porque e o~ acredito que sr) os ''aróss.que 
gozàu do~ direitos e regalias elo cidad.ão 
neste p:~iz, são os noicos que tlcvem 
contrilmir por este imposto; vuis. Sr. 
prcsidcote, oão YeJn razão alguma que 
sujtlite os indi víduos de sexo tliiTereote 
a essa obrigação. 

A medida lcmbra•la pelo nobre de-
putado é complet.ameotc impraticavel. 

A arrecadação desse impo. to S. E1c. 
confia á província ou ás camar:.:s mn-
nic•raes 1 

Oesejo que S. Exc. me diga a quem 
fica sujeita a arrecadação desse im-
p()sto. 

O Sr. Tolendai :-Està dito no addi-
livo: as camaras cobrarão. 

O Sr. Drumood : - !'ois, Sr. presi-
dente, eu lambem arho que a idea sus-
tentada pelo nobre daputado não pro-
rede e para provai-o basta e:tbibir 
factos, 

V. Ex.:. sabe, Sr. presideote. e os 
nobres deputados lambem que as ca-. . . maras mun1c1 paes euvtam suas pro-
postas de orçameoto a es~a casa e por 
ellas guião-se na arrecadação dos •m-
postos. 

Nós temos visto, pelos balancetes que 
são remellidos a es ta assemblea. que os 
impostos cobrados não realisam a 
somma. orçada 

.\cifra calculada não combina com a 
arrccatJação feita, porque é impossível 
que a! municipalidades, :serv1das so-
mente por um procurador, a quem está 
afTecta a arrecadação de impostos, pos-
são fazel-a regularmente nas di•ersas 
freguezlas que eom.puem os municípios. 
maxime. tratando-se de um imposto 
desta oatoreza. 

O Sr. Tolendal : - Este argumeotGI 
prova demàis. 
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O Sr. Pre8idente : -Eu previno ao 
110hre deputado que fahào apeou IS mi . 
uutn• para dar a hora. 

O Sr. Tolendal dá um aparte. 
O Sr. Drumond : - Não ba símile 

algum, Sr. prel'idente, entre o modo 
velo qual se realisa a cobrança dos im· 
posto~ geraes e províociaes e o modo 
pelo qual se realí~a a col•raoça dos im· 
postos muoícipae~. 

As pena~. Sr. presidente, a que a ra-
seoda pubhca 6'-r.tl ou provincial su· 
jeila u coolribu~nle remisso ao pagameolu 
do imposto são muito mais ~everas e 
ellicnes em seus resultados do que as 
pena~ a;>pl:'!adas pelas camaras muni· 
d~aes. 

Alem ~is~o, a fazenda publica geral 
ou pruvtoctal tem o 8leculivn; eotre-
\allto que as camaras muoicipaes não 
dispoem desse recurso. 

Um Sr. deputado : - As camaras 
tém O e'letUIÍVO. 

O Sr. Drumond : -Nestas cirtum· 
etaocla~. o conlribulote, qut~ deixou de 
pagar ? _imposto geral ou provincial, 
ftca ' uJetto a grandes torturas, sendo 
obrig~do, alem de todo, a pagar custas 
esorbtlalltes; ao passo que nas mn· 
uicipalidades não se dá a murua rou~a. 
porque ellu, seo•IO entidades locaes. 
limilada.s, não exercem a sua arçào 
com o rtgor e com as vantagens que 
tem a fazenda provincial ou geral. 

O Sr. Joaquim Dutra : - O que é 
nrd.ade é que a arrecadação de imposto 
é feita com muito mais regt.larídade 
ll:'las camaras do que pela província 
(114 Otdi"OI opar!u). 

O Sr. Drumood : -Pretendia ainda 
ik. presidente, oceupar-me do eosto~ 
seeoodario da província, enmioar o 
.ado pelo qual os externatos e e8GOiaa 
.ormaes alimentados pela província ae 
desempeobã~ de aeus deveres ; pre-
&eodla· convidar a auemblta provincial 
a lançar soat vistas Jllra essa parte 
da io~trucçlo publica, dando remed'? 
111111 males que nós coobec:emos e remo-
UIIIJn as dil&uldades com as quaes 
r=anbi teremos de DOI encontrar. 

Preteadia ainda, Sr. presideate, tra-
.., largamente da repartição de' obras 
,.allliaa-deatt: proviKia· c1 moatm q_ue, 
a~~ 'fet', st a ammblea Dão lbe am-
fi ••!" o o Ira direcçlo, meÜIOr Ml'á sap-
fll•l-a, porque. eollouda, colat ee 
lc:M! ella ablone 86 com o seu pesaoal 
.-•~""'· Pl!l&· daa •Mbas qne.o.legisla-
.. OOMipa para c.Mtrocçlo' de obrU 
.. toda a provi nela. 

Prellltldla ainda trntar de uma nt ba 
do projecto para mim i•ponan&e. 

En me reliro, Sr. presidente. ao lm· 
po~to creado o auno atrazado sobre 
mlos de engeobo, a qoe se reftnem O:'< 
§§ i!S da lei n. 3,385 de '19 de Julho lle 
11186 e 8.• do art. IS .• da lei n. 3,43í 
de ~6 de Setembro do 1887. 

Pretendia mostrar á ca.~a que a me· 
dida que ella adoptou o aooo passado 
concorre muito para o di!Sfalque das 
rentlas da província. 

Esta assemblea procedeu com os me-
lhores intui tos, mas a verdade é esta : 
eale Imposto tum tlatlo lugH a frau1les. 

E' tempo de uos acautelannos. 
De ordinario. estes •mpostos, que não 

têm caracter ftxo e permanente, longe 
de concorrerem para a oi mar e deseo • 
volver a iodustria, não toco ftlito nutra 
co usa que cerceal-a , dando lugar á de-
fraudação d~ cofres publicos. o Sr. l'resideote : r Previno ao DO• 
brn depota•lo que a hora. está terminada. 

O Sr. Orumood: - Em tempo r.om-
l'e~eote1 Sr. presideme, occupar-me· 
b.u mutto largamente desta materia. 

' gora, porem. qud V. Exc. obser· 
va- .:>e que a hora está dada, pPÇO des . 
culpa ao~ nobres deputadvs de haver 
p~r taotc ~empn fatigado a sua pre-
ctosa atteoçao (não 11poi ,,l os). 

Sinto. Sr. prtsidentP, oào ter eoca· 
rado, como devi~. os magnos p roblema~ 
que oo!' enfrenta o ..• 

Vozes: - V. Exc. tem falado muito 
bem. 

O Sr. Drumood :-Vamos camínbaodo 
pouc~ ~ pouco : si a i oscri pção oão 11.10 
aspbtxtar a. palavra. terei occuilo do 
voltar á \rtbooa e conversar com os 
meus collegas,que saberão descolpar-m& 
\1810. tempo que os incommodei (n4o 
apo~ gt.,.Ms. M·uito bem ! Jluiw 
bem ! O aracüJr é cumprilMitlatlo e 
abra~ por .telliS ~oli8gtU e omigo.t) . 

A dtaeosslo liea a1hada pela bora. 
i .• PAIIT•: DA Olllltllll DO DJ-A 
E &lrsrla de / t i'I'O tio ou te 

Eolra em 3. • discussão o projeeto n. 
3159. que aotorisa o governo a oootra&ar 
com a empreza da estrada de ferro do 
oea&e de Mi»as o proloogameato de seus 
trllbiHI até o alto S. FranciiCO. 

O ar. Ant.ero 1-Sr. preti· 
dente, releve-me V. Exc. e a iUualrach 
asaemblu, ainda mais uma tez, •ir oc· 
c~r a soa esclarecida aueoçào na 
dtacnasio db presente projecto. 

A i~to son levad.o ~lo grande com-
promtsso qee tome• peraate o elei&onldo 
do 1•4. • diatrlcto, quáodo -.liGitel o 
mauclato de que immerecidameote rui 
ID'f88lido. 

Vozea :- Multo dignatllente (çoia-
tloa gf P"11ft). 



ANNAES 7US 
O Sr. Antero : - E. Sr. presidente 

s i nartnella occasi~o eu tive de externn; 
a~ eleitora.do qoaes e~o as minhas opi-
11108!1 relatnllmente ás vias tle commu-
•leaçlo em DO:IS~ província, hoje cresce 
*lbremodo, accentoa-se ainda mais 
-.uelle meu modo de pensar, porq 11e 
sou daquelles qne comprehendem que o 
PrO!{r~~ e a pro.'lperidade desta pro-
vlnc•a nao se podem realisar, sem que 
ella spja cnrtada por uma graode rede 
~~ estra•la~ de ferrn, sem que o.s suas 
vu1s fl'rrFa~ ~,jàn prolongadas alé ás 
zona~ St'rtaneja.s ( •partes). 

lofelizrnr•nte. Sr. prPSidente, do certo 
m~o. ao nlllU e~pir!lo aesaltàn algumas 
des•llu~ões : e a razão é porque Vf'jO 
que n~ ro~ll r.~rPs traçarlo~ de estradas 
c!e rerro nàu "ân aquelles que •ae adop-
lar est:1 as~P•oblea 

Kn \'Pjo IJ•Ie aqui ~ll precipilâo as 
CjuestOI:s allrnentPs a vias ferreas, pro-
t.ur. ndll·se ~ti~fazer simple~mente a 
certas e r1PtPrminatllll\ zonas. 
Es~ aço• larneuto resalla tio silencio 

eom qne • 111a~i to•la a a~semblea tem 
ace!tadoo proj ·elo tal qual está rf'digido, 
razao Pf'.l• 411al vae transitando, po-
de-se as.~rm dizer. em mar .:a Imo e bo-
liauçvso. 

~in~o, pore~ . _não poder acquiescer â 
!Da1or1a da~ op1n10es nesta casa e, por 
•sso, a coutra-gosto, tenlto de apresen-
tar algumas considerações para que osso 
projecto não passe sem uma impugoa-
çio, SCim uma voz que venha defender 
os interesses de graade parte da zona 
do importante valle de S Francisco. 
onJe ll:ltào r.ollocados importante.~ mu-
nicípios do H .• distri r.IO 
A~ir.o. (lOi:s, apP.zar de 1<er apolngista 

-do prolongamento de~sa estrarb, por-
que vejo qoe delle decorre n ;.ugmento 
das rendas ;ta provin~ia, decorre o bem-
estar e a prosperr!latle r1 o uma , rd tule 
par&e d~ mesma ~ parte muito impor-
tante pela sua 1odustria, pela ~"" 1~ 
voora : entretanto. n:\o ro~" o lno ~ :or 
de comprehender q:l'! umii uutra part., 
J,l_ào menos imp11rtant~ \'ae licar· pr~JII
dieada com essa Mtra•l:l. Hi pre~a
lecer o traçar1o j)r.>Jd.:tarlo , e, ne~se 
uso, de modo algum po~so tlar-lhe o 
meu assentimento, sem ofTerecer algu-
mas emendas, que Llim por Om coosul -
lar a parte mais importaotP, que lle 
P.f8fclreocia devia S•lr escol hida para 
.. prolongamento. 

Eo njo, ::r. p e.•idente, que o .:ro-
lJ'-" distriboi•lo nesta a."Semblea pe-
los peticionarias de.•te prolongamento 
rll!monstra que elle nàll vac siolo servir 
a oma zona límitalla, não tão fa· 
vorecida, como é a zt~n:, para a qual 

mal~ coovenieotementtt devia dirigir-se 
a estrada. 

_ l n~elizmen tf', eu ,.; que a assemble;~. 
oao t10ha dados bastantes, esclareci-
rue~ tos sufficieoles, satisfactorios. (llra 
ace1tar a ~!~lenda qWl em ~. • discusslo 
tiVe occas1ao de apresentar ; vi qoe a 
assembloa. quando apresentei Cl:lsa 
emenda_. não te v~ por fu.odamento pau 
s.ua clelr.beracào s1nào o .:roquis dos pe. 
llcronariOS. 
. E é f11rça notlr que desse mappa par-

cr_al.llntlfl se descreve o traçado tia C&. te, 
nao se deprehendem as vantag~ns do 
IDP~mo, tal como se acha concebido no 
prOJil<:_IO ; é um e~todo incompleto, 
que nao sa trsraz d.O ftm qne pretende. 
slnão encontrando demasiada boa von-
tade. 

Ooixou·se, como que propo~italmente. 
de trazer o estndo lia outra zooa, para 
se obscurPCer, par~ !18 illaquear mtlllmo 
a bna fé da as~emblea; porqne eu não1 
coocPbo QUA haja verdade absolnta par'\ 
que usa empreza nos viesse a55everar 
que o traçado.descripto é o mais im-
portante e o mais adequado aos inle-
res!<4ls da província. 

Ella, de certo morlo, estava na obri-
gaç;io de vir t~mbem m?strar que a 
outra zona não é a ma~s compl\li vel 
para esse proloos;tameoto (apoia•Jo do 
S ,·. A . T ei .z:l'i >.,l). 

~ra necessario que a empreza, po:\-
~umdo--~. de um espírito imparcial, 1re 
1111.1 esp1r1lO desprevenido quaoto á.; 
zonas, ofl'erecesse ~ esta a!:"emblea 
8StUtl0l< cnmrHati\'M IIP llm"' 9 qo; 
OUtra, para lj:J8 e.•ta ;L.;.o;ernhlo>"J p ol • 
de~se. com pleno conht>crmPntn .• lnr.idrr, 
~ncedeudo ~ traçado para artr_,,.ll:r 'I" '' 
jUig.; .•$e mar~ CllllVC'OIIIIIlO, mar~ l:OII-
~entaneO com o~ intere.~ses e com ;,..: 
rendas 1la prlfYinc·a. · 
. Nio f·•i o qti& acootecou, rorqno n,·,. 

vnn"s CJO'l a omprf'za, ?U~ntln tratnn 
do no~ fornecer esclarer.mento.-. nesse 
Mntido,foi <I primeira a fUrtar-se :1 8!\.iO 
de\'P.r. · • 

Entretanto, o que nús sabemo~. n 
que :tempre existio o pas'Du rnrno 
verrlad.e no e~pi rito de lodo~ aqutlle~ 
qne h .~ estuda~o aquellas zoua~ il 
qnA o .oA:hor lr·çadn para n prnlou-
gamento d.1 estrada de ferro Oeste de 
Minas .i o que tem por objectivo a 
abbadia do Porto Real. 

E não é de hnje; e111,e ponto sem pro: 
~ leYe como fo.rçado rara esse pro-. 
loogameoto • 

O Sr. Darboqa da Siln: - A ~!$Irada 
vai rerir n meio da nav9Bação, em-
qulolo qoe oo Porto. Real Iria rerir ,, 
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ellrAmid;ut ... 
O :ir .\ulllro: -Um Pmíoente mi-

ur.ru. r.nju n •mH é vaulajo~Mmtlllte o'O• 
nb•'t:iolu p•.r ~os nO,, o lloado Jol.'lé 
l1•f)(" •la Siln .•• 

O Sr. Cõtu•luto CerqoP.ira:-Fez :'Obre 
a m:~to!fll• a~taolo~ comvlew~. que DliS 
d~:v 1a :<llrvir ele baSII. 

O Sr. luten • . . C··z 8!'totlos i·npor-
&ant>!• s:ob• .. a rn:tlHria q•ul se dt r.11\ll 
e li ..... .. oi , li IIth lul lll'mprtl que o raonal 
da ••:~tr3ol,, de Ct~rro D. Ptldro) i . •, pN· 
coran·l·• '' r.P.ntro de ~~n~11. devia ler 
pu. ~tiY•t n alto S. Franci!lco>, quA fi 
DA abba•lia llo P••r&n Real ou aicula 
at11n" m~tl~ nm pouco. 

Eotret<Ant•t, oo» pardC8r da commi>~
à •l •lt!~preza·!ll! M>48 ponto, prucu-
rao•l·•·lltl dl!oiCer ao principio d.o bai1o 
S. Fr.anci!ll'.o. 

O Sr. B trbO!Ia da Silva.-Fere-se o 
ml'iO da II:&YI'g•.tçàll 

O ' r A. •t&Joru:-Mas. não ~~ ~· .;.t~ do 
m"''' ''" n:•vegaçào, trata-se do alk. S. 
rr.an··~c:ll. 

&!ta é a vflrdade, 410e oioguem pod.• 
eoal.elltar. 

o 1>4•ul0 é o 1\>riO Real, porqae, 
48111fl mudn, leu-se a esLrada ·ao alto 
S. Fraoc·•~co. aproveitando-se grande 
par18 da MVI!gaçào desie grande rio, 
ao pd.'~<t qrut. lenodu-!e a estrada ao 
port•l d., hcaré, como se pretende, 
ni-se esjMrdiçar grao•te parto ·lessa 
aav•-g•çào e d.l!iur, por assim diz~r. 
8111 otvictn o ma zooa imporlanttuima. 

En até m•mo alo quero que se 
objfiCte qnA a zona Dio ftcali esquectda, 
,orqne &ear esse tri!Cho de oave-
pçio. 

Sabemos que da abbadi.& do 1\>riO 
teal para o Jac:aré ba uaaa navegação 
4e 20 e poucas lt~Raas; essa parte de 
ungaçio do riu S. Fran.:isco e:~Lâ 
fOueo abai1o du nasceatea de!ISe 
ceamo rio oa serra da Canastra e n()s 
r.omprebeademoe . perr•tamente que 
MS8II pequeou auegaçõet po~&ca pros-
perída•le trazem para a província. 

O Sr. Vu da Límt.: -Moita; 1eja 
e Mogy-gOUIÜ. . 

O Sr. btero:-Nio podem. de modo 
algum, ser eqalpuadas á estrada de 
lwro e é oeue seulido qae, ainda hoje, 
pode parte elos babitantes da For-
•iga apreeeo&arlo a esta assemblea, 
por meu hatermedio, am tmportante 
-abailo-t•igoado-,pediodoqaeo pro-
:-zmeuiO d~ Oeal8 se r~ pela parte 

impotlallfe.., da pí1JYtllCik·, que' é 
pmcaranilo a abbadia do Porto 1\eal. 

0 Sr. Barbosa da SiiYi:-Nio ê pos-

~iYPl senírenHie com i~;ualdade to&. 
os pontos ~l:t nma zona. . 

.-. j 118 lltllo lAr pt»r olS9a f•lnD\ a 
Formil(&, pt't'jndi:lo-!18 oulrus poutfll. 

O Sr. A cotaro: - Eu oii'l YllD h o pe lir 
q•ac.o AA AAti,façào 0:1 anheiDS da cc.tllle 
•b Furmtl(>t; vlluho tltltlir IJUil !18 l'ltti.,_ 
faç.\ llíJII~Ifa z 1011 iiO fl trlalltfl, '1"" a 
e.~ll".llfa r.orte IWI!~ im J)o trtanlws mcllli-
r.iflltl'l, a qnil nh j)l)·l·~ s~r fl•l i1ÍIH~'"'Io 
o dt! S. A•cl•mio"1to M ••ttA. ootCt» que 
o prnloog<Amllni.O vai llatisf:IZtlr . 

O Sr. Bubosa •la Silva da orD 
apart11. 

O Sr. Antero: -E•tu•lanoln-811 coot 
alttmÇàn O~ prnprin~ Ih Jl)ll f lrO':!CI•l •JS 
pela l'roprt;>u, v6·se qu~ e:-lt! pr·•ltus-
gam••nto -.pr••Yilcl\ apen:1:1 o mclnh:iptc, 
ele S. lnt.ooio do M·IUl•! com pouc-"' 
frtgn,.zia~. 

Aco:rP!;C8 qo'l oo muni~i pio de S-.nb 
Autunut d·t M·mta a ín•1Uslria aa u·la 
uã,, "stâ tào des,oYolvl•la comi) oo la 
Formil(&. 

Alli lf!m•'e d8.'18ofO!YitiO, isso mol!IOD 
murc~AAmflu~. a ~ i::icultura , ao p~ 
que nn11 municípios de ltapeco~rica e 
lo'c.trtni8" j~ existe granrle c·tlt1tra ·.la 
c~ C é. •ffl cana e da IIYa, alem de grõtnde 
elpc~rtaç.in fie ga.do .accum, so1oo. 
cav..llltr e outras. 

Ora. js Yê a casa qne a pro•ioeia. 
conce•l•1ndo garan.lia de juros a u1aa 
ft!llU<Ia dtl (~ro. esta deYe prOOnl"tr a 
zooa qoe m:tior exportaçio po!193 ter. 
porqn .. Só rleise modo a profi ncia ~ 
rlf!rà !18 in•lemnisar dos sac. iftcio:; •1118 
ftzer. CO»eadeado esse faYor. 

E' po1r i>I!O qne oa seg11oda di:~Co~ 
eu ti 'e de olferecer emendas oeae 
~otido. qne, com pezar, 'fi cabid&JIOD 
tapete dl!tlta sala e rejei&adas pela. 
maioria da casa. 

O Sr. Barbtlta ~ Siln:-V. BK.. 
cumpr" ~feitamente o seu dever,...,. 
rendéodo ôs ioiAifesaes pártícularoa da 
zooa qoe diglwatol8 repl'8!18nta. 

O Sr. Ferreira A.IYes:--os inte...,._ 
da pro,iocia. 

O Sr. Seteriaoo de Resende: -os iD-
~ da proYincia lambem ficào r.-
gnardMos. 

O Sr. A.o&ero:-Tomaado em to~Mi
deraçào o aparte do nobre depo&ade. 
repteMnlaD&e do li. • districlo, dJI'ei q• 
o mesiDO maoicipio de SaDIO Aolom 
8ca cooaaltado eomu ramal de Pil.l.,.. 
I{OY. porque 88&a n •oal ui a&ranssal-o. 
ao pa1150 qae os maoicipíos de Uapece 
rica e Formiga 8cão corapletamea&e 
isolados. 

• 
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~• .t • •i><. !\ 1ona do J~cartl . olas Ani!C)-
riuh.o>t llv l1itao:.:ny lk .• IJPr[~i taolli'IIIA~ 
con~nltada cum o ra•o~l ''" Pit~ nl(ny, 
JIOf• l"" n:•u !11' h.a d~ r.un•ullar ~'l""lla 
outr~t p:ort" tio tmp· •rt~II'U •l :1 ttr•win-
cia. ••U•III A>-lilu ~iluaoiM •·~ muuk: ttll•>~ 
tle li~JOPI:~I'Ifa •. Formiga •• uulro~ I 

O Sr. sc~~:r1auu d11 ft.·,..~u.le tlà uro 
at.arh:. 

O r. ,\, Itero: -~ão arro>1litn f!ID ra· 
ma o·~. l"' rtf llll a Cl lrD Jlanluo~ nãu é ohri-
~:ttll , , ... , :wu etoutra to. :. r .. ;otba 1-u~ . 

'""' do~ ramal é nm POli"''"· O :\r. B.oriKl!l:~o d • S1lva ; l't~ltt!l ter-
ror•~ ''" lo•i, ti nbriRada. 

O Sr Ft~rreira Alvt>s: - I•"() nunca se 
tu.. 

O \l~ r rt' lt11~panha esti6 à espera de 
ram"l aui hojl'. 

O ~r .• Antem:-:Si •. pni-t, Sr. presi -
dente. nau ~ rr· .. tnohca rt" modo al-
gcm a z·•na. do l'1LanR"Y 11 a1Jaolla a 
qoe se t.le~t10a o prolong • 1uento para o 
porto do Jacar6. eu. Sr. vresitiPDlll 
njn-me obrigado a arr~'lltlntar om~ 
eolllDIIa nn ~enti o lo a quo• j o mt~ referi, 
por qnfl oào quero quo~ l!8 i~ole tão 
bru~crAmenta a zona quo~ ~,. dllt't1na ·ao 
prol•tngamento, confl.lrlJioJ a m1oba 
emenda. 

Sr. presiden\8. oào •JUllrO tomar 
tampo á asllemblea, abu-aodo de sua 
beoe•olencia com estas W'IU!I e desali-
nbandas considerações. 

Um Sr deputado: -Náo aJlOiaflo· V. 
~&e . estl enoapriodo com seu dever: 

O Sr. Ao\ei'O:-Ni() &~uero ignal-
ment& que a minba emm11la tenha a 
aorta que \eY~ a emeMa que otrereci 
•• sego.~ diseossio e, por isso, ai me 
é p~rauU1d'?• desta tribuna, iu&erpe-
larel aos maaorn apologill&all da estrada, 
oonrorme o pa~r em discllHio, per-
gnntaodo·lbes 11 aceiUo u.oa emenda 
concebida nos aegwates &ermos: ' 

•Snpprimio·seupal:lvru-ua barra 
elo JaCGrd. 

Dosejo. Sr. presltteot.e, que se ga-
raoUo os JllfOI á compaobia e que a 
eslnda te proloosae, mas d o quero 
qae seja dotaroaioado esse ponto, por 
que, paa-ado o parecer. com um ponto 
iodetarmiaado, o presiden&e .da proTin-
cla mandaria pruCeder a estados em 
ambu as zoou por eogeobeiroa com· 
pe\ell&es e es&es,depois de estodados os 
&erreoos. depois de estudadas as duas 
aoou, dari"o om parecer demonstrando 
qaal dellaa mais coo•em para o pro-
loagameow da estrad.a de rerro do oesl.e 
de MiDU. 

NesW eondiçóeS. em viJ&a do pare-
cer de uma commil!Slo de engenheiros, 

a atl rni oistraç~o r ,r:,. o ro:rt•·.o to. atl<'ll-
''"''''·" o-. IUtcres•••s d.. pr. ~ i ncia c olti 
loe.lh•la•les. 

S•, p<JrYAIIlnra,' r.o:mnis~à· • nutandcr 
IJD~ U Jlfttluogam~nl•J. •lo llllltlll Jlll que 
l!-'4ta. \ 1"\t;llrlo u.tll'<rllc•·r. ó " un1< o: a-
VIIIIItlrll·•· P.ll llltl OUII<Í l~raro•i C• tiiVt'.ll• 
<:ill11 tl.t '1'111 CI.IIIII!IT••il-1 11>\.t , 4 tl lll t'rr.t .. 
. Si ••• •:outrarm, ttll \erPI l(t'llll•l•l sa-
h~r~o,;à" cu1 , . .,r a prvT1oo:i:' melhor 
oou.ultaola, IU II • I ~U·I·I-•-1 u p '""' 1>-r 
mm:ol, 11111111 .-.. tDI IIh;o.; palavr•~ Por~ 
lllh11~ de uma c .. uvtcçáo ~inc"f" ~ola 
uu lltoulll'cflmmto pr11lico que tenbo 
tlaq Ullllil ~~~ua . 

l' •rlauto, (lPI ~nnt.1 aM nnhrns de-
puta• lu~ du 5. • olistrir.t<l si aCllilio a 
emPu•l!- nn>~ tllrmrl!lt'lll '106 ~A ach:\. 

O Sr. Bub&.4a da S•lva: - Eu o:\o preo 
tan•lo \oruar parte o~>:~<a 3. • di,r.ns•ào .. 
~as. !1810 q1111 "'P. r .. fRre a tni on. e .. 

teodn que a Prul!uda de V . E.(t., Cll • 
qnaolll sati~faç.\ a·•~ IOtArP~J<A• .t' tnna 
que o Dl\bre dt~ pulatln U1• !li~U.t lnt'n&s 
rtoprMeota Dtll'h c.'"~a. alter.o, eutre-
laolo,o planu•li!. wm(laubi:l. 

Sendo a.~~•m, 110 oi\o ~J~lli~rei pr8!1tal' 
m11u auxilio â "meo•la rte V. E :te. 

O Sr. Se•eriano tle 1\esenr\ .. :-F~~ 
minbu a.~ palavra~ •lo nobre depot...&o.. 

O Sr. Anlllroo: -la T~j o. Sr p~t
deol.e, qual ui ser a sorle da miob& 
emenda. 

O Sr. Jummeoba: -P1.1de ser a mail 
lisonjelu po:~~iv111. 

O Sr. AntAro:- Si V. E1c. pr.l rulll.-
tiiSSe prestar "110 auxili o1, ni\o lRria dll· 
Yida em eo•iar a minh<l emeo•la á 
•eaa. 

Mas, ea estou con•enr.idn de que Y. 
Bxe. ni ser nm dos maiores lmpog~ 
dores da me!lma. 

E, por essa razão to em •i~ta da decl.-
ração dos oobriiS depu~dos polo 5. • 
districto. ea tomarei nmõt oulra !)\)Si-
~ oo.pr.t& tlebatB. 

Odi l O d~s enviar â mesa a emAnol-.. 
por que vejo que será tempo perdida. 

(Apcartu). 
Pelo que dizem O! nobre$ deputacto.., 

l Oil sobmeUer-me a uma. outra proa 
.:a fQgO, euYiaodo ã mMa a miulla 
emd~Mla_, e mui'? fel iz me jul~arei á a 
casa a JDIP.! d•gna ele sua llln'ltrada 
at&eoç .o. lMuito bsm). 

Vai á mesa e é lida a stguide 
emenda. 

Ao art. t .• 
SnppriaüD-se as palavras- na bana 

do JaCaré-. 
O oa•i' eo•o es\á ao projeeto. 
Sala das teSl>ÕeS, t de agosto de t8811 

- .\BlefO. 
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O 8r. Dnrbo- da 811"a 
(oio temos o seo discuno). 

O Sr. Presidente declara q11e nllo 
. pode aceitar a tmenda, porque em ~ -• 
di~.;.ussào foi rPjcitada uma em sent1do 
ideolíco. 

O 8r. Leonel Fllboz-Sr. 
prellidl.'ntc, ~ulun~tteodo 11 corrsidera-
ção d~ta illustr;:ria a.ssemblea um pro-
jetto. em 110e pt:di a construcção do 
orna estratJ:\ de fl'rro, IJU C, partinc\o da 
linha Mio:~s anrl Rio, fossa lO pooto 
mais conveniente da par te navega ·;nl 
do rio Sapucahy, nu munidpio de S. 
Goualo. detMmiuei os l og:~res pnr 
onde devia fatahuenle pas~a r a mesma 
estrada, dispensando a garantia de JU-
ros por parte da província. 

Passando esse proje~to mn I. • dis-
c:us.~ão, r~ pera v a a 'l. • para oOerecer 
algumas t•menda~. quer em relação á 
directriz, quer aoq meios de lO• uar ~!Te
ctiva essa legi tima ;:spira•:ão du sul ~·a 
nossa província. 

E' por isso, Sr. presidenw. que o 
mesmo projecto apparece oo suhstitu-
. tivo. que ora se discute, com algumas 
modiflc;•çO~s quanto ao traçado da es-
trada, que não allerào, cutretanlO, o 

.seu primitivo objecth·o. 
Modificações neccssarias, purque, 

Sr. presidente, clntendo que não deve-
mos legislar em deta lhe sobre a dire-

-c:lriz dos caminhos de fen-o, por isso 
que a ma teria li melho•· e competente-
mente regulada pelo administra tivo, 
que na especie resoh·e com pleno conhe-
cimento ttchnico da • :ou~a . mediante 
os estudos ie1tos pelos concessionarios, 
só depois dos cruaes se de,•e determinar 
positi vameote a directrí7 dos respecti-
•os ca.tOinhos. 

Alem di!$La altera•;<io. urna outra h a, 
que, como disse, se refere à garantia de 
jurO:'. 

O projecto se acha non. a do suhstitu-
•o (lti). 
Sr. pres•dente, apresentando este 

projecto para ser convertido em lei, 
&enl:o o prazer de declarar à a.ssem-
blea qne venho tratar de nma d;.s mais 
import:~n te:~ causas, I(Ue interessào a•• 
progresso de uma uberrima zon:1 do 
sul de Minas. que. oãv obstante so1frer 
ac\ualmente de allf!mia de viac.ão ra.:il, 
vai progredindo, t•mbora lentamente, 
deixando-me entrever a perspectiva de 
um futuro 11' audiosn. 

Conhecedor da zona por onde o pro-
jecto traça a C$11 ada, q11ero que todos 
os reprtsentaotes da prO'\'incia reconh&-
{ iiO e se convenção da necessidade, da 

utilidade da pa~gem tht medida, em 
favor da qual lenho a honra de ralar. 

Alem Je tudo. Sr. presitlente, quantn 
po.Jeria dizer em rnlaç.ão á necessidadn 
de se ani•1uilar a.s distancia.s, ven-
cendo-se o espaço com maior rapidez, i· 
1:erto crue, •lepois da lei aurea de t 3 dA 
.\!aio, 'IUC, ·i por um lado elevou c1 pov•• 
brasileiro ao lo11ar a •1ue tc!m di rei tu 
entre as nações modernas, por outrl) 
lado prucipitou o pah~ nos horrores clt: 
uma crise. de moa queda momcnlttnoa: 
tlel'emos. ni·~ ns l egisladorc.~. procn r a r 
reorgncl-o. csti111 ulando-o om suas 
rurçal! ,·itacs. impel! 'ndo-o para o ca-
IIIÍllhO do progredir, ainda que para 
isso fosse !Jreciso sacrificar n prrsentu 
om henefh:io do esplendor industrial •I 
t·ommercial de amanhã. (Apoiado!). 

Tem-se dito nesta casa. Sr. pre:.t-
dente, IJII<', nas actuaes circumstaucias, 
principalmentedepois ria lei t 3 ele Maio. 
a5 prol'io t:ias não devem ah~olutaroento 
!(:tr:tnti r juros a estradas de ferro. 
Ma~. Sr. pNsidente. si :t libertação 

radical d~ cscravitlàll, Lal t·omo fu i feita 
para gloria do Bra.sil , lançou. com•• 
disse, o paiz numa deplora vel rri ~· ~ 
mome•ttaoca/• porque a lavoura ~o!Tn·. 
,·1 porque u3 particulares lutão co111 
difficnl llade.~ para adquisi•;ão rle braço• 
(.4poiados). 

Si foràu e:.tes que mais ;;olfrer"io, .. i 
a sua ruiu;. importarit a rnina das pro-
l'inciasou Ju Estado. cumpre que nã•• 
cruzemos os braçosdiantedasdiniculda-
des,não nos limitemos a lamentar, cnm•• 
Mario cliantr a.s ruínas de Carthag" ; is 
preciFO que empreguemos todos os no::-
sos esforços para levantar :\., fo rças d•J 
paiz, enfraquecidas pnr um momento. 
f~cilitando as communicaçfiC$, abrindtJ 
espaço il pas:;agem do p(ogresso em to-
das as sua.s manifestaÇt)es. 

O Sr. Navarro:- E' assim qne os le-
gisladores .levem cumprir a. sua nobre 
missão. 

O Sr. Leonel Filho: ..:..Sim. Sr. presi-
dente; si h a males que affi igem a so-
cie.tade. de\'emos,como auxilio da scien-
cia social e politir.a, emprel!ender 81-
tirpal-os. • 

Da mesma maneira que o medico. 
.:onhecida a doonça, delta pode trium-
phar, o homem de estado, o polilico, 
conhecidos os males que affiigem Q 
corpo social, pode removei-os, procu-
rando quanto possível restabelecer o 
equilibrto da.s forças "ins do paiz. 

Si a lei 13 de Maio produzia, •;omo 
dizem, paralysia na industria, no com-
mareio do paiz, devell!OS procurar .re-
parar o mal. qoe é transitorio, facili-



AN~AES 710 
1anclo pr inripalmrntr as communica · 
\"Õt>S, a drrula~ãodo~ produ c to~. a brindo 
pa•~agrm a toclas as manifestaçOe!' da 
a~ tividatle indn$lrial. 

F: ~s11i m abençoaremos e~t~a lei, ~ue 
bani o n c~crn Yitlão da nossa patri~ , 
obrigando a nós. que somos christãos. 
a respeitar o principio tle liberdade eJc-
• iuado pelo Evangelho aos homens. 

.\ !ISi ru ... que, quando. por exrmrlo, 
ha rxce~so de Cl'll l rali~açàl), d~~sa cen-
tra lisa(ào, 'JU P. no!' sufToca. 110~ mata, 
no~ aniqtHia, 11011 fn parar 11 0 caminho 
do progreclir, 11 preciso restabl'lecer :ts 
liberdaclc•s . ... (upoiados) . 

E' por i ~~o. Sr. prc~l dcn tc. tine nús, 
repu h ir:'l lh!S, 'i mos rum serreto ron-
tentalltt'ntu o part ido liltrral, ltrnlcmJ 
das gl• • nu~as tradiçürs !lu partillo da 
huh•prudru.·ia, lw~te~ndu nesta a.sscm-
ltlen :1 l•.lllth•tra da:< lihcrdadrí' , ('m que 
Jn'ICrl'\ o'l<iu as pa 1:'1\'ras-fcdera~ào 0:\S 
IH'fl\'iflt'i,,, -dr<frnlra I i~:•çilo- reforma 
radi rnl •b rn rt:1 uutorgadn- r, c·ntào, 
ucs~c ter• ~uu, uful tl'l'lll!lamns 1'111 e~
t.endPr-11"' a màn tio amigo, pnrquü. Sr. 
pre~idcnt•· . n•mbnlt·nrlo pur I'SICR prin-
rip• o~. • •·all~aclo l'~t e ulral. f:•rilmcnto 
;,~ )oJ ITI'II,I< tlu di'SJlOtf~tU(J C~ hir:iO C 0 
.\ 11:11111•'" n5o maill lmnharü .1.1 lado tio 
urcillcult· as praias tio 11111 pa i7. monar-
chirn 

O ~··. )I. tle Andradr:- .\ pniadc•. F.s.<c 
tempo n:io está longe. 

o S1·. Ll'onel F'ilho:-As tr:•u~il,'t)us 
uão ~e fazem sem aba lo~. sem rril'cs, 
mas c~~a~ crises ~ão mu i ta~ ,·rzcs ne-
cossarias, uteis e favora\'I'Í~ no proJ-
I(resso ultrrior da humanidade. 

Qu:uvln o~ harharos <1' prrri111t:lrâu 
soltrr a t:ab<!ça •lo :;rau•l.• •·u ln~n rn-
mann. e~clam .• o fogo<n lnbuno ibc-
rico. arranc:mio um a um n• rliatuan-
tes ri o ~ua immOrlal Cl)rlla , ol iam~n lt'< 
que. em estreita ndo nu soiiJ, tizrr:i" 
brotarem as nacion:tlirladr,• IIHHicruas. 

Todos os povos, que hrilh~ •·:io 11~ lti•-
toria. jamais tleixar;io ti l\ r·umpl"' , ''' '' 
miss~o '!Cm ~o•írP.r ahalus. Stllll •''l'''ri-
mentar t'I'ÍSE!ll muit:t~< \'CZCS dnlur"~~ •. '' 
8ll desapparecerão t•'l quo · ·amiuh:~,·~~~ 
sem idual (opoiad•·s). 

Os romanos. o~ greg!ll', •>S persas, O!< 
a.ssyr io,;, os egypcios, os hitul .. os. re-
nascem Utls depois dns outro~ r'ara ~e
n•m te::temunilas do ll'iumphu da hu· 
mauitlad P.. 

Quamlu o despoti~mo p~treci~ IIUPrer 
impetli r a marcha da humanidade. de::· 
viando-a do seu glorioso destino, a en-
eyelopedia ia preparru~do o~ espíritos e 
nlo muit•> tarrlou o fura cão de 89 a 
:.brir DO\'tl5 hnri~nte:; para ' IIIC a hu-
manid~ "" rr•rli mida eut rns"c "'' >ccu I" I\) . 

• A 's rrises produzidas pela revolu-
~ao . :<ucredeo ~ redempt;ào tios povo~. 
raluràn I)S nnt1gos poder~>s para dPixar 
ra~nr :\ onda da democracia. 

O Sr. S. de Tl e~ende:-Ncsso ponto 
não apoiado. ' 

O Sr. Lr.ou••l Filho:-E' a li•·.àu tb 
historia. · 

.\· t:ri"e pu r que ora (1:\.'Sa o nos,'" 
)litt:t não :<erá t•ICrna ; t\ C11n10 di"'e, f~ · 
,·ora 1·rl até ao prngres.-<0 cio povo. 

As.,im tÕ, Sr. president•·. !jUe, si at•· 
:t11ui o hragilei ro esta\'a ac.••tumado na 
' n• lnlcncia e na moleza, a merli r o pro· 
gres>n tio seu pair. pelo trahnlho ne-
fando dtl rscr:wo, e~ til hoje uhriRado a 
re;di~ar ''~eu rle;tino w m o snor cle su:t 
rrootP, para que 11 seu trabalho sPj• 
ahen(:oado pnr Oeo~. (M u il<l bem). 

FelizmPote. Sr. presidente, essa era 
rlo mal, cond iç.ão da P~craviclão. fo• 
sobstiluida pela em do bem. r.ondiçãc• 
ria liherdadP, e rle hoje Pm diante con-
t('mJllarAmos, não os horroro~. mnH, :v; 
su blhn id ade.~ da no~sa hi~to ri~ (opt.u·tes). 

Cl Sr. Amaral:- \'. Jo:~ c. fala muito 
hem, pPrfeitamPnte. 

O Sr. LeonPI Filho:- Sl a lei rle t :l 
tle ~laio oão vein del'eqnillbrar o nosso 
orçamento. por •~so que a verba suppri-
m•da pode ser liUbstituirla por outra 
ou compPnsada pela diminuição rle 
outras despezas. si. Cllmo ja demonstrou 
magistralmente o i Ilustrado rPpr~~eu. 
IA nte pelo :v rlislricto. a~ rircum-
stancias ar.tuaes da província s:io as 
mais lisonjeiras: ~i :\.~ P~lrarla~ de ferro 
SàO IJ~ r., C ttor o ~ IIWÍ> l'"•lcroSOS para 11 

:1 ngmrnto ria rerrila: n:io (;.Hnpn•henrl·• 
a reluctanrra rlP lotlus n< 11 :~• ti,, nart .. 
,:aquell t• IJUP. nPst.a ca•~ . rmlt .r •• am · 
ma1l·•l! d11 hnn• 11C<Pjo', \'PPm com merl11 
a :t[lrPsen laç~o t!P mPrliflaq. I'Jilfl •11-
znm rc~ 11~ito ao tle~Puvol v ímenlo da 
viaçAn l't•rrea rle oo.;sa pro1vlncia 
(npoiartos). 

O Otl~~o e~ tadn finanr.l.'iro n3o t'• tãto 
t.lrsesoera•l nr. 

\ proví ncia de S. l'.tlllo •le\'P ma, ... 
t.111 t 7 mil contos do reis e. no entret:.nto. 
não tPme qne o tkfiât se perpetue , ... 
se • Mçameoto, tanto que u ltimameote 
cootr:.tuo um empre~t•mo de mil conto:. , 
cl"~tinatJo ao desen,·olvimonto da ím· 
migl'açAo. 

,\ operação s11 reali~on facilmente. 
sen•IO 11 llmpre~tador dease capital n 
banco cummercbl dJ 1\io de Janei ro. 

E' essa província aioda.Sr pre5idenw. 
que, não obstante a sua enorme divida . 
não teme despender dn1.entos e cin-
coenta contos para ser representada .... 
cer tamen índustnal de 89 em Pa.ris 
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A proYiocia do Rio de•e ma;s de i 6 
mil CODtos e não 1.8me a banca-rola. 

Uma das uoicas províncias que lemo 
seu orçamento equilibrado e nada deve 
I· a de Goyu; mas qual ,·. o seu pro-
gresso f 

A pro•iocia de ~tinas de,·e apenas 
seis 01il contos e. no eutrctanto,c a mais 
populoba do ir'lperio, a que conta mais 
poderosos eler.1o1utu~ rle prosperidade, 
po~sue reqn~z:.s enormes em todo~ os 
reinos da uatnrer.a; a sua i ndustria 
est.á ainda em estado rudimeotario, si 
assim po!!Su me exprimir. 

Porque, então, haveremos de temer o 
futuro f 

Purque haveremos de negar-lbe os 
meiOll de toro~ r· se graodef 

Sr. presrdeote, a visioba republíca 
argentina, cujo progr&so em todas as 
!'Uas maniftlSiaÇÕBS ra~ inveja, affirma 
o !'eu engrandecimento corumercial e o 
seu progresso industrial, cort~ ~:!•1 o seu 
a-rritorio em todas as tlirecções t:e 86-
lradas de rerro. 

Ullrmamenle, r.')gundo uma no~õcia 
que li. rorão ali i apresentadas proposlil~ 
para a construcçãu de 32 novos cami-
niiDs de r~rto . 

O leTUIO medio .cJa e:uensão das Li-
ubaa, cuja !:Oncessão o.olici&ào os con· 
strottores, é de tiOO kilometros, ror-
mandonm total de i 9,200 kilometro.s,para 
o qual se o&U:!Sita de um capital de 
.\22.400,000 p880il nacionaes. 

O .meu eutbosiasmu pelo desen vol vr-
meolo da •iaçào ftnea não vai ao 
ponto de a ceei ta r q 11alquer projecto 
nesse ~entido. 

Q11ertl a viaçio desen,·ol vida com 
criterio 

Uma estrada de ferro constroida 
ot1ma zona esteril , foita somente para 
satisruer aos capricbos de nos 011 en-
grandecer aq11elles, q11e por ella traba-
lbão numa assemblea, sustentando-a, 
discutindo vantagens, q11e não pode 
trazer para a província, sem do vida 
não den ser concedida (apoi~dos); mas, 
si as notagens :são accent11adas, si a 
10oa, por onde tem de passar a es-
trada, é de grande fertilidade, si a 
perspetliYa de um fulltro de producção, 
q11a alo pode ralbar, se apresent;l io-
contettavel, sem d11vida que não pode 
ser negada (apoind~'~t) 

l'ieste olllmo caeo està a estrada, 
c11ja coostrocção é pedida no L. 3 do 
substitlltivo, ora em discussão. 

Para não abot\ar do tempo. de q11e 
poderia alada dispor , e em cooslde-
rar.lo â atteo~ religiosa, que a a.s-
sembtea tem prestado a esta disc11ssão, 
yoo em poucas palan as demonstrar 

qae ó de inldíavel necellsi•lade a pu-
llagem do ;,Jrojeeto, em favor do quaJ 
tenno a b<Jnra e o prazer de ral3r. 

Sr. presidente. as razões do project<» 
são intuitivas. 

Cotu ciTdito, partindo, como disse, a 
OJitraJa riu p •uto mais conveniente da 
l1nha M i n:~s aruJ llio, servindo qoaolo 
pos~il·el fls agu:~s mineraes do Cambo-
tluira ll à~ cttl atle.~ da CamJlanha e S. 
t:11nsalo. vmi. ella porcorr·er. desde 11 
s'lu puuto inicial até anterminal, uma 
vasta e rertrlissima 7.0/na. 

Alem di~eo . t .. m como principab 
fundaruentos os seguintes : 

Prrmeiro, racilita o uso das ag11u mi-
neraes do Camh11quira, que. com«J 
todos sabem, é uma das ro nte~ de sa11de 
public.a das IIL1is i mportan1e:1 do sul 
de Minas, mesmo segundo a &ll lorisada 
opioiào do distiocto medico, Dr. Ago~ 
linho tiO S\lusa Lima. lente da escola 
dll meJicuu do 1\ro de Janeiro, que 
ul tlmament~ roi encarrPgado pelo go-
verno de f?.zer a analyse da~ fllntes mi-
neraes da proviocia . 

O relatorio Jesse nota \'OI clinico 
constitue uma prupagaoda em ruor 
da.~ aguas do Cambnquira. 

O principal obstacnlo á prosperidade 
de nossas ag11as esta, Sr. presidente. 
na rollla de (acil e promplo transporte. 

Os doentes racilmeote aio se sujeilàG 
aos soiTrimeotos lfe uma viagem pe-
nosa, como a q11e são actualmeme 

. obrigados a fazer, quer procurem as 
agaa.'l do Lamba!')·. q11er as de Ca-
xambú ou Camb11q11ira. 

Alem 1isso, essas f iagens são roui t«J 
dispendiosas, de modo que mais .racil 
toraa-se aos doentes procurarem a 
Europa (apoiados). 

Segundo, liga direct.ameute á Mioa.s 
M•l 1\to os municípios da Campanba .. 
S. Gonsalo e parte de outros banhados 
pelo rio Sap11cahy, encurtando para os 
pontos da zooa a distancia de transpor-
tes e, cooseguintemeote, reduzindo os 
rreles, o Qlle é impo~lantis~imo 

Terceiro, facili ta o aprovei tamento de 
toda a secção navega vel de grande parle 
do Sap11caby, o que difficilmeote .. 
poderá conseguir sem uma lioba Cer-
rea, que vá á barranca do rio para N 
poder transportar o material preclw 
á navegação, chamando desde logo para 
a Minas aod Rio dessa zon~ prtíd 11c&os 
ja e1isteoles e em via de formação. 

Quarto, deseofol•endo material e 
moralmente a zona, jjue é bastaole 
rica, facilita a ereação de oo•as iodos-
Irias ll'lS territorios da Camp_anba, S. 
Goosato e o11tros m11oieipios, onde h& 
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:illuodaote quaothlalle u \·ar·ic·lnllo de 
ma teria prima. 

Quinto. mais tarde a C!·tralla >c pro-
longarâ ratahneote t\ c~l·l :•- . lif.(:lndo 
11'10 somente as m~ is lnll'"'l.ant•·s ~~~~a~ 

·tiO imperin, C•JIII•I ot< ma•~ nupnrlautes 
~)'~tema~ ''" viat,;.'in ft11 rc.J oi v JMtt.. 

se~ t .•• i'h:una para e.•sa ~úna a imrn i· 
;.: ra •;i•"· ~··ma fJUal cstarü irremedia,·cl-
mculu p•nlilla. 

Sr. pro•illenLP.. nns mu uidpios, a 
'I ue '"'' leu h•• r• feritlu. ja :i A eulti va 
,, caft1 llUl Jirandr c~cala. l"'ill .:i palmcnte 
""s de s Gtllt~alo c Mach:•du. po•luudo 
e~trs olous ultimos ~er dcuo.~minados 
-o oeste de ~l10as-.em comp:traçà•• ao 
oe~w dll :-;, 1':11110. 

A Javo1urn daquell:is par;rj::P.n'i. que 
Ma soiTre a~ r.onsef)uencias da liberta-
\:ão da escral'irlào, ficarà perdida, >i o 
hraço livre, o immiKraute,uão for dusde 
ja substituir o escravo (apoiados). 

Sr.presidente,essaestrada de ferro i•a 
animar uma importaotissimol iu •ln~tria , 
a da exlracção do ouro,no muoi-
r.ipio de S. Goosalo, onde existe grande 
IJ U.iOtidade deste mmeral 

O Sr. José Theodoro:-Apoiadissimo. 
E' um município riquíssimo nesse e 

om tollos os sentidos. 
O Sr. Leonel Filhll:-Náo ha mul to 

tempo. Sr. presidente, uma companhia 
ingleza se estabeleceu alli com o fim 
ole razsr a extrar.çào do ouro, Lendo 
mais tarde de abandonar a empreza,por 
falta de meios de transporte para n~ 
macllinismo~ . de qne n.ecessitava. 

Sr. presidente, alem de tudo, esta 
estrada trará grande augmeoto de 
trafego na Minas and Rio, importando 
para est'outra considPravcl augmento 
de rendas. 

Todos sabem quanto pesa aos corres 
dú Estado a Minas and Rio, em que se 
consomio um capitalde t 6mil contos, 
sobre o qual o governo geral, fiador do 
da nossa prnvincia, paga 7X, sendo 
~erto que o rendimento de tal estrada, 
até hoje •• rilicado. não excede a t X. 

Estas e oo-tras considerações, quP 
deixo de addozir para oào cansar a at-
teoçào d;, casa (·•tfo apoiados) . .. 

Um Sr. depotado:-V. Exc. é sem-
pre ou v ido com prazer. 

O Sr. Leonel .Filho • . demonstrão 
assaz a ut:lidade da cOI191fUcçào da es-
trada de ferro, pedida DO substitutivo 
em discnssão. 

Sei que o concurso dos uob;~ depu· 
-tados não me serà negado, por IS! O qne 
appeUo paOl o patriotismo de ,todos. 

HojA, Srs. depul.ados, que o nosso 
paiz se prepara para collaborar na rea· 
lisaçào d-o supremo ideal dos povos 

americ3nO~; •1 ue cs..-w momento h i.• til-
• i co nio esl:'• loogP. ~,;rn~:..< à ou.J.1 JA 
de111ocracia, IJUO l'ai sul11111lo pouco e 
pouco; hoje. q••e a aurora ele uma nova 
opuca V di llJlllil l'll~~ ~~~~v nu~ l.wnsuu le~ d:l 
" " $•.1 h istoria. h"j ~ 1J li A o llr~ s:J é I in~. '1118 
11 i 11gno•m ouv1rá tna1s nas ~~ n zala~ a 
c:1111ig:. •••onotona c cutn~tccu.la olo cs-
''·'~ '·"· '"·''· nos campns, ua,; c•rlades. 
em to• la p:ort•'. ~~ o•:ontigas doJ alegria do 
progre,~n ,, llhrr.J.,h:; é preci~u que 
nlis. o~ lo•gi~latlo rCli,c""Pe rP.mns lambem 
para o r n:.trarH.Ie~i:l .. wtu ola nossa 
pt1trln , rugr.llldecPntll~ :1 prnvmc1a 
tllll ,,,.,, ,·ivemos. cortando-:.. de 
caminho~ 11,; f•!rro, ' [IHl são agHntes po-
deroso~ par:1 a frate.rnisação dos povos 
e um tlu~ ractores ingentes para a rea-
lisaçún •la.s tenllendas federallvas da 
e por a. 

Prnparemos, Srs. deputados, o en-
graodecimeuto industrial a commer-
cial da nossa província, porque oào 
ll!l<i longa o tempo d<~ redernpção da 
palr ia .(il!uilobem:m•úto bem!•J ora®r 
c! cw ,•prnnentado fiO' ' seus collega3). 

Pt·IJlo ngarmmlo de est1·aola de (el'rll 
Oeste de Minas 

O 8r. 8 everJ.ouo d e Re-
8 e nde:- Sr. presi•lenle. tomaodD 
parte no pre.~ente ilflbal&, não lenho 
a velle1dade de suppor que veolla elu-
cidai-o. 

Não venho lambem. Sr. presitlente, 
retalíaodo, contrariar a OJlini.io daqud-
les que lém ju lgado inopportuno e 
g1·avoso á pr<.'viocia o projecto que se 
discute. 

1\espeito o parecer de todos os rol-
legas e entendo que tanto ns qoe im-
pugnam a medida, como os que a 
abraçam e amparam com seu voto, 
todos cumprimos o nosso dever (apoit:~
do•); porque ess!s proceder ti H lho da 
convicção, oascr1 iambem do patri()-
tismo que DO:> inspira qu'lndo, de-
SPjaodo acertar, no;; atiramos ás pugnas 
da palavra e temos de pronunciar 
oosso voto nes ta asssemblea (mui/Q 
bem). 

Venho. Sr. presidente, tomar parte 
u 1 diso:ussào do projecto o. 350, es-
ptcialmeol! porque corre-me CJ dever 
de solver o enorme debito, em qod 
estou para com o districto que, hom-
bridoso, deu-me generosamente uoa 
asseuto nesta casa. 

O Sr. J.)Sé 'l'heodoro:-E V. Eu. 
sabe digoameole corresponder ã C0()-
fiaoça do eleilorado. 

O Sr. Violti : - O :;arlido conservador 
do 5. • districto presto"u a devida home-
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11agem aos sen iços e aos merecimentos 
de V. Exc. (opotados). 

O Sr. S. de Resende:-A que zona 
beoeOcia o prolongamento do estrada 
t.le ferro do oeste de Minas, buscando 
o al&o S. Francisco f 

Vai t.levassar ;'1 aclividade humana 
o plnoalto central da província u 6ssas 
r~iões o 'lemmas que d!'moram á 
margem d•1 Mississipe bra:.ileiro e do 
Pará, ioleressando aoll monicipios de 
S. Antonio do Mool8, Dores do Indaià. 
.\baeté e Pitaogny, todos do 5.• dis-
tric&o eleitoral. 

Como representante dessa circom-
suipção, não podia deixar do Tita-
mente pugnar pela adopçào do pre-
seote projecto, tanto mais quando eo-
teodo ••• 

O Sr. Josê Theodoro: - V. Ex c. està 
cumprindo seu dtlver; não podemos 
ser 10di1Tereotrs a lãu notaYel melho-
ramento. 

O Sr. S. de 1\eseode .. . ljue somente 
a Ti ação ff!rrea, o meio racil ,. rapido 
de commun icaçào, pode desenv.:-lver e 
.engrandecer aquella oberrima zona. 
llo opulenta Je dotes, que a natureza 
lbe prodigalisoa. 

Trabiria, si procedesse de uotro 
modo, o mandato que me foi con-
fiado. 

O Sr. França Vianna:-Muito bem. 
O Sr. S. de Resend t>:-Sr. presi-

dente, quando pela primeira vez tomei 
assento nesta assemblta, em Ul82, de 
UI sorte se bavia desenvolvido e ali-
men•ado o prurido de obter conces-
sõts com garantia em priviiPgio de 
estradas de ferro>, que se tornara u -
aastador, si não amt>açador, o movi-
men&o dos pretendentes, que se aco-
.!onlavam nu ante-salas e corre-
dores. 
· O Sr. Caodido Cerqueira: - Como 

AI ra. 
O Sr. S. de Resende:- Ja o~o erão 

011 pedidos. que nesse s.~ntido vinham 
1 usemblea, rructo de estados, que 
demonstrassem a o tilidade da linbu 
ferreu para esl:à o o para aq o e lia re-
po; não. 

O Sr. Candido Cerqueira:-Justa-
llleote C"m O agora. 

O Sr. S. de Reseode:-0 ol.'gocio 
&ornara-se especolaçio, em que moita 
fi'I'Ole via o me~o de enr.quooer de 
pressa, de gara.nt1r seu rutoro, feita a 
••depeodencia com a venda de pri-
tiJesio aos inglezes (apoiado•): 

Com o mappa da proTiucia diante 
dos olhos, sem mais outros estados 
lto que a faina de buscar zonas, 0; 

espeeuladores começanm a inventar 
á pban~ia traçado~ de viaçio rerrea, 
estabelecenrlo uma Terdadeira tea de 
aranha a asphixtar ama mosca, triste 
symbolo da ;>rovincia ! 

O Sr. Caodido Cerqoeira:-V. Exc. 
estA pintando com cores vins e dP 
mestre habil o quadro que actoalmeote 
lemos dianl8 dos olbos. 

O Sr. S. de Resende:-Accresceram 
ainda naquella epoca, para aogmentar 
as temerosas apprehensoes dos repre-
sentantes da província, ameaçada tJ,· 
banca-rota , a uào ~erem expellidas a,. 
audaciosas e estolidas preteoÇ(Ie& dos 
celeberrimos indnstriaes, quo nos vi-
nham Micllar, trabalhando ~ó para 
a prosperidade de ~inas, as compli-
cações e jogo de interesses. que se 
chocavam entre l'i, nas estrad:.s de Leo-
poldioa, União Mineira e Piao . 

O Sr. PArreira .\1\'I.'S : - E' disl'O que 
en me arreceio. 

O Sr . S. de 1\e~eode:- Travou-~<! 
então .. Sr. presidente, como V. Ex c. 
foi testemunha, uma pa trioticr. cam-
panha contra conceS!'Oes de privilegio• . 
declarando-se-lhes guerra tenaz, guerra 
systematica, guerra de morte. 

O Sr. Diu Fortes:-E r.omo lucrou 
a provi ncia com isso ! 

O Sr. S. de Resende: - .\ ' rrent·' 
dr:::sa cruzada nobre, em bom dos in-
teresses e do futuro da provinci3. 
acha Yão-se,em primeiro Jllano.o illustre 
tleputado, o Sr. Bias Fortes, o Sr. Xa· 
vier da Veiga e outros honrados mi-
neiros; e S. Ex c., digno representao te 
do 7. • distric&o, ba de se r~cordar de 
que o humilde orador, que ora occnpa a 
atteoção desta assemblea, se acboo 
sempre junto de S. Exc., não como 
emulo de triumpbos, porem como sim· 
pies ordenança do impl.'rterrilo ge· 
neral. 

O Sr. Dias Fortes:-Eo é que e·a 
soldado de V. Ex c. ,assim como o rui do 
Sr. Barbosa da Silva em i 88l . 

O Sr. S. de Resende : - A ulilidade 
dessa reacção, que se operou e 118 aDao-
teve até boje,trad11ziu-se em disposições 
beoe~~· ~guardando as tloanças da 
provtocta, que 118 compromelteriam em 
•mpeosadas concessões de priTilegíD!'. 

Nosso proceder bem se joS4itlcoa , 
nlo se podendo aos acoimar de inimigoa 
do progresso, deaconbeeendc o quao&o 
pode a ferro via iollair na publica 
prosperidade. 

O Sr. França Vi:..oaa :-Apoiado. 
O Sr. S. de R81181lde: -&o iocal-

eulneis e iocoalestados os melbora-
meutos qne lrazem as estradas de ferr·J. 
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O Sr. Can•lido CerCTneira :-Estrada 

.lle rerro,sem haver o que traosporta r,de 
nada serve. 

O Sr. S. de 1\esende :-As e~tradas 
c1e ferro. si não sàu ractor!ls !le rendas, 
são IIDJIIl l~ures poderosos, daojo vida 
ás ioclu~trias elementos de progressão 
ã lavoura ~ acli viclade ao commerdo. 

O que saria da lavoura c do commcrcio. 
:~i uào M llga~sem de prompto o~ carul-
ohns ele ferro1 ("pniadcs). 

O Sr . Violli : - São as e~ tradas tl e 
rerro que racelitào à lavoura mRios rte 
communrc:H:.ào rapicta e cconnmira com 
os ~:ramlf·s coercados. 

O Sr. S. do 1\ ~seoda : - E d e~•l e que 
ioduslria, ln·oura A eornmo!rdo pro-
griMLn n rn•·lhOI'I'lll, t'• cnnse(]nP.Or.m o 
augrncuto rl :os renrla..• puhlicas (upoia-
dos). 

Fa•;.A , ,. unr Pslntln compnralil'll do 
est:tolo ,J,, I"'•<V m·ia a nte~ •h traf!•go ria 
viaçftn f.l.11•,, r n pn-ttnnr t: .:h rga r -~e- ha 
á ~;uucl n ,;:'tn ,J,t quautll seni tt ella a 
prn~pe<~tr ""''"'~ tin:on(as. (.-lp•)illrlns) . 

O Sr. tli:os Furt!'s : -f.' uma ta t:;a 
apreciaçã ... 

n Sr :; ,J,, II ·~~Pndu : - llll (:rrto. Sr. 
prc•<itiPnh' , a utcs oi P íll!r alot•rL:o an lra-
ff gO ,, c-tr:111:1 •In fl'.rrn I.Popohllna . f\ 
remia pru,·incial regulava pur 1 .~00 
conto~. 

O Sr. l:nnalirlo l'Cfl)llPira :-~la~. em 
rac11 du estar! o actn~ I. Pm rJnn~a ~rh~11 o 
commorcro !: a laroura. a pror incin ni\o 
(lOIIe g.u:wtir Jurns rle i · ... 

O Sr. S. lle 1\rscode : -~Ir parece 
que é qn~n• lo devo fnzl'l-n: (lnr•tne ,; 
nm meln, ainala I]IIP inalireclo. dn au-
s i li al-n~. 

'' Sr. Franca Vianna. -Silm PJ; Lra•I <L~. 
commercio c lavoura derlnhão. 

O Sr. " · rlc Re~Mtle : - 11 priml'irn 
trecho ela l.enpol,fioa. 1nanl=:nr:a• l•• r m 
dezembro de tSH. manif~sluu a sua in-
llnencia sobre as lin~ nças da pro•·rnr.<:t 
pela eievaçào tle sua remia a '.! . '!til i 
conto~ no rxerr.icin oi e I ~i'. -l H;:;. 
:~endo u trecho da linha r·on~Lrn r l.o ot u 
't7 kiloruetros aproas. 

A s1.a influencia hPnelica e~ten•lia-se 
a uma diminuta 1.ona da província: pell' 
que a ~ua rend«. depois rlA elenr-se, 
ftooo estacionaria até 11l78-1Ri!l; e 
no primsiro exercir.io rlepni~ rle inau-
gurada aquella . via-ferrea aliÍ c~t~
guazes e Leopoldtoa. em uma e:tlcosao 
da U7 k•lomctros, a renda elevcm-~e a 
!, 707 conlos. 

O .3r. Bias f urtes : - Foram outras, 
que não essas, as caus:\s do augmento 
das renrlas. 

O Sr. S. de 1\eseode : - No e:\.!lrcicio 

de l 880-1H81. llepois de inaugurada 
a ostrada de ferro rle oeste, a renda 
ele~ou-se a 3,1182 contos: o no e:<.e rcicio 
de i SSti-18 ll, dP.rois de inauguraria a 
estrada de rem• ~li nas aod 1\io, e•lPn-
drndo-~e as linhas de t.eopnl•lr ua. 
l) oiào Mineira e O~Jste de Minas, ~uhi n " 
renda a I1,000 contos. 

O Sr. Ctlelh • de Moura : - L< to fala 
elo!Jncntemenlo om abono das estrada~ 
de ferro. 

O Sr. S. de lle~Pntl ~ . - Yr-se. pois. 
Sr. pre.•identr, pelo : nnfrontu quo acalro 
oi e ramr. sa•m serem neces~anas outra!' 
dcmunslr:r rüe.<, quaoln reprodoc ti~o é o 
onu~ da pruvinr,.a auxrliandu taes com-
mPllimentos. (.-lpo iado.ç). 

Si 11·• geral 1lv.~r.erm••s ~ ·· partio·nlar. 
in<lagando 11 •• ntillol:ltle tl•1 J l rnr~nra r 
servir r.nrn uma l iuh~ fr.r•'•!a a znna dn 
ai Lu 5. Fr:uu:i>n> n rl1• Pilanguy. chega-
remos à t:orwlu -ãn de quu nenhuma 
outra mais an:<pirio«~ :;n U•ll' :~pre:;ema 
" • ~Ln 1a prop .. n•lernll no ~ n i rno des ta 
assr.onhtra qn:o ct,J •·ot<Jn uma concAssão 
I!P. Chri~ l.iano !lttllOI 11 l'ol:lll~ n y. g~
rantrnlln !l. tlOO t•orll•1s ;-Qm juro em 
ourl• (ApoilldM) . 

n !'r. Cnn•l11lu C"rt)ll<'ira . - Esse 
~ rg•nn r•u l n nfin prevaii'I'P. P.s~c Jlrivi -
t r~:io rac lncon 

f) 5r. S. rll' ll t•llnntiP . - E :<i inda-
g:-oa mtJ~. ~r . prr-<ralente, si, mai,; qnt 
ou Ira, a r~traol :o elo frrro d'oesl~ poderio 
r.nm econonw1 n presteza ~ervi r c;La 
znna. ciJnr lui P.mns 1ue nruhruna po-
ll r.r:r com clla r.ompellr. 

r• 5r .I n-.~ Th~nrl••m - \ pn i ~rl o. 
l) ~r . ~- <In ll r.~r nrla • : - ,\ r• omp:~

nhm aiP. M~lt• prt!lt•odl! tc .-ar a '<lrarld 
:t l'it:HI •Tit\' . 111:<<-< :tind:r, :on .ll!a• ·ft! <.; " . Franri~.- •.•·a1111 :i.Otlu mil ,·l)nlrtJl.< IUa tulu. 
pP.Ias r •·<II'M:<rlti' fPila' . rJe Chri~tbrw 
llllnui :1 l'il:~n:•u• !1 ,000 ronlfl~. dr• S 
Jtl:ill ri'EI- 111'1 h Olin•l r:r Cl,(I!IO, ~ nloia n 
''"I" I ~ I g;~ r:ui:lctn il 1ii.ll00 rnnln"' 

11 Sr. Violli : -E' irrr.llpOn<li r a•l! 
fl Sr. Jlrl'·irlrnto:-Prr ,·ino ata nnhr·· 

' '"lllllarto !JIIn fallào apenas :1 rninnlo,; 
I'·' a terminar a hora. 

11 Sr. S. de 1\eseode : - Md p:. rolrl•. 
Sr. prcsirlenlr, qne.attendeodo-se n bora 
em !Jne começ~ráo os no~sos trabalhos. 
arorl;1 falta mui tll para t~rminar esta 
parte da orJ.ero do rlia : em torto caso, 
s nbmetto-mB a observação de V. Exc. 
e ,;ento-rne, si pnr ar.aso a assemhlea. a 
fJIIPm (lCÇQ i• V. Ex c. se digrae oon· 
s nltar. não conceder-me prorogaçãto 
para conclui r meu discurso. 

O Sr. Prcsidente:-V. E:tc. tem ra-
zãn; a hora ainda não es tá dada; en)t:t· 
nei-me. 
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O oebte depulado aiod~ dispõe de 
UDII bora 6 tO lllinvtos. 

O Sr. Severiano de Rt!!~eode:-A e<.n-
v6oieoeia do traçado para o proloo-
f!ameoto da OesLe se justifica ainola, 
Sr. preaid8JlLe, por mu i la~ 11ulra.~ ra-
wes; cootribae cc.m mais de JOO ki-
l om~tros de viaçà•l lerrea e 400 kilo-
metros de ,·iaç.ào Ouvial ~o allo S. Fran-
cisco, S6ll1 augmeuur so·nsivclmenle o 
oous da provwcia; poi$ que é claro 
que a ionutUlcia do prolo~amenLo so-
hre a linba acuul garant11la sera de 
Lornar nominal &~la garantia, prevale-
o~tHlO !!Omeote aquolla por alguns aooos. 

O Sr. Cias Forlfli:-E' o que parece 
:4 V. Exc. 

O St. Se veria no Je Reseode:-Occorre 
ainda qoE', com esle prolong• me o lo, pro-
cura-se, pelo camiobo mai,s eurlo 6 
sem concorrer coro oulra qualquer li-
oba exrstente, a zona tO.'lis fertil 
e de maior roLuro da proviocia, COI'!::i 
incnoLesLavelmeote se pode classificar a 
Malla da Corda; ficando asstm bem eo-
camiobatla para o~ alto~ serh)es do 
Patroc:ioio, P&tos, Paracalu e Aragoaya; 
H o ramal lançado para Pitaoguy me-
lbor servirá, do qu11 qualqut~r oulra li-
nha imaginada, ao commercio e ã la-
YIIora da loua occupada pelas bacias 
do Pará e baixo Paraopeba (ap .iados). 

O Sr. Caodido Cerqueira: - E preciso 
:.1Lender as dislallcias, que sobrecarro-
!lãO os generos com o frete o nem ''ale 
a pena lr aasporLal-os. 

O Sr. Seçeriano de Resende : -As dis-
tancias de Pilao~y ao SiLio por Oli-
Teiu. e S. JoAo C.'KI-Rey. por um lado-
" por outro por tkimliw, Eulre Rios 
para La(ayelle ou, pelo Lraçado da pbao , 
lallica cowpaobia iog;eza, para Cbris-
tiano OtLoot, !lro pooco dt fferem, po-
dendo-se ver que estas são um pouco 
superiores áqnella. 

Releva ponderar ainda que a linha 
d'oeste passa perto da Formiga e MaLLa 
de P.1 ·~. para onde poderá lançar u a 
peqoc ramal, logo que os interesses 
dessa 11eqoeoa zona productora ... 

O Sr. Anlero: - Para a tteoder a essa 
zona, qne é imporlaotissima, devia-s:~ 
abandonar c. Lraçado qoe busca o Jacaré. 

O Sr. Severiano de Resende .. . assim 
o permlllào, não podendo p19sar desde 
ja por Lae.; ponlos, qoo alias licarào 
rouiLo bem servidos pela navegação 
dos dous rios-Grande e S. Francisco-
porque se afastaria do SC'l rumo mais di: 
recto pua a Mana da Co· da e, de al-
f{Um modo coocorreri~t com a navega-
ção do Rio Grande. 

O Sr. Aotero: - Não apoiado. 

O Sr. Severiaoo de Haseodc: - Em ui-
lima aoaly:~e, Sr. prcsid6Jile. depoi.s de 
construídas as linhas que a companhia 
pede, cará a provinc1a, pelos lados dCJ 
sul o d'oeste, com uma r«ie de cerca li e 
Ci~O kilowetros de viação rerrea ••. 

O ~r. u. rbosa da Silva:-- Vanlageta 
eoorwe e quo $e consegue com uma oo-
tavel reduo;çào de capital. 

O Sr. Sdvetiauo d" R&seade ..• e 60CJ 
kilometros de ''•açà•l Ouvia! aper~
çoada; da qual prov1r:'l um accre&cim() 
de renda notavel com o icsiRnifi.:a nte 
dispeD<Iio anoual de :!I : 000!50<)0 n .• 
juro tle O % sob r e :150 apolices, que 
Lerá a provio.:ía •te emltti r, as qoaes re-
presentarão 0:1 JUrOS olll 7 % garantidOS 
!!Obre os 5,000: 000.5000 D8CCS$anos ~ 
coosLrucção do prolongamenlo. 

O Sr. Dias Fortes:- E' engenhoso 8$141 
iaso ote cHras. 

O Sr. 81rbosa daSilva:-E' a 'ertlade. 
O Sr. Cand1do Cerqu.eira:- V. Exc. 

'l:l tá pinLaudo Lodo com cores muito 
1 isoobas. 

O Sr. Severiano de Resende:- Ou&n. 
objt>.:çào, Sr. presidente, 1ue lo.vaolão 
os ad vo.rsarios da estrada de ferro 
d'oeste é ser sua bitola de 76 ceoli-
mll lro~. diundo-se que iwpede de beiD 
senir os ioLeresses que busca satilJ-
fazer. 

O Sr. B:ubosa da Silva:-E' a bi lola 
do fuluro; realisa YOr.Jadeiros milagro 
d& 8CODOIDia. 

O Sr. S. dd Resende: -A bitola tt. 
76 ceotiwelros Lem :sido argumC~UG 
conlra o pro:ongame.oto da Oesle, di-
zendo-se que esta sslra!b sera incapaJt 
de dar vaJ!ào ao movimenlo de mer-
cadorias quando se desen•olver a zona 
por ella percorrida; ê um erro. 

O S;. Di~ Forles:- Nào pode at-
Leoder 3!1 necessidades de uma zona. 
tmportaoltl com Lal biLola. 

O Sr. Candido Cerqueira : - Seu 
carros são legiLímos jonhoJlingr (ri -
sadas). 

O Sr. Severiano de Resende: - Poc 
maior que SHja esse movimonlo,poderi 
ser comporlado por essa bitola; a ques-
tão re54>1 v e-se pP lo o a mero de Lreo.s 
diarios, pois que o material rodalltlt 
Lem a mesma capacidade qoe o da 811-
trada do ferro O. Pedro 'l . • e a• nela 
com sraode noLagem sobre este, na 
rel :~çflO do peso morLo para o peso 
o til. 

O Sr. l:andido Cerqoeira : - Qlfld 
rulal probaAClum. 

O Sr. S. de Resende:-Um earro de 
c:.~as da Pedro 2.• J)l'sa em medi& 
6,:100 kíiO$ e carrega to,ono; om ca~ 
da mesm.a especie da lleste peJa 3,6001 
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l.ílos e carrrga os mesmos 10,(.100 
I. i los. 

O ~r. Viotti -E· de uma ,·antagem 
1' \traardinaria. 

O Sr S. de lt6!1P"'Ic: -A "eiOtatladc 
tiOS 8S prt'S.~ItS ti.< llc~!t., tl•~· le tplB fi 

roovimentu •In Jla~~~~:~•ru« comJleusl! " 
•lr~pe7.~. pn•lt!. >Clll perigQ, SI' r l'lev.ula 
.• \0 l.ilum ~ trns por hora, uotando-~e 
•JU6 a u;;rllla\·ãn ou jogo dos carros tJ ., 
pa,sal:t:tru~ ú muito menos in comruo~a 
tlo qu·• l cl n;:; caa·ros tl:l Ptldro 'i.• 

ll St• \'iutti:-Sãll IIIUÍlO i\OIDIUOdOs 
o~ •:;~ r• n' 

o S• S. do 1\ssen•le:-l'rodnzintlo 
as>im o IU":IIDO tr~ balho da ba tola larga, 
a e~tralla da neste tem sobre ella a:-~ 
vao tagon~ olú poder ser COD$tru11la u 
"Usteatla mais economicamente. 

O Sr. Viott i: -.\~ ,·anLagens econo· 
micas 8:\0 Je muito al.:ance. 

O Sr. S. de 1\esende:- :'io terreno, 
~m que qualquer ostr:~da de bitola de 
ncn metro gastar 30 ou 40 contos na 
t:oostrucção por kiloroetro, a da Oeste, 
com a sua bitola de 76 centímetros, 
gastara apenas ~O contos, proxima-
mente. 

O Sr. llarlma da Silva · - ~In i lo 
hem. 

O Sr. ~-de 1\esende: -o seu custeio 
l.ilometricn não excede de 1 :~006000 . 
emquanlO quo o de qualquer das outras 
estradas, desta ou da província do Rio 
t\R Janeiro, e~cede muiw veze~ a 
! :5004000. 

lím Sr. deputado : - ~o prolonga-
mento da oe~te deve-:!ll lambam attender 
aos Interesses Ja Minas and ll io e 

• Jacatinga, que aquella vai contrariar. 
O Sr. S. do Resande:-l.aboram em 

engano, Sr. presidente, os que pensam 
r1ue o prolongamento que a Oeste pro-
JBCta vã contrariar os interesses das 
e:~tradas Minas aud Rio e Jacutinga; 
estas lluscam naturalmente o sudoeste 
e aquella desvia-se para o nordeste. 

O Sr Martins de Andrade: -Apoiado: 
• •0 por.tos muito <ll>tlfsos. 

O Sr. S. de lltseode: -Em relat.án 
:is vantagens da preferencia dada á 
Oeste p:.ra servir, com um ra •oal , 
:1 l'itangoy ... 

O Sr. Americo de Mattos:-V. Ele. 
tem glosado ero diversos mottes o s8tl 
l'itangny ! . 

O Sr. Violli:-Em um ~) abraço Jlln-
tou o 6. • e o 5. • districtos. 

O Sr. S. de Resende:- E~ton me 
esforçando por bem cumprir meu dever; 
não quero se diga que, apez.ar de Olho 
da província, nascido naqnella ~o.na , 
cujos interesses ligam-se e se conctham 
com os de Pitanguy, flz do 5.• districto 

um hurgn-pnd rr. >.Cn•ln f'l ,• ito 1"',-
H'J', /,•.t róf """'''sois. qn~ mlu ufw I'"'" L 
ÍIIIOIIr·tnP, lle,·ondo ludu ;\ henn~ 
lencaa o genernsirladr• rln roeu~ cn-re-
IIJ:tooaruo~ •latluclla "rcuu~>~ltl'ção . 

f) Sr. \' t.,tlt :-0< ~l'rvaçn• ~ nwn·ci-
tllf'ttl t•< •lt~ V. Ext:. tlãn-lhe •ltr~oltt a ~u· 
t•l••ÍI•t l" ' r flll:llrjuCr llislrtC'O tia jt rt -
,.,,..., ,. I••!• i•oclus). 

I I :;, S. ti•• ltP~t·u•le: -Sr. p~esioleota. 

p;<r.o ""'' ,,J,.tt·:u· "" cousirl eraçõe~ por 
III ÍII1 f .. II:O,, o'lll I'CJ3t,;<i0 ;'o [lrOft• rencia. 
!I "'' del'~ ··~.t ... r á e>trada lle f1·~rr. de 
oc>tc ""' olt•ttt,torla da zona l,~ nha•la 
1wl" l'..r.'. •: S Fraocisco, vou l~r o 
lur.ulo an•g••. que deparei em um u -
cellcttltl vcrtoulico, que se puhllca erD 
:' tl:tU)LU)' •' t:ujal' obser,·ações sito taoto 
m:ti:! j u ll lr.•osa~ e dignas de voude~ 
ç1u. 11 uauto é Ct!rto quo~ partem d' 
uma fol ha que se tornou echo ..... 
j u~t:..'l aspi raçites da opinião e, conhe-
cendo •lo rerto as ueccsshlarlt!S o in-
teresses daqucllas paragens, ~ insus-
pei ta em seus asserlM. 
E•~ o quo sn lt~ em l!llí turi~ l lia 

Gazeta de J>ita,lg"!l do ti do Julh•• 
deste aono (l ~). 

m:sn: m: MI:-1AS 

Solltr t•IU:.tlt'll"a llt•~\'.\llt'(Uift .;. r HIII .:1 (lfkf~ 
r tt'a :'\ l lltrtw:ac:~•\ •J•~ llO~':t. .. i•lf\:t.S, rut.;.tfl se.-
tidn ( tHt••nl:l•l:\... tH•I:t tllth\r:ul;, rí'darçàta 
do l'tUt"~'uy, :edu1H:uadu !\ t.':t l' ... 'l r uj:l inscri-
Jlr;ân .-uri m:t :t nn, ... ;t ••t.ti':i n dfi hnjt' , r-rnse--
t(Utlllfh :tlllln:tdo.' n:a nf\hrt• t:t rf'f:l tlt• de:s-
hn,:!• :\ •llh!3l;iu d~ U~tf" dt' l4 irt:lo\. 

Stth r••lt•\·!' · "if' t:Uit• l U•H' u )thlu 1 li•<V30~ 
lltl f' IICO •IU:tll tH ~!\n iunr~:tVt'l ' HS tllnlu:t M 

t llnslr:u;~r, ~ Ut~>lr,. qu~ •m~ jn,l'l.' .ta 
rmprt·ru.~a. n . un~~~~ culh·gn. v!·tur:uw •• :u&re<.,.. 
l:ut•'· '"'n lhgu.l mr ntr• c-.mrtm:;t:Htn. 
Pn•I Ouln~. port:"Lntn, lr:l7.''r t'HIIIIi :ar~-:u 

u: ~u tu f"''tlrin~f't'H ti•• rrfl'~ri•I A Vlt.li:i Oltt:l 
<ullol:trt••d~dt• dtt< tluu< 111'1(:\o,; do pultl idtlll~Lo 
•'lU flt,ft•ndunlln :. rn••,.m:\ c·nu.;a, i )Hf' ;. :\ C.:tlLQ 
J•r••tli l ''•'l~ d··~c·\ JtH\' H, A t'r}"'~ ·11i <:u:fw d• 
' ":t' ··h•vuda" .:a~pir.:1 c:;,e,. .. - IJ rruluu;;:unenr. 
d:a fl··~tr. 

Suhr~ ;, ltu ut:trlllih •...;tf' :.r•·••rt lt~ ,,.,, IIOWhol 
Jlf'll....:.tHWII t• ,.;, h.lf'ul itit• ::ul u.s na :!t-U •\11'11\:u;.:U. 
tlu.. ult•l hur.\lll~"lll u... •I·· ... h· ,·,•ulr• •. \ :tmu• 
~ uHI ~ .. ;altfar u un ... .... . t'tllllltruuu .. ...,, riu nM-
uwru a ut••:"tur •h• uo,..,_;, fnlh:t.. :l , ... , • .:u:al:a ndo 
.,.., lu•u,•liru-.i t)tlt ' .w pn•wtNn a u Jlrolnng:a-
1111'0 tu d:'\ o,.,(,., 

SulJ i)ll:lltJU••r !\.;,ppr(u th• t•t' t111HIIII3, .U. 
trO IHtlt\11• · ~ ... t'lll allinn:tr 'lm ... rwnhunm outr'a 
•·nmp:utt ... •·:wh:tr.; p:lrli•lu """l' r'' 3tltlul1:a.. 
t'lll 'I"'' ··~· ·w~n tr:uw•-= n••'"':t' ,., ,,nr:u1ç:c.• 
,. ~'' ' nju\lhra<. J":, I u ..... H l t~~lr:hl :l. :o, f'htllllli ~..c;~·u·~ ,, ... r.,tnnda 
prfl(t•rlrft.o iltHt-t p:lrt•t't'r(:' o;ohl' l' n 'lu u:;t.:W 
•In da\:.in- furrea para l'ilangny: ~uhru olln 
llnuarcmú~ G• iln,, om hfH\ l!:.<.t;, u pr,,~tigiG 
~~~ un"a argumcnlaçào. 

Um {tarecm· roi emillido <nht'· ~ 1•ruvn:~~Jt~ 
de privalegio de zona e do jur<h. ,.,.,,.,.rllda 
depnls ~m lei pmvinr.i~l. ruja ··~N·u.;~o foi 
o:onr~rid~ i eompauh ia da Min~s r.~nlral: 
oulrn roi formulado. nn 311110 ras~rllllo 
, nlore :l prclen~..ln. que :o din·noria tb ll~~:~te 
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:.>lorljl~. olu ólrll~t·r • lia• linh3S olt• rt'rl"' 
ole Oliv~ira A t' ilau~euy. 

f~"' nllim11 ainot~ t>li tllmdcnll' ''" olo•-
liborao·oo d:. a <wonhlca rordvi nçial . 'I'"' IIN· 
\011 u p roJr•rlu ••ut '! . .a tlis-:u.ssâo. 

A primr1 r;1 ruurt• .. -..:iu j:t c•:tdm:uu. tt•rul" 
:\ c•omp~nh f:'\ iug l••7.,, H' lll:ttlu ~~~~ r•, fnr5""' 
:\\é: os trihun:w~ •I·· ullun:t in.;t:mr r:a: fl t•a 
rêSlautJO " ullinw pr••J••'' '"· qtw ~··ra .u~ 
··ntido u:a JH"I•I\(Wh• 'if' .. ,i {w . 

f :' Ct•rto tJIIU ll•·•nl t• unh:''"' ~ ·tu ··nr:t•'l• •re·, 
lo. ltl l o ~l,.rill'"'' l'utur·•• dn \' i:t·ff•rr••n '111•' 
vior poiH l 'tt~ •a : l"h' ;o>n "''itlt•rwi:~ cl:a.; p:,l:& .. 
vr:t5 dul' tt:t l'llt't'l'•• ... ttll"' r·t•r nnlwr .-.rn n llla -
' lma ulll lliAtlo• ol'.lljno•llt•, r lllllllll'lltlllo' lllo l,. 

~i OS rPJH't ' "'t' lll:i llh'' tl!l ,,rtt \' Í III'i!t rt•I'U• 
ubN'I'r;'"• :' lll't't"'<<.hl,,,,,. •la ,~Jil ... (t•rr~':t , •• 
t!e ju..;ti•::t tfiW '"" ~• · ·t u:...... l'•'ltrt•(f'-rtl :tn1+'" 
n;\o tni'Uih p:1trwt:1 ... :ll't' t•tl :1u :a•• l"'•l itl u •la 
twur.ul:\ •lin·• l.orr:\ •In n ,•,. h• ... a, ... ,.,.u.auth•' 
·• uiUm u p:trt•t't•r. 

A t'IHitrt'l:t cl;, )l iu.a.;; t:•'••tr:al. 1''-,..lu •1111' 
d t- riflf"ntl"' (u tttrn. ••r:a 'ultn•modo ow• r••.:" 
par~ :t pru' tndf\: t•or •PH' tt 'C'tl t'1 Jitl, l 
elov.:\\'3- ••• ;, ~.OUU ''••ut•h, t'uau :. l-'a r:w h:' •I•· 
JUfuS :1 f ~~~ 1'111 tHII'• •. " •J•w. ma \ :u-i ll:u:.w 
tiU r :a 1111tlu, l'tpl f\','t l i,t ,i f( ... 1 tl:l fii !OI'll:\ )tt"ol"" 
.;;ill'l r:t. ••111 , ....... .. "'' 11·•· 

E . ;-apro;~:.r .tu f 'IIHfll,t' ··:tptt:1t. •l.1 •' X"t l••· 
l:'llh' i:'l tlth ju t•,, .. , •• la ;: ••H•I•· ,., ,, ...... :"' ~~~ ' '"' 
••HHrk :t J n li u h.1. :a 1111 .... a::~·tll l •t••a. tHii' ll· 
r:HHirt H ( 11 1111'•1 ff:l 1'1111•"••/.,'l ( ttt•IJt 7.HII !1 ,I 
•tiHl in •ll•r\' il'), ~llh\'• ' 111 '" "''''" ·= • · n •u,:.;:r;H••ht 
.• s~ittl I\ ' u:' nt lt ul.ul•• •' J.: l'!llltl ~~ •• :t. 

Ooos tt•:' IH'itu•l p j,,, tlt•tiUI.i tt lll':. ::r:ut• l•• ,.,.,,_ 
ttutllt:\ •111•' :uh tm l •;t ti" :l I'~"" ' tun:i, ··: ...... 
' :&lC'-'ttdt!t•:l '"' ''" ~~rÍ\tl•".!i•• f+ Ir~ 1 tt ,•-1•· 
~ e Monns. 

A huur:ttkl •hP••'I••n·• r•·tplt•r :1. !!;tf 11111 1 
Jt• jn r •h .. 7 • n ,,,J,,,. " • ~I•H:tl Hlil\llu., •I•· 
S.OOO , ... .,,, .... ••m Hltl • .u,• .. ud.a •I·· ltVJ ~tl•
uwtru,, w.u, uu ttl•·ll•"'· .1•· llll\•·ir:. ; t 1'•-
l.111~U ~ . 1f ll:lllli,t ,•,.1,1 ("'' •·'fil rht\" t•b 1 i" .. H 
tuid1 p:ar.'\ tut(u.. .. ... lr.ti•.'JIItu ... tlt• , ... fU•fu .... , 
•:ou~lrun;•u·~ •' t 'ulll)t).t •I•· tu.t l••t l.it l'•oo l .t lllo- . 

lln par••llt•lu , ... l l l•••l••qoln ••Uh •' ;•· •lu;, .. 
··nmp:whi:.' i ur••ri llt""' ,, ~·~u i uh• ,.,., ... ,", •·•· 
-a .,, ... , •• , ,,. ~1 i t t : t ~. r···htl llltlu fi .... ,, t "ll i'Í-
1:11 :a I I tln 1ll'\ JH'huith·.1 •'uru p :t ufll a ttq:1••!.a 
' I '1 ~ 1111, 1111'11•, 1• roUIIIIII ~IIIIt'lll t• t'1 'tltl11lllll':t, 
prn\'ÍIIII U tf':t ld illllt •;:n\' t' l " \ ~tHl:t :,: • •u, lt!ll,t 

• • :i prOI'IIICIA. 
A t'HIII(Itl llh l:l 1u,.: 1••J:,t t' \ H!i:t H,tHtu t'Hilln ' 

pnr:t t ' ... lll tl••' l ll' • · ~mr~t lul l •• ... rothh t•,·•.·a .. ,. 
t'fHIIJJt':l tln ua :H•• n :t l n~ol:w li•: :a •I•· U••:oolt•, 
p'-r~ .... ,, u•l••r ' ":t' li ullii .. :1 Pil:a u.ctt~, Jlr.,,· . ... a 
<oononll• tl•• :;,OOO: ''':J~. "' jurn, ~~~ J'rhn o•l r~ 
anão. e111 r t•ln c;:w :a•• t':1 pi1:a L lrJplic!\oJu .. 
~obr~ n, 1111 ! .• . 

A(·rrí' .. t'•••ttt•• ,j , , , ........ , • • f;2t••IHiu "" •··tllh.-
y.i.c dt• juro' :a i "~ · 'fll :mttu :1 r•unt•:~ uh i:4 
lngl~t3 li Ilha J:>r.llll l> ti•· l.l " •• rwr so•r 1'111 
ou r••. tlà uua •. ,.,., ,. :& I•• ··raurm•· t·cou ntlil:l 
V3ra O:t rnrr"~ tb pruvtur •a. 

Com A rorc::l• . ~ ~n.trnd:t dns ;alg:1rj:>o1Utl 
Gcn Orounol~ 3 r~lt; :i ll o•rn nnmkA "~ I'OIIIflll-
nhi:l t'IC (H'S \t t , if\W )'f•r l ~.;;o 11\f)SIIIil tl•"\' t' :'t'l 
>Cnlht~n h~no>volnmo•lltt• pelo, dcptii:Hin< 
pr~'l'i ::ti~,..~ . 

SI n 1•rn\' iucia :. tlmlttiu \':llll:t(WII& 11:1 "i nas CIHltt'!\1. n (() ·ritw• •l~vo \'f•l-ns ua 
0"11e o ~ lnoln 1•111 lll~i.•r vnloo ; " :1 
iii U$Ir~ nssemlol••a !'hii~··J O'l t um prí1·ilcgio 
r rtJ . mais tfinlrois t· • • rttl i •;t·u~; vrqo. rom mnl•u· 
r ata(l, pnr (nr~n de r olll'r<liiCin '' ti O vrin-
cipío~. dOI'O ahrlg~r (ngurí r~rno'llh' ~ ]USI> 
~mblç:io que levou n no,.,,, comt•anhm du 
Oe!IC 11 >lllltJI Ít:lr 3 CIIIICt'»;>u rderíd:l. 
• A~sim. t~rcruo::. .l IU••o;rua ~n n3. \' ll<t.'l ,. rcr ... 

111, <rrvíoln por tlffi,1 eslrada do• rPI'I'tl, Cul.t 
ro•duct:iro 11•• o'lll•ilal P du I • o " " Juros. 

f:l> O< priiiCI!)ln< PCODOmicM em •111•• (U O· 
tbtn f'lnl:n.to, :\ nossa npini:lo. c\uo e uuuimu .. 
··un,.rirndn, , menl",. rnm rnuv .-(:ln de pr··-
"' t :trmn~ nol.a \'t'l ~n·içn t11• ••rnnomi:t •I•· 
oll nhoorns a provincin r a pnt>ulo~>o crutrnl. 

U Sr. Candidn Cerqueira: - Sena 
nnuto bom tudo IS50 , si outras russrm 
as r.oodíçôes de oo~sas finao1·as. 

O Sr. Severiano de 1\esenrle:- Su•-
trntando, Sr. presidrnte. o suh~ ti tui ÍI'f'J 
que a>sigoei com divrr~os rollrga!'. 
eu t•rctendía apr~~en t ar. lhoi ,,\' Í,t, umr• 
cm1•ncla, preci ,;~u,fo p~o:<i ti vament'l qu~ 
a e~ta~àu terminal rto ramal ros~c 
dnntro 1la r i1larl11 de Piraogu~ e n:\o na 
ponto do ~l iraoda. comn so prl'lionrlia. 

\' rjn. porem. que é d e:<nrre$~anu 
i~~n: pnriJuanto. da redac:çào llo prniCCII) 
se v•\ fJU O a rned•da. de que raço que~ 
tão. a lu ~o acha ~xaratla em termos a 
nào ICI'<IIIt:. r !lu vida!'. 

l'ouulo termo âs minha~ riP<prelPn· 
r.1o<:•s rnnl' iLicraçr\es. Sr. prr~iolt'IIIC. 
r~prru •1ne o 1nco illnstrc cnllPKa, Sr 
llia:; Fnrto~ . niln me cen~ure pela lnco· 
la rcnci:1, 'li H' pare~:a f1 S. l·:~ r.. hn• r r 
crllr~ mco prnctlrler rl n hojr. pugua n• lu 
1'111 ra I'Ur li C ~slrada ~ de ferro. foU II o o Ir 
ouln ·~ ll'llltJO• . em •JUC o'(o lltll'l l l la •'' 
merl ula~ . 

n Sr. liras Forre;.: - .\ . .'JUI'Ji r , lr rnp•l· 
\' . Ex r·. 11[111 tinha o :; • d•~ lllc ln a p~ 
tlir estradas. 

11 Sr. :-iri'Priano do• llc-ende:- s;.., 
d co·o n 11 lll~ li ·, uno~: fl ti annos na V1ol.1 
riu~ po l\'11" c. rrfto a~pira ç•ies. 'lliC n.i .. 
ú justo snfTucar. 

S. l~x c con.>erva-Je l'l'mprn o mcsrn• •. 
:\l'~ll· •uati co. a comhater ;·nm nrrlor 
~em prn r.re.~··cnte a!< r•strndas llo rorrCI. 
1111 mndilirp1ci-rnP com ns annns o ponsu 
rpar j:1 11 tempo de caminharmos mai-. 
ú nrccs:.ario e$pecialmente que se 
d•'• mai,; rlcsenvolvimeoto, meios du 
prosperidade a aqnellas eslladas, em 
IJII" tetn a província ioterel'se (ap,iados). v .. u seutar-mt>: não quero JlOr roa1:. 
lrmJlO cansar a atteoçào de mcos collt>-
ga~ c abusar de sua coodesceodeocia. 

\'or.cs:-Oul'imosa V. Exc. com m11ito 
pra1.er. 

() Sr. Severiano de lleseode:- Sr. P~'•'· 
l'ideote, estou tão convencido da uti-
lidatlo deste prlljecto e vrjo que os in-
teresses do districto. que represento. 
allião-so alli aos interesses da provioria 
(opo•ados e 'filio apoiados) que oào 
po~so duvidar por nm instante de sen 

hom ellíto. 
Si o r,ootrario acontecer. ó caso de di-

7.er que o 5. • dislricto é mesmo iofelit. 
nada merecr, tudo se lhe cega on . 



IJleln mPnM. 1p1 r. ~e ~ r ha mal repre~en
t~d ·• nl'•la •·a~a (t1õO t:jlfliudos gp,·oes); 
f' a mim não rr> laril outru all'ilre 110 
~1ue khandonar o~la radPira, dizPndo 
aos c011ti la1lf10:< que aqui me cullo-
.:arào: 

- M~n1hi ft al'$Pmltlea Cjnrm mr-
~bur~>" tillllu~ rln qur r.u teu!Ja, ma:s 
'[lfPsliRi" ~ mai:< illu~iração ... 

V11zrs:- )i ingurm rn ai:< digno B rle 
mais pn•Higio dll que V. Ex1:. (apain• 'os 
gerna.~). 

O Sr. Re•·eriann '''' 1\ r•,entlf>:-E' fraca 
·a minha ,,z (l:tra fa1.er PrhMr aqui a!' 
'VO~~a s Jll<t;o .; Q11PIX3S. 

( M •li lo /.i/!1n: muifo km). 
O fl4•·· .Jur·•u au•nh t\ : -Sr. 

rpresi•l• •totl', ~~~ "' ltro•" •ldflltla•lus se 
1•1m m"'lr:r·l•• :11! mio a.l""' o lu li ue o ora-
olor ~·· lol'r·'"~ ius.-rtpl•l rnntra o pro-
jel'ln t•1u , .. , : u:-~:, ., 

~:i" ,. !olo-ululault•utu t:Onlla o pro-
jPclu. 

Enlrr ;, ... :! .. · l! :t • cti :- I : O:-;!"t•P~ . t~nm
tm•hruriP \ . I·: v . QII P. purir--e ela r •tua l-
tlncr "ut1111, IJUaloptt>r •·~t•ntualiolacl••. 
rt" ~ po•··• ll .rt.l•r ju, tas rel'laulaç<oP" tia 
1·;tr 1n f1•l "r:"!f,r. 

E' :r.•" "' · Sr . f'l'l '"irlentP. •tu e, uàro 
ob~l:lntr• ll'r arrr~r· otla o ltl ll ]ll>lllk:u ln 11 
,;nh<ll lllli \O rm 1losc u ~~;.,, ao J'fi •Jl'I'IH 
u . :l!ill, !Jll!fl:o a>~ím . aprP~r' ntalla a re-
darÇà ll tlv mesmo ~uh.•utullm. ar hu 
que r•ll:o n5n traduz pr rfri llluwnte o 
QIIC ~P pa,~u ll aqui • fr,i \'Cnr.i()u em 
vtll :•tfw. 

. t:ntn 13nlo, si IJõtallpter d11s nulorf~ 
memhfi ~ rl:l r.nmrni~são de rctl:lt'Çilo 
rne ptnvar , me~mo rm aparl l'. (JIIP. o 
j Jcnsa tJif'lllP õ Ps~n rtt'~ IUP . rpH' 11 rr -
..t a r~àu u~ t:i cunfurmn " 'l·no·lllu. lk:o-
rei ~ati"rril(o, •·l r~apr:• rer·c •"'" a ompug-
uat:io IJII~ façv,c vut:on!i a f• ,.,.r. 

E' as"im, Sr. prr~i·l••nt r. 1p 1n 110 
.snbsliluli,·v apn•,eul:lrlll Jlll f 1111111 llt· 
;!ia-~e em relatàn A o·~traola tln ooP>Ir :-
partinrlco rln trnnlo mal< , ... ,.,., " ' '' lt l•• 
.ou da ~ula ol e •I r' Oll•·r·tra :olt'• .• lmo1.1 
~l o Jar.are rtr .. 

Alem rlis lO, havoa 1ru lra~ rlt,jorrSJ· 
çoes e a obrigação_ ria ~ompauhi :o t:nu-
.struir , ~em ~aranll:\ cJ., jt••n<. n•u ra-
m:~l par:tv munid pin rltl l'r·au:.:u.1·. . 

Na retlacçào actual ~e d1~ : - · :o llí l't-
tanguy. . 

Acbu vago 11 tnt•erto. 
Afi nal. pCode ~c comprr h•.nol ur estn u.u 

~quelle ponto. :icanrlu assuu ao arh~
trio da cmprez;, busca r o rnnl•o ln<ll~ 

convenionle .. . 
(Aparlcs). 
Jlla., a r~oiM.ç:in ri i z ao IIIP~uw te 111 pn 
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portant11, arcurdo com a redacçào pri-
míti \'a. 

E' possi 1·e1. e inclino-me a l ~lo. que 
e>ll'ja fogaoatlo e e~qu~cid \l quanto a' 
duas redactOf~. 

O Sr. llarht•~a da Silva:-V. Exc 
~>m pa•le tem razão 8 em parte oào. 

O projrclo ~1rimilivo rereria-sr. au 
muoic•pío do l'itaoguy: o suhstiloiii'O. 
que fui apprutado, refere-se â cidad.• 
de l'itao~:~uy. 
N~o po.t1amo~ acei tar, portanto. ou-

tra 1 Ptl.r·çào. 
()Sr.;"' umenha :- Enterulo. Sr. pre-

~irlenlll. •tue rle1·emos aum toda a 
r.alma C lnndrz desviar qual tUer r>OO IO 
obscuro nn mt·n ~:>s claro 8 que preste-se 
a ínteq>nllar;óe~ IÍI\'Br~as e rasn1~tkas. 
trazeDtiO ruturas CIIIJITO\'Crsias 6 {lrP.· 
juizos. 

A lei deve l'!'r •eu1pre cl .ra e ao al-
l:an r·e de Ir do,• . 

E' temp11. r:1~" r ·h~rn·fl·.:<n algum~ 
dr·~harmvn ia 11 .1 rctlat'\'io<> al'lu:~ J com ,, 
m~ teria ve11r idl, de ~aua r-,;e rtnalqtH' r 
vnga11u, recligi~ttlo-se o prr>jec to con· 
fui 1116 11 c~pirtlU r u o pethameulo rre-
d(lf)JI030lP. oa volaçãu. 

l :um prehr.n•ln, :;r. prPsirlente. q ll •· 
ê P~IR fi [lr ll"'i10 11'11l0 ole~l:o :ll\$~~mhlea. 

!l Sr ll orllM:o ria Sil•:a !li1 um aparte 
ll Sr . .lurnm nha:-A~~ i m muda .1 

queslitl.) l i e rat'll I! HjO 11 UC h a via Pll· 
;:ano tlt! minha pari~. 

N5o sou dos •tne per~istem no Prr11 
cuohec•do. 

( ,j P 'll'ICS} . 
l·:u ali· ~:.:• ~· l ·· •; • o " 11111 lu por· 

que , . 1-:\1' ar·alo.t ,,,, l'larn-
OJPIIII' cl ur·iol ~ r ~ IJIIP,.,Iflfl. JIM• I' I1' a• · 
~inlo'\' t la t)llfl 1' 11 runlllllll' rrn 111 11 ll't · 
reuu quo tah"'''lu itnl ,•nl•i n:io me CtHl\ i-
uha ll illl $01 purquu nau rlesr•jo ,; .. 11 -
lran:o l·" · r.11rn0 Jl" '' •tno 111io P""~V ino· 
ll''""~ r t!m ~ lo<oluto n pruj•• rtu. "" 
1' 11~1 ll•n lou t'O·p:lrliri paçâo ua r "'In r,, 
rlu >ll l~<liluli~IJ em di~t· u~~âoJ. 

.\ ssim. Sr. presitlento, r:o nvr.nCHI •l 
Jo• que 11 m~ t cri~ ja est!o rt ev1ola c In · 
'""'Manll'rtlll cli sr.uti•la n qu" •·slou. 
por a~~im dizer. tratando ,· .. mpri•la-
rnCIIIO de prucnct.er o cerrmoui:ol ''" 
rrgrm~ r. lo crom 111~ rlisc~t rsu c oào. por 
nec e,~ltl:ulo .te on enta r.an. rl'qt:etro " 
enrPrra rnenlrJ •la di::cus:'àO e a •otaçf1n. 

E' 3Jlprov:Hlo n encerramento. 
Segu i ndo-~!1 a votaç.:'to doprOJeclo. ti o 

u·n~mu a pprn\'adrl. 

/ledttJ'Qo·4o rle ooto • 

O S:·. ,\ntero r l ecl:~ ra flllfl •otou ,;(lu· 
lm u projrrto dn prttloo~ameoto •la e--



~cada Oes~. VÍ$tO que ueohnma das 
emendas qtae ofT~rcceu flli appruvada. 

O Sr. Amara l declar;, igualmente que 
votou contra o projP.cto n. 350, por 
considerar co o tra os i utere~~es •la 
JlrOvincia e p3rticularrnentc rio Jistiricto 
•1116 represen ta u vrullllll{:lllleutu ua 
estrada de f~rru 0 S l-l J U ~l llt;J.S. 

Roqucremu~ •111 11 ~e r.onsiguo na acta 
que votamu,. r.ullr:~ 11 :las a~ P.tnentla.~ 
•le estradas olll r~r ru cum gar~ntta de 
JUros. 

Sala das 3f'S>IM.<, I o1e As::nst•> ole 1888. 
- Dias Furt~s . - Autnnio ~l artiu s. -
c~ntl ido dn c~rq• teira. 

Em \"! rttt•le oltl urgAncia con ~.etl1 ol a 
pela casa, sào a 1Jre:~entados os seguintes 

/'a t ct• I'.S 

0\ commissâ•J ole redacçftn. o fTl!rP.-
ceo•lo redigiri a.~ nara 3 • o l i•c n•~.'i•t 
os prnjectos n.i . 193. 300. :IG7. :lR:!. :'k'ltl. 
ndd ili vo~ !In t i ~ o. i !H c os :td•liltvu;; 
us. 1, t C. 2. ti, 9 e 10 du prnjoc tu o !), 

11.\ra a ordem du~ trab:t ihos. 
E' litltl c vae a imprimir o sFguinte 

:\. \:i() 

A ~.· c.mnm is.~àn •h• f:ttt•Jitl3 ~· ,, •I'' Jtudcre.;. :a. 
I(UO fOi B ITOClH U rOt.( UC'rÍIU•tllht. 1'111 IJUt' ll~ Cll-
;.!f•Uhu-itu~ J •:&quim ll:u:h;hlo F:!~lllhiP ti,• 
M~ll•• e Manolrl Ca••l>tlll oh Sílvn l.~r~ )lrn-
I•Oorn ~so :t: inlroduzit~ ,·i uh·,. d uc•u mil imuri -
~: ranlQJ n:t pr •• ,•int"i:e dt~ ~t in:'l' tit•t :w'\; 

Cousldcranolu qno•, si noll"• ob h• i •I•• t:l oi ~ 
Malo j~ rr:a /n·•~t·:triu 11 •"-l l:u1 " ti•• no~ ·11 
fnW1Ur,1, f(IU' 111 '1 \'~ ~~llrtl -l1•ri11-4 tHIIIJ 'II~:I t."ll" 
t•M~ oh\SolnjiOilh~ r->~•: t·u•< olllllo•nht.llll•< "' 
aniiiiiUIIIMâo depois ol nopu•t1:1 lo•l, •oU O, 0111holr~ 
;.:lorlos:a, tl'nu xo-llw. u:ut l1:1 twg:ar. scnn.i 
~·Ontj)roru is.sns. tte:mr;.::aui..::11ulo " JUiuru •tuc 
havoa (o•ito no r~ ·l : 
Consid~r:audo •tu'-• ;~~~~~ ~ :ut~t~•llt• gi•Jrhlso 

~CIO, O UIIICO IDCIH 11111' ~~ afigura Jln:l sal-
\' ôlr o palz é suhslllulr o< loraçu.; perdidos 

l•or outros '"~r!ligontrs.•1nr. l•ovo.\ntl!lnctttel-
as rogloles cnj3 ltbdrdatlo• olr solo() ameni • 

olade oh• clilnas sán jii'Q I' IIrblnus. ntlopoid" 
valores reafls, nugmeut,,n,to-os cu u>ltle t•nvo•t-
IIIO!I to, ô mister cst.1hrlnror ful'l o• corrento 
io~tmlgrAiorla ; 

Considerando que o; >nr•r•lic~nto~ niTnrcccm 
''an~n •111 sobre ou~r:o ; tlrofJO~I~S !fUU :~e 
~Chato ·,la COWIDISS3 0, vur<flla!llol 3 llllldi~ 
tiOS Sll •(lflf3DIC.< ~ o}e \;)!:133 (1fU3rrllla C cinCO 
mil tr~-cutos c triut3 11 Ir~> rPis) 11nr .·ada 
itnmigrante; en>.tn~nl" '''"' a 1nedia das 
uutras propostas é do 56,\6!;; (cincncuta e s<·i• 
nulllelsc~n tos o \'in te r cinco rol~) ; 

Considerando qu r o~ suppliuntos oiTerP-
•·urn ainda vnntagorn sohro n ultimo) con trnto 
feito oom esta prcH•hocin, purq uontr> n modía 
•los prnc.os daquolle routr .tiO tl do 486166 
(rJunrontn o uito mil t'Nilu c ••• :«lttln 11 ~eis 
r~ls) : 

Considerando quo o- sntl~licantos abrem 
mão de 6:0006000 (!'~'i~ tlln !O:i do reis) an-
uuaO$ para propagand3, qco ~ pro••lncía esta-
IW~IIlt'ou no u ltimo contr:u o; 

Considerando qee n; su~ plican ti!S obrigio-
lltla esl:lbelecer uma hosp,'llarl3 por .;UA coo~' 
' a collocM os ímmígrantPs ocn fazendas 

p:ulicul:are, ... ma IJ'rr.-·u~'-= .iu E:il:.do, o q•Jc. v~ 
nmn ~:rnnol u 11rupngnuJn ; 

t:un~id rrando I(U< ·~~ SUflplicn nto~ r~cubdut 
)10 111 SIISICIIIO dos IUIIIIII(rnuto•~ olur:IIIIUO llliUjn 
'"'" JlurmnuHccrom nn "' "flllllarí:l monos do• 
qllt' 11 IIWtlin ttU u 11 :1~:, :1 J• r.,viud:_I,SCUUIItftt O 
,•,.nc rntu •lu :11111 11 J;,u,iru ultluw com fiii:I~O
,..,,H:a" p rllllhtlu rtl ri a immh~T;\Çiin (HII Min.'\!f • 

t;un ... hlt•r .w •lu •rur• U;o, ~ upplíe:tu\.t•-4 tl t•l••r_: 
miu:ltl 11 111 fll">ll.u t•nrlu p'\1':1 :1 iulrntlurç;U. 
tl••$ IHIIIIt,_:r;IUI•• .. , u tJ UU t' llltlllO ifUIIOrl~UlLtl 
111 nctun lioln•l,. 

t:uusit.lt•r:t•tth• ' I"'' .... >IIPI•I k ln lo.s lom:u 'à,. 
flOr lt:tw tt"'lllhlllth f"tllllrõalO" lfHU H J[HVOrOC:. 
;.:~'r!\ 1 l••tu lirm:Htu r•.,ut dn·-'r'""~ t•ruponcn-
111:' t• III W '311 r••ttltUI'Ul(' \',lll(:,jtt:"~tl~ ! 
C·m~hlct'ilt uln. liu:alnwut,•, ttu t•, t;.•WI•l Wut. 

r••iltt H f.i•J\' t•t' II U l!llrõ'íl tt ; , (H''U\'I Il d a tJQ :;_ 
Pnui•J, tltH' l\UI "' 'r r••hu.; fHII Ir:llu=' t'llflt tl ivur-
:on:-o tU'II JI!IIIt' IHt•, ld•m•'''-"'• p.\r:a ' lllr sr• tJS L'\-
Iwi•H:1 :J t'uu r urr1•urr:a ~ p:trn tl'h', tl;u.lo ,_ 
t!;l~' tlt• :•l uurn •'•lll•'ltr•·,•ut•• r:al t:ar :aff •·urn-
prwwult• rio c·uu1r:tiH. ll.:iei ll•ru•• il fJruviucJz 
tl••~'~t"''' ••u hl:., pt•lu uwn'"' Jlttr :al~urn tf•mpo. 
tlt•i .. t• t:au ~.:r:Hitl•• :.u trliu, H ru:aiur IIU ~' :oU Ih~ 
I'"'''' f~7.o•r "" ~t'ltt.,lltl:ult•. 

E' •I~ l•:trcr•·• *I'~~' ""C :ulnrur o ~•·;.c•a int., 
pruj t•t' lu. 

A : ..... ,.,u ltll':a ft·~ • .. l.tli . a t•ru\ iud.,t llu Minu 
,;,•r:u• .. •l•·rr•·ta : 

Are . 1." Ff•·:t .- ,.;, ••••ru•• ilutor·i:':atlll a con-
t r'a l:u· cur11 J1J:up• itu .\ln-.·hn•lu l•':agu lltlu.s dlJ 
.o1o•llo ,. )boHulll::oc l:omJ tia Si I 1' :o l.at·a ou ucn-
IJrc.::t qrw urg:t ii Í:"~:tr :1 lntrn tiiC(·;w tlu \'mlu <J 
cicu·u u,of ('lSUOO) ltuoui;;r:wtrs ·, ~ llrm·fucia 
olo llcua, tJ"rau,;, ,,,. proc•·olo•uda • 1 :~ 1-:urOila.. 
llh.1 tlus A~nru<. r:on~ro~s I• ToneriO, lkl-
gnuolu A lo•c n. :1\17. r~"" prr(ni llc 11:!60(0 
(oitont~ t' dois 111il reis). pt•lus 111~iores tlu oiC.lf!l 
a •tnnrrnt~ ~ •'IIH'Il :~uu .. <: :16,5000 (trcuta ~ 
"~i"' mil r•··i"') rwl~t~ tlt· .!Co'' h' :t •lutu :aunu.s; tU 
(d,Cll!ilo> mil rou•) put"' dt• trp.; n ~010 311110!1i 
nao ot rrtl•·lltlo uu o11·:• ns oluas nlluun~ cntc-
g• orin< :> &.• )l:ll"i l' .la lulalltlndo olos immi-
grtl i iC t'S~ 

14 1. • 11id•o o.< ' " "\'lir':oucos olorí!pdn,; :. 
t':;t:alu•ll,c•'f' um;1 ht~5proc: ,,r ,:a uu sttl •l:l prH\' in-
Ct.1, na• jo ro ( illlidao.l~s da. l'<lrnola5 do fnrru 
on rtos u:u·cga,·ei'. conw t.uuhour a t·uu~~ 
o:. lmtuic;r:ullfl~ rm (3z.on,J.-..; J•:t rlu'ularos ott 
tl'rto•no>- tln E<l:ltln, cnnft•rlllc ,, !Jeoliolosldos 
rroprintariO$ ou dl'lerrninao·:io LIU JIUVPrDO. 

!i t .• 0S>Ujlf'llo-an;cs l•·rno n qunnll:l dR 
' lllllohontos reos 1:>001 di~rius 1•or U<ln fnunl-
..:rMtto JH'Iu SUSlPOh1 1JtH1 th'•'rcm tlc (uruu·-
l' t•r •"\rnfJH:Ut t•• u~n (nr•'lll ~ ·ulluc:ul o.", u:i,, J)()-
dcnclo ot~•· • l •lr iiiJIWIIn sn h vc11~:in nu ma-
Xtlllll de dez dias. 

§ J,o l)a IOt:J!odade dOIS Íllllll igraOIIJS, de 
que tr41a u art. 1.•, somcutc tO% (olct por 
rentn) JlOdc•rào ser destin3dn$ Jo3rA trnllfll h~ 
diverso~ da lavoura. estrada de f••rro, indll!f-
lria;, etc. 

§ <\.• O pag:une11111 ser.t f•ito ouvida" re-
partiçàu do. iomnigraç~o. <)t:C a llenclurâ lltll.ont 
a collocnçao do omuugrantc e somente oo-
ven In cl ins depní~. 

Art. i .• l' • ra oçcorter 4 l~M do~poz.u, (ri 
G governo as uJleraço\es tlc c relllto uoces-
snrlas ; rovogada ~ as dis(IO$Içôo,; um eoutra-
rio. 

S&la d:IS co mmlssôês, ! .'1 do Julho do 181B, 
- J. Outra. -Leonel Filho. - ChM.iim Urv-
mond, voutido. - (;. Pral<'.:~. - M. do A..:-
drade. 

Est1·adas de ferro 

Slo approvados em !1. • discussão os 
projectos os. f e 7 o!Turecidus ao pr~r-

,-



t~'rlo n. J;j U C lr.olanLI" olo L:O nressu~.; th! 
o i i iT~r~ttle~ cslrldas de r~rru . 

Comrwnmtss > 
E' approvado 1'10 a .. ,JJ,,·n<.<foo 11 prn-

JVCLO O. i 5. 'JIII' lpl'rOVJ " I' OIIIIf\f•liiii'SII 
ola irman.l:" ln rl.t X. S Lhs ~l er•!·.< tia 
(r rgttPJ.oa ''" ~- !ionsalo tlu ll •o ·:thJ ' ~o. 

/'• 'ut.'l "'c'&ln de c:adetr,l 
E t!r.L ''111 t.• oli<cuss:·.o, 1 1 11 ~ li··a 

n•Jr,,), Chl 111\ra. o tJrOjOrLO 11 . :Ui!l, 
'I~~'':." 111ri.:;a n prn, .. iult'llltl •l:t profC.""'''ra 
tnlcrinro. D. \m o•ilo F. 1.. Pinto t: oe-
lh ... ~" 'lna!IJner ca.•leor.l, inrtepeoôdnlc 
llol l'.o)llo' UfSil. 

./ ,., ; .,,,,,,;c;ipat tte E . .tt'IZ Uins 
O S •·- l •' rnnc il!lc o Ama•·nl 

( llflll llliiiO~ O St'tl ol o ~r otrsu). 
E' ltdo e apniadro o g~l( lllll lC 

Uequr,·lmen/o 
1\e•paei ro •111e, por intermert io L1 •1 go-

verno, sejào l'orocciôas infurmaçues so-
bre o procertimentn Irregular n o·l e~a-~ 
Lr-adu do jniz 1Mnicipalo1d Entre 1\ io >. 
bacharel J ust! C~t hu I ri).~ ri c ~I cl I.J. 

Slla da~ sessôes, :11 de Jnlho de 
I H88. - · l;' rancisco :\maral. 

t•nslo em discussflo, fit:a. esta ;ülia•la. 
tHl r ter pcdi oJo a pala H<\ o Sr. IIJrr<>so 
Junior. 

Deleçado du Pomba 
O S•· CantlidoCertauc h ·a: 

- Sr. presioJenle, muito a contra·H"'to. 
tornei a palavra para off~recer um rr.-
11 ueri meu Lo a consideração desta as~em
htea. 

Cartas procedentes da cidade do 
Pomba -vierão- me narrar um faCLI'i des-
(\Ornmuual, qual seja o de estar pro-
nunciado no art . t '.!!l do codigo o dde-
gado de policia dO;;sa crdade e. apPzar 
de se achar pronunciado,aioda cootiot:a 
em ellercicio. 

Ora, Sr. presidente. vê V. Exc. qu.e 
oa quadra aclnal Am que o goverm1 
man<ia restabelecer a draconiana let do 
recrutamento, uma autoridade nas con· 
t.liçõlls desta, que foi pronunciada pelo 
crime de prevaricação. não oiTeroce 
garantias, nem segurança ilquelle muui-
cipio. 

Por tanto, Sr. presidente, venbo soli-
.:itar do governo informações acerca 
desse facto e. não querendo entrar em 
outras cunsidera.Cões, offereço o segui o L 'I 
reqnnrimento (U). 

E' lido e apurado o seguinte 
Reque,.imento 

. Uequeiro que ao governo ee peça a 
~eguio te informação : 

~i. :l[U'l~tr cl·· :t .·h:ll"· :\•! pn,I.UIIfi: .. Lr 
fu iH•' iucur:-.u u ~.:-. pt·n:a!' tln :11 t t :n .lu 
rooligu rriminal Franri>co olo• l'.urla tfe 
Araujo Lohnrol. •l••h•gaohl ola ,·"ta,Je d() 
Pollloa. çontouua a exercer l!,.~e r.m-
l" 't.:"· 

S.oLo ••as ~P~>oW~ . l ote A)!•H uolc IHAA. 
- C:-otllli•lll C:o• roplo:i a. 

l'u<lll P.m oliscn~.ll:i O. fio-a ~>l~ ad iacl ~ . 
por IH Jlll•lioln a palavra o Sr. f oorrei r:t 
A h 'l'-<. 

O !i! a· 'l'ulo ndnl (JlPI·I ;,.,/em) : 
- ~r 1•r···i·l· ntc, Lcuhu a iuf.,rmar i 
Y. E~ ·· · •pt·· "'''' nrll vppm1hn ã pas~a
g••m oli! l'•t·ll••·nrncutn clol noiJm •ltlpu-
tao lro prln H. • oJr~ Lricln ; u mais 1)116 
s:;. E~ ··" · '" $rs. prcsioll!nl>t da pruvin-
cra " dt nli~ oi e policia ja dudo prov ~ol cn
cias 'JIIC o C3so reqoret·, exiginrlu infor• 
mn1·•1••s ullidaes. •• hflo de prnceolrr na 
forma tia lei, pois s:·Hl supNiOrPei à sus-
poiL~ du proLecç:lo •lc prnr.colionenlo il -
l ~git imn ou pn~it;tlcs falsas tio! IJUr m 
1111 1\• que sPj:t. 

Sen•1o oJa•la a hora, o Sr. l'n'sidenteo 
designa para ontem !lo !Ira ~egn inle : 

Até li e 1/ 2 horas. - E:tp~•li u nle 8 
aprcsenlaçft•• Llu pareceres de comrnis-
sôes. 

1. • ,-. .\ 1rn: 

Até t hora rta tarde. - 't . • leitura 
dM pruJecLos impressos. 

Cnntinuar,:.1o da oli~cu!lsào do artdltivG 
n. tl (orçamento mnnir ipal) an pro-
jcr tn o. 1115. 

:!. • d\sc~1ssão dos JlrOJCutos os. :1\ !J 
e t:lU. 

:1.• rl os addiLÍI'OS ns. 1, 1 -a. - e 
n. :') ao ~lroj ecto o. !l (i nsl u r(~áo pu-
bl Í l~~ ). 

i .· dns de n ~. 4 01i e :106. 
2.• r•Ann: 

A lé 2 e I/ :! horns da :aro lo. - Coo.-
Liomt\'ãO da j_• discus~:io do Jlrojrcro 
o. 3:t:S (orçamento provincial). 

1. • rl i~on~são dos projcctos os. t !ío\.. 
'(!li 6 :!í!IL 

1. • dos de ns. 'lt a 'ri 1. 
Di~cus~ão do parecer indeferindo a 

pretencào •lO Sr. Carl o.o; l.uedi\S Costa.. 
111.1'1)1,\ rAIITB 

Aprel'eo•.açào de projPclos, indica-
ções e requerimento~. 

Levanta-se a sessão. 
- - -- -
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ESCOLAS NORIIUI 

U Sl\. JOAQUIM OUTRA : - Sr. ttrol:<ó-
deutr., o uobrc depulado p••lo i O.• dislric~ 



?'30 
ac13l>a do ditur, c cnm rn:in, •tuc a d•ilri· 
• uiç-10 lla.i escolas normaes du,·ia ser reila 
~eguudo ns hHerc:;ses genes da província o 
oio de rnnrormidade com :t$ oxagrntiM rc· 
g ionaos. 

E o> euct.1mcutc p~~r assim pensar, Sr. tore· 
.;drnte, QUI' t•u mcopttonhu a crcatao de e;,. 
colas norma••• n» ctd~d es de ltajub:. o Ja-
mtarla, Jtorq:wuto •mtcudo quo o pr·•·Jectu 
<jue :t cousil(ll:t nau r1111sull:t u> lutcre.<se~ da 
provlnr.iao, nutro, •·rmttr'l iMQUt! ll:t.S cru-
'(.ÔOS du escol•~ uormaes .em havido. attl ao 
f rtlSen te, c~rtv ,. ~ •· lu~ h· 1611 • o. :t ll•md e ud '' • s•l 
t-stJefialuii'Uh• par" mnn I•RI'Ill tla prnvíuri:1, 
<1m dotrhuo11 111 <In 0111rn. 

Nào IUIII h.11'itill <'l'ilt•rin t't jllil3llYO na dis-
&ribuiçào (niJo•atlo•)· ~ tautn :. ·sim t) qui) a 
zona da uw11:1 , t:io lmvorwuto como <J. apc-
uaJS IKI$SUU uma r>rol:. uortu> I em l u ir. de 
f ur:t . •· ~"'"' m r~111n nunc:3 (uncdnuou. 
I:I)JOÍOdO>). 

Si :alh~lltlcrmns au lim :. que ~iu d~!<olllla
das 1':\S~ S e,, ... ,~, c ,; alleutarrno,; t•arn a ur-
canisa~.ao vil'ind:t ,. ritl kula <JUu te"m em 
a os.a ,,ruvlucia. fCremos '\u~ ••ll:.s tolll-
iiiÍ inrm um ··~nladríro :th<urt " • tu"a verda-
deira pilhorio tia lrt>lruc~:iu pulllic.:t. (Apoio· 
d o8). 
Es~"' t~srulns, t'onl :.. urs::uab::a.;:iu :u:e•: ... i, 

c.onstitUf1tll um:1 t•:tmH't•a Ja iustrur e,:to, dr 
resul t:aelus prntiro:-- lrisl i'IIIOHtC urg:tttv o:;. 

l' t't•(t:trlauuts, SI'. lll't•oitl••uu•, rnJ ihor $cr-
viçu ~ III'OJI' illcia, ;i •' Sll jlj)riiiiÍ>:>NliUS, dir-
lundiru o t'll t malur '!St':L ira :1 insu·ul'f;au ele· 
meutar prlmarln. (AJ'"'"""·' c " "" npo•••I<H). 

VHil:uuJu 3H t•l'ttjflt'lu 1'111 •li~·us~àn, Sr.11rt•· 
s idenle, o do nc•·ordo com '' 1.111~ru dc\Jul:ulo 
1•eln ~O.• tlls trh lu. islu •'-. 'I'"' a tl1·1ri lllH;:'•tt 
d3.J e~··ulfl~ u ur111tu· ~ ,,,.,.,. ;-t'l fcit:l t-t'b ttll-
do ns iutt~rf•:s:e • :S ,la l•r .. ,·iul"ia •• u~.- th• t•un-
rnrmidadr rum IIS IIIICrrssr- ti~ t·:t ;apau ,,no, 
;'U clirri ~ S. r.~r. 'l"'' u t•rHt·nh· prujf'<' lu, 
c.r,.:uuJo 11111:1 •·;,'-' ula normal ~lU H11jnlt3, u:iu 
~n)ult:. ~i u:io 3' e\ 1genr1:1~ r«"J;IClllô\1"~. pur· 
IJUanlujn ··~bh• 11111~ nn ri1l:t1lr oln C:uup:tuhn 
que u:iu tli~u 111111tu ti•• llajuh;i, :w I':L"'" 'l"u 
11ma parto impurtnutu d:t prttl'iuri:t,rouhr•••rll:t 
solo n 11011111 ele lllnn da uonlln, a Jlrttns t•vssu" , . .,, 
J uit de F"rn 11111a dessa& c;col:ts. •tuP. ''" " '" 
lhO Of(' :lSiào i,)(t d!u•r lllltU;:l ruuc;c•iuuou . 

11 Sr. ~'. S~ : -V. ~:~r. prttpnnha .1 rr~"· 
'J:ÍO di' Ulll :l, Cl'lf' PU WIIU:. (avur 

O Sr. J. llu1r.1 : - :'i.itt prnpouhu, porltlll' 
não acredito na cmcncia da; r·~rul:<> un rn llws 
.;om A orgn u isa~.io aclunl. 

E si o u11bro doputado vrotJoza<..-«! n ~ r~3~áo 
d~ urna p.ua qualquer 1101110 do dislricto quP 
~nho a hourn de représoutar. rteclaro :í S. 
Eu. ttll~ vot:ari:~ contr:~, 11nrquc, a ussa jla-
narra. •'U preliro para o meu di~tríclo a dir-
fusão. •r:J• mnn11, rl:t iustruc(fiO primnt.n 
elemon <IUC ttrestnr:i m:.:ores servitns, 
dando ·" JIOI'O •esuiL•tl"' 111•i> reaes c pro· 
Teitosos: do que ·~ssas esrolas normacs <•: ufl 
eu chamo de anormnO$), qu11 apeunj têm 
servido pnrn ravttreccr meia rltuin •Ir apaui· 
guadns pnlillcos, como, t•or tl~cmpl o. o lyrou 
d e Onro Prutll. 

Possoa de indisculil•ol ••nmpct~ucia. 11nr· 
q n:tnln conhece tlorreiltlu"'"'" c r'l:tdn tln 
1IO$n h"lnl: rdo tm hlic~. me '"'" :tffirmado 
quo n lyc·cu do Ouro l'rntn " 'in pas•a li e 1111111 
sinecura para certos indivíduos. 

Um Sr. dntln~1dO : - I~$(\ mio scrnt do c~· 
e mplo ••• 

O Sr. l . Outra : - Scr vt• p<·rroitamenl~. 
E' 1113is 11111 abuso tolurado t•m no111o da 

ioMrurç.'\n, t.'\o abalitla rr, un~1 pn"·intin. 
Vejn, Sr. ~residente. ••a municipali~açâu co ensiun elemen tar um c~~rn:cll,.., •a lutar 

11ara ~vilar a fali:. de t •l'rulado tjUC lt:IO ha -
vido nn dis tribuiçilo d• o~nsino t•rimnrio ~ 111 
diversos pnntos dn p·nviocia . . . 

t'm Sr. deputado : - Apoiado. 
11 Sr. J. Dutra .. o t'•luipar:tru, veth'IIUtll-

tM do~ proressores. 
~: rreio, Sr. pr~•dcnle, qut por e!'l3 r11rma 

rulhcriamo. resul~t~dos 1nuitu mal, tlron-
cuos .•• 

O Sr. Ferreim .>.I vllS : - .>. vo~atlu. 
O Sr. J. Outra ... porquanto. lk:111dn '' 

t•ttsi uu 11lnmcn lar ::. fa.r;;tu r soh a iuulll'4tiat :.~ 
in~pt•c·~iln das munlrill31idatloJ<. trrlamiiM " 
pnvo lls•·.11isaoodtt dircctameule a •·ilnrn~n· • 
do1 tlrOtlrÍO povo. 

Vozrs : - Mnilu llllnt. 
O Sr. Leonel f'ilho : - .\vcu~do : a •11•·3 ,. 

IIIHÍ IO ilpNWf'Ílavel. 
o Sr. J. Outra : - ~r. v···~~ith•utt!, .~ COIII 

VH•I:trleirnJJOz:tr que dou u meu •nto •·outra 
11 ltrujrr lo . n tnru ttnbr~ :tlll igo •J tleputadu 
I'" 11 %0.• •li<lrlrto, o Sr. Liudnl phu. 

Mns. ronvencido de que u prnj••c to. -i con· 
>nlln "" in lerP,;e< rrgiouaes, n:in auendo an, 
rrclamos da lnstrucç:in.J,.-çn i S. E\ r , 11nra, 
raundn um r~fnr(o snltrc n< meu~ -rnlimen-
IM d ~ hnm amigo, , . .,lar rontra n Jlrujrrl" 
olt• !'\. EH·. f Muito bem). 

O Sr. l.hululpho t:.wtau .. : - Si1110 11111il·• 
Jll''" w~u l•rnjrw to n:\n t•·nhit 11 tlJI"h' ,,,. V 
.·: xc. 

·- ----'--.... _.. 

IIIJSt-:11 \' ,\ C:Cil~!i I'IIUFF.fllll.\~ t~)t :, ~;,~ \1 1 
IJE ~d J I'LIIIl HE lll&l 

' • •TRAIA' >: 11 S. Jot.\0 u'Et.-fll c~ 
(I :'11. :'E:\'E:IIIA~I) O~: IIE:iE:'\HE . - St 

pn~irh·nh•, p~di 3 l•!ll:t\'r;, • . 11\m ' ' " r••tu••lh•t 
:l nu-... :\ una :tddtth·o. p:ara o •pt:-.1 •·h:tuw n at-
Wu(:at• ,.1:1 a~,t·m ltlea, •'!'lwrnu•lu ,f\ja :\pptu 
\ 3tlO. 

Tr:H:t u ;ull1ii1Wl til• 311 l••r• .. :~r :e ,·;uu:u .-. 
tttunirlp:tl ri•· ~. Jmi•• rl'l-:1-11~• :t ,.,,r,hll' 
\' i l1h• JII'1J il1'1t:t' l•,tf'rt:t<,:tf11U IIt•, ftlllt>f' lt IJ;•tu-
tfrin. t' •lll \ t'l'lt•r 11 IJr~din IHUJiif'ipal t'IO Jo'f•-
J ,, .1, lllltlt• tllllf"'rionror n:-;. r:trtHrlfl~. t' tll fftic•. 
l'trllt•t' llll i:." t• HHtr:t... r ttp:ll' lÍÇt.ll'"' Jlllhlir.t<, • 
urni:c. p:.r:t n t•nu,trucrio tlt- um.- c:utm' u 
4'nurorto' uc-cr'l\s.lrins i\«) thcn tro ti'IHJH(IIIa 
l'idntlu. 

L \ t•l,n-."r publicado o tU{rt:ti''" Sfl!. (I''· o.: 
oH) Ldu•Jn( Mt' lt t: l' ro ti~ 1.~1 elo cort•unt..-). -- --- ...... __ .,...._ .. -... -
lll:;ctill:'ll 111\0:'IUNCIAOO N,\ SESS \fl O~; 

~8 OE JUI.BO 
• 

1). ·•HHc•;aiO mwti••i}>'ll. LM(.'I'tth 1-ar... ~ 
mcmic•p;o de S . Jo4o N epomureno 

t1 SR. 11:\1\IIOSt. IUNIOR:-Pedi a jlala-
•·r:t, Sr. Jlresidtmte. priucipalman!P r3ra or-
rrn-crr '""'~ addili\'o ao prujecto de res .. lu -
•::io quo :tj1prOI'3 a,; conw da$ camarns mu-
ukipnrs n t•rojclito n. ~I!, de orçnmPuto mu· 
ulcípnl. 

Tnll·r·t (mroçll, Sr. presideule, 05jtrtciu nuv:o 
,. nl)(lllll l:tulo ox trnordinaria ~•1uella •1nu 
1110 fnl vi r :i tribuua nesltJ momento. 
~:ntrclntt lll, u:iQ conheço 1111 regimento da 

casa uma ~,·, disposição IJUO con trnr~e ~'SI .. 
lll CII proçedimcnlo (apoiodo1). 

Q1wrn •liz~r. n~u ha nn regiiiiUIIIO ama 
dispnsi~:.lo quo mo prohiba nu a tJUAI•tUe1• 
uutro deputado niTcrecer n nr~~mcrllo mu· 
nicipnl l'OIIIO addtivo ao project.t do resolu-
t:io qur :tpJII'tl \'n •~ ( OR lai das ··•m~r:t< lllll· 
nit'•p:tei . 
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0 :Ir. I;. Pr~IU>:-S.·tn tlU\' tob; e 311~nM :111• 
JnterHSt~ tl3 rr•t•ini'Í~. 

11 Sr [lrnmund:-~3" pude «•r di<l'ntldu. 
t•nr~u~ u:iu fnl in1 rrr:<so • d l~trihuídu. 

C) Sr. C. Pr•t•·<•- J:I •~t~ luqorr;,o. 
O Sr. ~n•rr_~uod :- Um.1 • p:trtt~ l llllltlllt' : 

tauto 1111•• nuotl:o nno foi d l~ t•tbnloln. 
O Sr. llnrrn<lo Juul nr: -!\r. prr;lrlent~. V. 

Zxc. e :a '':I'•:L l'uHIWl'etn •pwl a pnsh:àü ~1ue 
m~t:. ''"~:~ lmn:~ :1 t.• d isc.·u~..,au tlu l '~'''J ••rlo 
.Jr nrtnnt'ltlh ou un il't (Jal: •' <rrn11re. 1•~n "'r-
~ir-mo d•· um:. ''flr··~!ân •nuilO U"ld:a ~'Ultt"' 
VÓ$, um do~J·ndào. o Sr. o:. rr~IH:-b>O \' , ~:v. "" '• ~ill . 
porque :' L"' tli~ru;::..;.lli dtt nr(3nH'nlo 111uni~i
p.1t " tau 1:11:1 f'tlmu :t •IH "rçalllt'lltn prnnn ... 
.:i:~ I. o s.·. B:.J'I'• i• I 1 uuim·:-n('~(illll dU : ••• llllll fl t 
.tiC'IHllillhl •tn•· o IH'u]f.' t lu •lU'' ap (H'tl\':1 n:- ··o n-
&as dn~ c':UIIill :t." j:t •"S l:t t'l ll j , • tli::•·u~.;.,; riu 
c:;lntr.H ioo. eu n:\u n tTero•o·rri:~ o 01hlltlo·o•. 

O Sr. c. Pl' :•h'::: -~fa ... a !\. ' cti~t•·us~~o ~ 
U SI'. H:trr .. .;o Jull i•)r;-)\:..c, pnr11tt0 uitr, 

atutlrnHt'- •'' tl;a r lmlu. u:w h:J\'f'+tnnS dr t•\' ilar 
l iiJtllni:J .. ...... :. ' 

U ~~ fiiiiiii'UI:I :-tl ttlt·:'WII'IIIu fUUOIC"ipal 
" ilula u.w .... , • iuapr'"'"'" 

U Sr. U,,, · ~•l J u11iua -A ruim t~ttt'u ltlt• 
ü upul'l :t •I"•' ., un::tm••nh• .• ... u•j:t tntprf''"'" .,u 
tlfiO, tft ''"'1ft• •111'' ,) t'ttiiiUI I"'~III f'l''f\1'("\)\ !'I j:' 
d f'tt Jl~lrtwt• I ~ 

fJ SI'. t:. 1' t•;,t,·..;:-1·: p '" ' ·• lrtttlru:"+sa". 
U Sr. li~''"""' Ju niHI :-1·: ... I Jll •l t•up:u••·•·•·r·. 

f~~»tlf• .. ~•· ••I! · · •···•~• r , ... ,,. , "'"'' :uiiHth•u au t•ru-
Jt•rtH qtu • •• tll .. t' lllf'. 

E 111•111 ;'I .., ,, Ullbli11H' I.I ,1,. tt:iu f·~•=-r :auul!l 
i!lupu""u l'l'••jutlk:. o IHt•U iutuitu. pur•t'-"'· 
JUI':tllht •lll:twlu :t 3~'t'lltl•l••:t ~'Ulr!UI:I •til•' n:lo 
pntlt• th"'t' nl•r j;t n ;ut.Jit •\ ••· ''" truhu r•m:e-
~uitlo .. m•·u ""'· ttue •· ,.,•il:-.r :. l.• '""''''h-
~o. 

O St . 1:. l'r:~ te-=-Aftnl~<lol: " lll't<l> 11111 

f_;' r:uul•• '''"' i·;u. 
E' n l'ri rnr·ir:l \ 'f'.t ' llll' \'fiJU n nuhrr tlf'ptl-

t :ld O K•H t ' I'H I ~ltl . 
O Sr. BnrrMu Ju11ínr :-AIImlra 11110" 1111-

b rtt llt'Jltllnílu 1IÍJ.' :l caue ,t a priuw: rn ,.,.,. fJlW 
t ne "'' J:H\',rnist~! 

F 11í scml'ro·. ~ou e pro'lo•II~O s••r ~IH'1•rnt>ta. 
C•Hnn •••nhu .. idu :tt .'· :ttJUÍ. 

E:a arci ···un "J:tl\'t•ru·l tiH uu•u parti•l •. ,,,_ 
d:a~ !'t:( \'t<tt•~ 1)1111 •o1' tr:at!\r t l t• JlfflllltUd:ar-fth• 
Clllll rrnllolfiP~:. ~ re<[1Pitn ~~~ !lf!:lhJIII'.r Ul.11••-
r in tiA lntr•r~>sc l(rrol d:t :Hinonllstr:t~~o. 

V . .. :\c • ., a ça:;;t lt~m vl,tn rpt~. "'''ltiJift' 
q u ro !W 1r:a l,1 :lf}ll i t)t ~ ;l"'<oiHIIIJIIt :til tplllJ :1 tl i>-
t:itllill~ 11artirl:•ri:1 I ti(> oo< oluttnl:ooln.< e11to·e. ;e 
~ :.o gnve•rno, rm tollhh tuc 11\iUiif••:U:o.tltt t' IIIH 
anrl ~ :1 l:w.n~~u olc anlmu. . 

í onho. Jlnr ''"l~~. Mt'· .. •'l•••'·'''' ' •ul •t··q' ... 
justn~. r:uua\'t:ÍS. rn:1' ' •"• ""'' Jnltlmn l·h·u tt·u 
~o:u•c.. n.oi in ter ...... ~,.. .. ::-·r:w .. ti:\ l'f·"' •··•·• 
e da 3dmini<tr3~~'ou. 

Port:wto. o nnltrt' rt!pr,. ~··u1:m t. •In l i ... ·I i:o--
tricto ou eslà gr:u:ejon1h1 .. .. 

O Sr. C. Pr:att$:- :'Jfto .... ,, .. :t(l:t1. ,, ,. ~··ace-
jar na aS$•mtolc.1. o Sr. lhrrn:;n J nni •• r . ..... r:u.-nH· Ull\i\ 
« r:lV lssi rn~ inj u>tit<~· 

O Sr. G. Pr:ttns:-OlHon ·oo rot(ní tnoln a ~o
rlod~do, ,1ult11 111Cr que -.•jn "~~<olllliltn 11•• •I UI' 
IW! trate. 

O Sr. D•rrosu Jnnlnr:- ~::ot:i•" V. E\o. loo-
«';ile ru ~gunol:l h)'(lutlw· : f><-ootc um• !:t':o-
.. i.s.sima ínjusliça. 

O ,,r, C. Pr314l< dá ntu n 1oar~·. o Sr. Prc:o:ident.P..:- rc.;•• "" n11l•n .. • lc1111~"\tl•• 
fl11~ clttj"-sc ~ m:alolrio • •l•r" ~ 'l""' I"""" " 
J•a l:o•·r•. 

" :'r. U:&rn ·~u Jum.tr:- .\ t' ft'tli1n •IUC e~tnu 
oooteir~rnentr toa mot•rin ~~ •lUe tr•to. 

Eu traan siru p1f'smrnt•• d·• jmtlí1ic·:.r:. r:tt~'' 
t•o·l~ •1oonl niTo•r•\:0 romu olh!i tiwo :i l••i ~~ 
*''Hi lnl\ ' ' ,,rr.:uurtun rnuuidp:11. 

~~~~f. i'UI l0,111t':tAA 111113 l:\ 1 Olt IJU:'I I Íftii•H:i-
t~ân t'. l' nrt:tulu, ~u dc•via. oxplka.r ,, mt•u t•rt•-
r,·dlmento, IM1toi no:ol~ qu~nllo pnrtcon da 
lo3tH'orln •1ppn<t> ap> rt~s quo <igni01'Dttt "I'" 
po;iç.i~ n ell3 1111 SNllido tiP 11111• 0 Atlolilt\OO 
u:in .tt•\r "'f'f l'lrrf"itn~ pnrrtun n prnjCCIII cl•• 
ort:amrult• nuauiríp:al nà•l esLi ainda imJ>r~S4•. 

:;:. Sr. rm.<id1•n tr. se v~rific3r que o pro-

l••rlc. n;'ul rsl~ rnm rfTeiln hnrre$SO. nf"obnm 
ttrnn••rnietotr• h~vPri n~ 3pr•<l'ntAeôn ''" 

111"11 ~dolitim. rn•smn Jlnrquo ~ t.• o l •snts~:ioo 
llf'lllhntu vnlnr lf•m • 

t1 ~r .. >\. ti f' )fatl u~:-:\;\11 ~t' ,1t' hu prost~ub• 
tH111h ll tU ,1 ,, .. IIINI~ t'O tHprtuhcirlb tle t'OUHUiP-
~âil, 

Àl'l'o•i t", ''lllrriMtho, '' ~olrl oth·n (olforerltloo 
1u·lu un l•r•• tll'pUladu. l•uf•IIU' Jl ,~umml .... ~,. 
un o fu~ow :e •liscu~s..ân. 

t' ~r. Unrrt•>~• Jmai,•r:- .\ .trrl~ra~5,, du 
uultr•• tl l'IUtl:\thl <Í;,!Uih•':l '111,. S. 1-:'Ct". t• .. Li li•· 
:tn·••nlu cnn.ig••. 

tiJTt•t'f'ttl m:ti~. ~r. pr.• .. ,,t.•ul•·. n .. ,•::nmr.· 
~d1l i til•n (I<' I. 

\', t-:,,·. ;·uml•r.-hc'lnl .. • •''" f(lh' :-.1 11.11f:u:-:••• 
''" l••uhu :t h••ur:a t1•• npt ·~·u l:tr:. r :a:;:. um :ltl-
•lllhu •1 11•• .:r• rt•(••r•· :.o.. tlllt•l't· .... ~l'.~ rio HUC• 
d:t" 111nb h lllhi J"(:tll l••'\ ftHtll if'ifl:. licl:e•l f".:. tl if 1-11"1•-
\'ill dll. J'''• IU ~H t•"'l•irilu •h• tllli:IOii\IIH'I1111, 
.·urnpr••hf"u:o.:iíl l!ll':,.: .t ,. pttlralftll':l •!IIC lt·m t!•· 
....HI .. fntu t."•H"''"'~ ,1:nuln :tH:J m1t:n ... umnit'ip1u._ 
11111 '••rd:t•l••irn •'\t'tn l'lt•. •li::un •I•• '''r iuu · 
1:ttlu. 

t-:u h•uhu ~ <:Uf...t t~âu. :'r. l•r··~ui•'Olt•, th• Jn·-
•llr 1 ;, ..... ,•utltlt•:t :t :u1op,~: •• , •I•· um:t m~di•h 
p:ar~ ttlll:l tl:t .. f'õllll,ra.:oo •111•· m;d .. 111rrM:,.nt 
•lf•,L't (\r•t\' iltt' i:l, l"'r'illí'. 'i tlf' 'lftlllfli :\ tl t•ll -
ller :111" Joo<IO~ ro•t•l:uooos d:~s ttHmirlp~l ldnlll'< 
il'h' .. ,. tii ri;.:•1111t:. •·:-l:l. :t"'ÍCIIthJto:, .;.n1ici1:uttlll 
IUI\t l i.l :~~ :1 fii'IH ti•• ~11:1 fH'u .. pt'I'HI:'ttl••. i\ t•:.-
IU.1 f:\ d~ · •tt"' ~e tr:tt!l utt•l'• •• ·• ·- 11"~ mu ltu 
m.ah. pnntuo •"lia tem awl:h1•! <••~ttpro ua. 
v:ua~urt rtl:1 ri,. .; u:.-o: !r111 i-

fo: h· IH,., ,,J,•udn-~·· •I, I•• •1u , ... u .• tu.-.·J:t•l·• 
w·flltlu :l •1ur uw r•~:n.,, 

,~ ... uu .... , .1 .·.:un:u .• tUIIIH•''I' ' ' •J•• ' · J ., ·, • 
',, ... v• t •h r 11111:1 lut.•n:• t•:u .• 11111 ttttt tltíf 
ri•nt••. 11.&11 .. , • .;I L111 th;:u:. ·I·· u u lõt. , . .... , I 

prut•;•!({'lltlutlu ltiUtl t! pn l'•lll'' •• (,ti . 
A 4':1Ut'tr.\ ti!!$. J•dH S··t· •lll ll• o llll fi···J·· I h 

tf"c·i.1:t •·111 ht•u~"'lir i u tl:t.; i~ I'• 'J ·"' .J , ...... mun i .. 
t'i J1in, uwr.11i~1 1HIU :b:dtu ti f' rdt!'tlltll'l '''''ln ''"'"'"' 
t•~jH!I' i; • •In jn).!H (H\II'l licu f••lh:m"-•~ r1 flllt' _,, 
tlt•.:Ui ll rl : 1..; t•l1UIH(r:1. ~''' ··~ph fl •t flt• ilt1i:111l:t• 
fiii' III U 

Ju l:: •. l•hrL:antn. f':-'•' ~•·l,HII \ • ,,,.,.,,.,t:t-
lll•'lll•• Ih• f" ;t""'' tlf' St•r n•·n•Hu. 

t: 1•••11...,, tnP<Ict•t •IIW u .. uhmu ~ .... '\r.. th•-
put '''"" \ c.l:t r3 ,.,.nlr:a .~:-..!1 pt·,•r ... u•::~.••· 

--- ·--------·---
:1-t .• SESS.\0 OROIN.\11 1.\ , EM '.:! IH: 

A!;osr o uE 1 ~Rs 
l'nt:•tt••:so:t.l no Su. Stt. l' t;.q llf. Ft:RR AZ 

!'I' ~~~ A 11 lO: --J:XPF.IIIE:O.'TF.,-Oio<~n·3ro)"~ tl.o · 
Srs. A. \ elln,;o R R. l' im·•nt • --Parecere< 
d ~ cnmmls$hM.-0L<rn·~r;.,,, •ftY. Sr~. Vn1. 
" " l.ino~ e r.. Sl'n3.-lle.rueo·itt1"11111 rl1• pru· 
fAreuci:\.--Obsen·:~(ões •lo 'r ' Pr.'!~S --
1.• r\OTF. o ,, nnm·:)f t" • •·•' ··'! .. 1·'ilttrA .-t.• 



o I • 

' .. 
ANNAES 

p roj<ctos.- -Orç Hn eo to 111 uoiti p.11. ··O os e r. 
•·ações dos Srs. Campellll, Vn1 do l,ima. 
Barroso Junior. t'orroora Alves, A. do 
Mauos. IJ. Fortes, ~art• ns do Andrade, 
•·rancisco Braz, F. S:i, Sal!llhiel n .\ . Ma-
doado. -- Discur~o do Sr. l>ouuo voul . -
Emtudas.-Appro vaç.io.-()lo~rrv~ç•ln~ do~ 
Srs.Salatbici,I\.Mnrlius u U.l'ootrs.- - l'roro-

l(lçAo da&essio.·-Observaço\o~ do Sr.t:.Pratcs. 
-Or91mento proviou:i~I.-Oi•cu rso e OJnendas 
oluSr. F. Vlauoo:t .-Approvac.in do art. 1.• 
--Observacôcs do; S1 •. 1-'. S:i,S. do llcscnde 
o~ F. Vtauoa.--Apr•s~·uaçio do projoeto;, 
lndlcaçlle! • re<tuer;mMios. -- Olscurso 
olo Sr. J. Orandão.-Discur.w oo pr.•joclO do 
Sr. Barro$0 Junior. 
Ao meio dia, feita a chamada, 

achAo-se rr•·~tnt&~ os Srs. Silvestre 
Ferraz, C a rupPIIo, Li ndol phn Caetano, 
N~varru. Cautlido Cerqueira, França 
Vianna, Silva Fortes. Bias Furtes, Ou-
tra, Josino de Araujo, Aristi.les Maia. 
Cb~sim Orumond, Lafayeue, .\ntonio 
Martin11, Costa Sena. Vaz de l.ima. M<or-
tins Je Andra•le. Camillo Pralt's, Fran-
cisco Sá. Ju~é Brandão, Lt>onel Filh". 
Antero, José Tbeodoro,Rvdrigue.~ llorta, 
Se•eriano d11 Resende. Viotlr, Velluso, 
Salatbiel, fraoci~co Braz, ClautJiunor 
Nuoe~. Aotouiu Tt! ixP.i ra , Ra.niro Mar-
tias, Tolendal. Coelho de Moura, Mo-
reira da Kocha. Augusto Casar, Tei-
xeira OnarlA, Nelson, Firmiaoo Costa. 
Juruwenba, Ferreira Alve~. !'abioo 
8ar:roso Junior, lgoacio Murta, Pi-
l8ellta, Nosueira, Avelino Ccroea, Luiz 
Vieira, Carlos Nogueira. Sousa Rabello. 

Compll recem depois os Srs Dru mMd. 
llarbuKa da Silva, Amaral, Alvaro ~ta
chado, A de Mattos. Carupolio:~, Tei· 
xelra da Motta e Gomes Candido; rat-
tando com rarticipaçào ~ Srs. l'orlirio 
Jlacbado, ÂO'lll.~to Caldtlira b soares 
'Peixoto. 

Abre-se a sessão. 
E' lida e approvada a acla t.la an te-

cedente. 
O Sr. t .• secretario dá conta do se-

goiote 
6XPEOIBNTE 

Officios 
Um tio secretario do gonroo, en-

"Yiaodo as cootas da cawara do Carao-
gola.- .\ ' cowmissão de razenda mooi-
cipal. 

Outro do mesmo, remettendo o re-
querimento. em que o padre Luiz Aolo-
nio dos Santos Amorim, director do 
collegio de Pitanguy, .pede paga-
mento de t :960600(), e.r: vi da lei o. 
!89!.-A' ~-• commii!São de razenda. 

Outro do mesm.;, remetteodo o reqno-
rimeoto, em que Luix Nicolao de Abreu 
pede aodsmeoto de soa preteoção de 
t88t.-A' mesma commissào. 

Outro rio mesmo, re·me'ttenrto uma 
propusta da camaJa muicloal de Oli-
veira para apprcvação de uma tahella 
tf11 perlagio na poole sobre o rio Parâ.-
A · ~-• com missão de ;:•opostas. 

Outro l1<1 mP.smo, remattendo um ()II-
dido da c:Hna a •1•1 Caldas. rle um ~nxi
lio para a ~~~tra:l:\ de r.lços rle c~ldas.
A · t. • conunis.<ào tle razeoda. 

Ou1ro do mesmo. rPmeueotlo o re-
querimento. em que .\marante Comp. e 
outros pedem isenção •I e 11 i ver~os im· 
posoo)Ç.-A · I . • corumi,~ào do razeoda. 

Outro do mesmo. rcoueLtcnrlo o re-
querimento, em que o profe~so.r Camillo 
l'err~ ira do Mello pe•le pagamenlo de 
vencunenlus, ref~reu les ao tempo em 
que esteve eoo di~pooi bil idade . -A'~ 
curnrui~sO~s de puJeres e~- · de fazenda. 

O Sr. Teixeira Du~rte requer prere-
rPucr:• para a discussão do p 1recer re-
laliV•I á pre1eoçâo1 Llu eogllobeiro Car-
los Guedes da CQsta. 

O Sr. Presideote diz que cru tempo 
~crà auentlido o requerimento do nobre 
doputatlo. 

O 8r. A.ugu•to V e llo.G 
observa que, a requerimento 1l 1l illnstre 
repri\Seotante do 3.• dis tricto, o Sr. 
Ornmond. addi ta do pelo nobre depu-
tado Sr. llias Fortes. foi adiada a dis-
cussão do .. arecer da com missão de io-
q_uerito sohr~ o oume da supposla ral-
srdnde, arguula com relaç:lo á l.>i n. • 
3U'! , de~ de Setembro do auoo pas-
sado, para que russo snb;nat•ido á dis .. 
cus.são depuis <le impresso com os do-
cumentos ao mesmo relali vos e distri-
buido pelos membros da assemblea. 

Diz que S. Exc., o Sr. presidente, ~ 
qu_eru se dirige, comprebeode que este 
arh:unento oáo pode se tornar indeli-
nito, contra aquillo que decidiu a as-
semblea. 

o requerimento roi apresentado ba trea 
dias e parece que ja ê tempo sufficieot• 
para que tenham sido impressos o pa-
recer e documentos referidos. 

Pergunta, pois,' A S. Ele. si ell'ecti-
vameote ja o foram e, oo caso con-
trario, requer á S. Exc o Sr. presi-
dente que mlerpooba a sua innueocia. 
como digno presidente da assemblea. 
aOm de razer~e e'sa impressão e dis-
tribuiçlo sem mais demora, pois preeisa 
discutir a questão. 

O Sr. Presidente : - lorormo qus 
ainda não estào impressos os papeis e 
qoaoto ao pedido! que raz o oobre de: 
pulado, será attendido. 



AN~A..ES 

O 8r. Dna•t.htt.n Pluaon l..r• : 
- Ih mais tle uou anuo. Sr. prcsiol •nl•', 
tenho em men po.lor 1110:1 • rPprc>cn-
taç?lo ela algnn~ lnhil~nt<~< •I•• rlis-
tricto IJO 1\io V~nuo•lfo•l. •lu Ulll1111' '1111 
da cidldO oln ~ ·rrn. !'. 'l 'l.ol ll'llh I o lo!•· 
X:lolo tio a;m•~o:n tar ;, c~l• 1ll•1<to'o\ :o<· 
:~emhlo:.1 . 11111 l'ir tu•lc ole ul~ o11n '" C•I•Hi -
ol craço)~• •I'IIJ tn ~ foor:lm s uggo1riola~ 111'111 
ruou oli~tiurtn coll~!{a de bancada. o St·. 
lb rrt•~~~ J oouinr , 

Eut•ul:lll l>~, c••o tinn:~ nd•l os damnrcs 
ci:I'Jn•tlltlS povo~. por f,.e,tnentes c on-
~w n to•.< r~.;l .ttn : o çc\cs ... 

o 'r. ~l otrta : - Mnito ju.•ta.~. 
O ~-- 11. Pcm !nt'l . .. en peçtl lir.Pnç.'l 

:lu 1111\)ro •l••pntadfl (1:\r.l rpt~ uã' leve a 
mnl ~i hnj·l \'•·nho cnmprir um r!evcr. 
·tUe 1ue intplo• n cargo de represent.1nte, 
posto Qllll in·ligno 1 ntio opoiarl •s ) 
claquella inllitosa Jllrte de nossa cara 
província. 

Trata a primeira t'tlpresentação, ~r. 
presidente, tle peolir a Psta assemblen 
a revoogaç:\o da lei o • 330\ de 27 de 
Agosto de i 885, lei al taweute injusta 
(ndo apoiado tio So ·. Ba.·•·o·o Jut.iOI') , 
il cuja cnofecçào não presidiu nem o 
bom senso, nem a renexào .•. 

O Sr. Bu roEo Junior:-Nem V. Rxc. 
pode se referir pJr esta forma aos acto~ 
da assemblca. 

O Sr. O. Pimenta •.• e nem tampouco 
o interesse publico. 

A.ppello para os nobres deputados 
que conhecem aquella localidade. 

O Sr. Uarrnso Junior:-Eu conheço 
e disrordo de V. Exc. 

O Sr. O. Pimenta : - Sinto muito 
d iscordar do V. Ele. 

Essa lei é tal que obriga aquelles in· 
di vi duns :1 se collocarem em uma dts-
tancia maior de 35 kilometrl.'s do ar-
raial do Rio Vermelbn, ao pa.~s" que 
para a Penha ha ap'lnas 4 kilometros, 
ficando tam bem dist.1ntes do fóro do 
SeM'o a tnai~ de t OO kilometros; no en-
tanto qu11 para S. Jnào D1ptista ha 3) e 
poucos kilometros. 

Alem dlS$0, as estradas qoe se di-
r igem para o Rio Vermeibo são inter-
cepladas por serras íngremes e asperas, 
ribeirões caudalosos, que na estação 
plu•iosa impedem o transi to; ao passo 
que oara S Joào Baptista as estradas 
sào planas, atravessam campinas ale-
gres e vastos horísontes, cujas paiza-
gens amtlnisam a fadiga do viajante. 

Accresce ainda que este territorio foi 
iniq11amente arrancado da Penha, a que 
peneo•:la desde mai!l de meio seculo 

·(A4o 11poiado do Sr. Ba1TOSO Jtmio1·), 
~ ficou pertene.!odo ao t 9 .• districto, 

qu:~ntlo " llio \'crmclh:> portcnr~ ~ · • 
IA. • (não up,iallo do S··. fj,, ,., ,,., J ,.. 
llln•'), 

F.nt11o, V. Exc. quer rw~:ar ltne o I\ co 
Vermelho perteuct! '''' I H. • ,!J,trrcto> l 

ll Sr. U~rrooso JntJtOr:-0 opt•••li,:o é 
IJ'IC a lei IIIIU lllS$011 tlSS!l Jletlaçu olíl 
to•rrco~oo t•ara n lltu Vermel ho !I'" l·t 
tn.ol< olu 'I''" uma reparaçàu. 

o :)o·. H. l'ionPnta : - 1'\ào a poi:ulu; 
:1a m:.s- olt1 llhllu 'eo:ulo quo csso ter-
' o: no I'Llfl!'fh'll à Ptlnha. cuj:l fr~guezia 
fui cr .. arl:. 1'"1' alvará ole l li2i. 

U Sr. 11 Lrr·•'u Junior: - .'lào ~ [10iado; 
n r.ontraoo" ~e vrol'a cmu o< 1t vros tlo 
l'!:t~•ollo.:;oc:\u ol.lS aoto~;ls elciç<le~ 

ll Sr. ~l o11ta : - :\las, no\~ provamos 
co111 •• ~ lo• i• exis tentes. 

O Sr. ll. Pimenta : - .'l~o ha natln 
mais ~\travagaote tlu que obrigar o~ 
pnvns a duas ohe•liPnrias. 

O Sr. Oarrvso J unior:-~· jnstamento 
tl que V. E~c. quer fazer; fJ!IPr sub-
meller o~ h 1bitames o le~se t•JrriloJrio a 
duas JUrisdir.çõe~. :'t olo Sorro B to olo S. 
Joàn llap ti!l ta . 

O Sr. U l'ímP.nta: -l'mtentl e-~o su-
jai tal -o:~ a uma atlmi n í~ll·açfoo j1111icinl 
e adwloistrativa e á outra arlruinis· 
traç\o meramen:e política. 

!~to é um:t iniquitlatlfl, '1118 revolla. 
o Sr. Jurnmenha: -U.l!<tlíl que o ne-

ROCiO é irritante entre Jons coltegas, 
h a vemos de adiai-o. 

O Sr. O. Ptmeota:- Eu sei qne isto 
ir:, para as kaleod3s grega.q, 110rque 
aqui nem sempre potlc dumtnar a jns-
uç:~. 

Outra razão, que aliPgO, c que o E1m. 
Sr. Dispr1 da Otamantrna. que não se 
deixa levar por motivos politico1s, até 
h<oje não se dignou approvar a altéração 
civil. porque oãn tem por intuito obri-
gar os povos a prestarem uma ohedioucia 
quasi imposstvel e ate im:norai, pe ~
miua-se-me a expres!\ào. 

Um Sr. deputado : - \'. Exc. tem 
muita razào, 

O Sr. 8. Pimenta : - Ainda outro 
testemunho insuspeito eu poS&J apre-
seo\l\r á a~emblea: li o quo se refere 
ao ex-deputado, o Sr. Tbeotooio Pereira 
de ~latz:~lbães e Castro, qne esteve pre· 
sente t.'sl'l ca5a quando tratou-se desta 
lei, que passou sem nenhuma razào. 
sem nenhum fundamento, sem ne-
nhuma dlt cussão. 

Este Ol·depntatlo. Sr. presidente, 
teve a bondade ue escrever-me a se· 
l:luinte carta, que ea peço .i V. Exe. so 
digne manJar coosigual·a no meu dis· 
curso {lê). 

O Sr. Morta : - E' um documento 
da maior importancia . 



O Sr. Barroso Jonior:-0 Sr. Tbeoto-
nío e~tava mal informado quando es-
crr.vPo e~ta bistoria. 

O Sr. ll. Pimenb :-Não apoiado; es-
creveo io..~o justamente depois de ter pas-
sndn por aqnclla lora:idade. 

O Sr. Carlos Nr•gueira :- E qnaodo 
pal!son c~ ta ltJi elle nào era' era· depu-
tado aqu1 f 

O Sr. n. Pimenta:-~im, Sr. 
O Sr. Cados Noj!ll&ira : -E como vem 

agora cantar" p ·linqdia 1 
OSr. ll. P1meota:-Porque foi illudido. 
A s~gnnda repr~l'eotação, Sr. presi-

dente, f\ de alguns fazendei rM, quaes os 
Srs. C~nditlu Pereira Serpa tl lllbos, 
que pP!Irm a me~ma medida em relação 
.is suas l•ropriedadPs, 

Eu, pois, confiado oa josti~a e crite-
rio que derem presidir aos trabalhos 
desta aseemblea. espPro que os repre-
sentantrs sejào acolhidO:i ra v ora vel-
mente. 

O Sr. 3arrnso Junior: - Hei de fazer 
tol!a opp.•siçào possível. 

O Sr. U. t>imeota:-Ooobre JeiJulado 
não tem l'azào; e;;tá servindo a uma 
pess1ma causa. 

O Sr. Duroso Junior:-Tenho toda. 
O Sr. n. Pimeota: - Coocluo, Sr. pre-

sidente. IWdindo a V. E~c que se digne 
consentir que sejào inseridas no mcn 
discurso esl'as l'epre~eotacõcs, assim 
como a ra rt11 do ex-dPpntado, o Sr. 
Tbeotoolll Pereira de Magalb1es e Cas-
tro. 

O Sr. D:A rroso Junior:- Ih i de me 
oppor com lo das as forças . a essa rue · 
dida. 

O Sr. 8. Pimen!a ·-E eu lambem hei 
de cumprir o meo dever, cu~to o quo 
custar. 

SPgutlm os documeotos a que se re-
fere o orador: --

(COPIA):-IIIut. e Exms. Su. 11r8Siduntu o 
m~ls membros da assemblea legislali\'a pro-
vincbl do Minas. 

011 ~hnito assi~tnado$, antigO$ morador ; 
da rr~j: 1••1.ia de N. S. da Penha de França, 
do mu1 u·lplo de S. João llapllsta, vôm com 
todo o Nsjlllilo a prllSença de V. Exc~. Im-
plorar a revoga1}aO da lei mineira n. 330\ 
de t7 do agos1o de 1885, por cuja força roriin 
elles tran~fer1do~ para a freguezia de N. S. 
da Penha do Rio Vermelho, do mnnicitlltl 
do Serre•. 

Os molivosl)nelov~o os abaixo nssi;;;na<los 
a r<Wiamal'em con1ra cst., mcclida sãu 0:1 
sr.guioteo;: 

t. •. de.<igualdado ou distancias 0111re os 
dous povotulos ditos, porquanto a aclual di-
visa dls~, du Penha nponae 11uatro kilome-
tros, .lo pa.'lSo que para o Rio Vermelho h11 
um poronrso SUJlerior a 30 kilomelro~; !.•. 
o desarr:mjo pohtlco, poi~ <(UO a Penha jlllr• 
l ence M 111.• distric to " u Rio V~nnelh~ 

ao 18.• dlstricto, ficando nssirn un1a lei gr-
rnl perturbada por um.o proTinrinl; 3.•. 11 
inconveniencia dos cat.linhos. por11nc para 11 
Rio Vermelho ba vnrlos ribeirõc; cauda lo-
so~, como scj~o o Coe:ws e o muoulo Velho. 
os quaes na estação cjltll'osa orgãn passa-
gem, ao passo que pnrn ~ Penha não lm 
lmpecllio al,um. 

Assim, P.Ots, esperào n; aba i to Assignado> 
I[Ue essa 1llus1re assemhlca, comp~netrada 
de.~Las razões, deferir:\ heni:;n.unenle o pr-
diOo quo ora fazem. 

Deo:1 Guarde a V. V. Ext·s. 
lllms. e Exms. Srs. 1•residon1c o mal' 

membros da a~semblca legislativa [troviu-
cial de Minas Gnrne~. 

(Esl:i assignada pnr 11\ ~essons, cu)"' 
firmas forào reconhel' irla' velo 11\helhâ<• 
Camar:t). --

(COPIA): -IIIms. c Exm, , Srs. pre;idenlc 1• 
mais mem bros ela illu ~1ro a,;semblua pro-
vmcial Mineir.,. 

Mílitào 9rillo Serpa. r~sidente no di:~
lricto de 11 10 Vermulh•l. 111nnlci plo da nld~d·· 
d!! Serro, vcm3JI LO V. V. l·:tcs. pedir rupar:l-
çno do damno r1uc Ih•• causou a lransfP-
rencia do solo onde rr.sído para n parocbí;o 
do ltiO Vermelho. 11110 foi, CUIII fnjnsliça t' 
sem convenleucil pnhlica. d.!SIUOinbrad:t 
1n 113rochia du N. S. da Petl11a dll f'ranç:1, 
•·umiclpio da ci1ladc 1111 S. Jo~o llaplista . 
pela 1•)1 min ei ra, que nllo!rou as dlví<a, dn . 
dou. d i~Lrictos, l'euha ~ llio Verm~lho, 11-
nndn ~· auLÍIIIIis;ima< dil' ill:\!1 da S••rra d" 
Mundo Velho, agWI.S vcrtenlcs parn C<ll~,c •. 
e as veio collocar pcl., s•'ITa do Ambr •. siu. 
di:<tJnle da sedu do ttrl·ainl 1la Penh~ In•, 
kil .. motro~. llcando f.lfl1111ro~ndida a fntonoa 
do ~upplicnnl~. IIIIU é di,Uiut~ do lliu Verm•·-
lho ChiCO teg-Üa!), h.uuJn :1f1 ~'UaS flua:". para n 
orraial da Ponb.1. 

.F:sta nllera~:io do dins:IS. out ' IIIP a11ena.• " 
101 ICYP em v1sta :<all~razor , .. desrjo~ oto 11111 
raz.,utlcírn, lon~;e de ll'a•er ., l.um ltu blíc ... 
ac.1rl'otou sobre os mora.loróõ do ltOrínw -
lr(t du~mumbrado dil&pcza• 9 grnuih1:1 iu · 
commo•I O$ ltuau clo procur:i" e;1:urrer seu> 
cliroilos político~ e quando <e colln.·ão n:. 
tle0cicnCI3 de prOCllrar n f" ro, iSI•l I>Ori(UI'. 
dis tando o purimelro di 111 1l•1 arraial da Pc-
11113 duas e trcs le11uas, •llld~ ex istem to-
das as suas commoL11dade~. veem-se obri-
gados a demandar uma \' IM•dm de 5 ou 1; 
feguas, com passagem do dos t[ue uã.o C..'-
dem lransito nas esta~~i•es chuvosas, c para 
a ddade de S. João Ba11tis1a ll e li leguas. 
:lll passo que para a cidade do Serro, d~ 
'J113hluOr ponto desc~e lll' l'im•lro. se conlà•t 
19 ICI!U3S, 

Ora, a lei devo em •:a.sw. 1aes, para decre-
tar mudanças de dil•lsàs, attendcr sompn• 
:i comrnodidade dos povos " ao bem pubhcn 
u não deixar que um 1111~• 1Í" particular far.:. 
tantos descommodos. romn no caso sujeiló. 

.~ssim, pois, esjlllra " supplicanle que ess;c 
;uustru assemblea. retirando de SI essas cou-
venienciao particulares du um só homeru, 
fa\'3 [IOr lei transferir-sn n fazenda do suppli-
cante para a paroehia da P1mha, desmem-
brando-a da paroehià d11 nio Vermelbo, ,. 
para Isso d:í as ~eguinLOs divisas: 

E' a fazenda do supplicantc denominada-
Pedra !llenlna-e suas divisas são pela Serra 
do Mundo Velho, agua.~ vttrteutes para Co-
caA:~, llcando es5e perimelr•J ntli :u nova., 
dil'isas ristitoldo à 11ar•u'hia da Penba. 
tln 1nnulci11io da cidadr• 1IP. S. Jt\ào B~ptista. 
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Si ; illustre ~•~•mblt1 ~ll'ltdPr, ~omo ••-

1•era o ~n(lvlicantP. C>t~ Jn•l~ reclamação. 
con•l~o:nara 1'111 $1'"' annaC$ tuais 1111 acto 
de justita ~ r~1•a r~r:l o dan1110 t 31'>atlo a 
IOdO> o; lllOradulf'> du ""I•• d•• que• <r trata. 

e vor is,o 
E~ PI' ra o ' "VIllíra ntr. R. J. 

I'''""" do· l'r311çn, 1;; du a ~rll de 1~.
llil ilàu l:y r•llu Seq1a. 

Addirulo ao m'"'"'" pedido. 
• aune l f'ernanolc.< fcrr,.,rn rir Õli\'~irn o· t;an-
d ioln Prrr•lrn Sr•rp~. 

-
(I :OPI A).-111111 .. ~; , 111. o 1\o•voltll. ~~·. (O· 

tltl(u Juau llaptbta l'irne11 ta. 
l\Ju JW""''' dt:un:.r 3 mun ;t :nlluri:\ tia 

1ri, 11 . :1\ 0\ . rio '111311111' fala \'. t:xt•. 1\rvd rn . 
41111 sua 1'arta •.lo: twj~; por quanto, ll»> loi 
p tiN!-tJU u:1 n:-:'(lllli.ltl:l . nau~.·, dt.! an:urd•• cnm 

C) rnro f•IHàu r(UtiJI:w hriru ft•• tli:;trk lo, •• Sr. 
Peclrn "M ;, 1la Si h· a Orauol:i ... por <JU~"' fui 
elln rrdi gioln , 1113~ lahiii<!OI o'f\111 3SStll tiiH POtO 
do rr pro'>l'lll.111to· th·slr oll<trlo·to. o Dr. ~uno o 
Tc.i \ c••r:a l..:a~··'· 

·~~ .... '\t'Í(l'UIII'l:JOI' Í,I lllt' :tllhlrJ~1 3 lh•dmar 
d t• ttu.m n ft''l'( rH:':.hilhi:Hit" f"~rll,l!'i\':t 1ltt :tl-
1cr:w:tu fl :t .. •I \ 'lS:I"i 1'1:1 .. (rr'J,ltlt'7.t:h tln t•(•n'Hl 
e 111;, \'o•rtllo•l hu, 

l•do c·oulu·•·mu·utn •tu•• hOJC lrnhu do ttir-
r itm·iu :a 'JI"' .,, lt•h•ft' ,, 1•·1. 111 r. Jll1rt••'•• tJU" 
n div il'l-itu ''"'~'l tuitw •Jn por ••SU'I. n:w •i ti mais 
ua111ral f• ~·quit:oth·a. p:w•o·•·ntlo-nw. alem 
d is. .. o, •1111' :'1 :tll t .:a tll\'b!\ •lo:~' tln:t~ rr•·vu(!-
zi:b ,. :a tu:ti' • url:tl •• dtW«' ~,.r rNL'\Iwl('c:hJ:t. 
l·"lr•JUt' ···uasu lla mel hor os 1ntt·n~s"'") tlc 

.:uuh:L' c Jll'tO'i>a mclhur ~ tll vi.;iu. 
~utrN:trtlu, (tHIIi:Hil J •tm•st;lu :tu ~pínto 

4le ju.sli~:t o• ~ reo·onh~cotla illu~trn ç~u ~~~ 
Y , .:xr. ll evrlm., rortani•'Htn ter:i rlln n 
soluçA•! do• ju;liça. 

ll esJJOUtiO a~~;m 11 • M la otu n \'. Ev. llP•·olrn. 
stt tlignuu dirolóir-tnc: ll cotu muiln <'•tima 
e c~n~i,lnra.;ào sui•~CI'C\'••-uw 
n~ V. f;,,~. Ro,•drn. auonto ohrl~:a•l~> u 

eriado 
Thcotonoo P~cirn de ,lf avnlhoJ~• e Cflttrt~. 

S. Joãn flupliS1.1, I! ti~ !otarr,n rl e IRil(l. 

Vão à commi~~ào de estati~tica 
Pa.rec:eres de commissdes 

Sàll lidos e sem dt>hate appro\·atlos os 
~uiotes : 

11 comruiSl'ã\l de iostrucçiio pul!llca. a 
que foi presente o requerimeo ln ''" ri-
dadão Tbomn Rodrignrs Duartl'. prn-
fessor de instru ~~ão primaria d;• ··idade 
do Curvello. pedindo ;i a~semiJica •rue 
lhe mande contar ~ra a apo~eota
.toria e gratitkaçào extraordinaria o 
tempo que ensinou particularmen te, ó 
4e parecer que seja indeferido. 

Sala das sessOes, !! de Agosto de 
t88'1.-C. Sena. J. Dutr;., Josó Theo-
doro. 

A commisMo de instrucção publka, 
tendo presente uma reprfsentaçào de 
muitos habitantes da cidatle do Serro. 
l)edindo a creação de uma aula de 
1atim e francez naqnella cidade, o, 

Considerando que,·. digno dos maiores 

elogios o interesse que pela instruc-
çào publica tomào aquelles cidadãos; 

Considerando, por outra parte, que a 
creação de uma cadeira de latim e 
fraoce1. na cidade do Serro, desacom-
panhada de tgual favor a todas as 
outras cidades da província, seria uma 
medida excepciona. e odiosa; 

Considera orlo que eSl'as aulas avul-
sas do instrucção secundaria só potlem 
ser creadas cru detrimento das escola~ 
primarias, cujo numero ainda é in· 
sufficicote, sendo ellas inéoulll!'!avel-
mente as mais uteis e necu<~arias; 

E' de parecer que seja iudererido 
aquelle pedido. 

Sala l!as commisiões. ~ d11 t\JlOSLO de 
1888.- C. Sena. J. Dutra, José Theo-
doro. 

A r.o mmis.•ào rle instrucçilo publica. 
a que toi presente o projecto tle reforma 
da escola dt> pharmacia de Ouro Pretn. 
é de parecer que s~ja ouvida a t. • 
CODimissã.o de rnenda. 

!'ala das ~essões, 2 de A~to~to de 
1888.-C. Sena, J. Dutra. Jo~/> Theo-
dorn. 

rr lido e posto em discussão o se-
guinte: 

As commissões reunidas tiO in~truc
ção publica e 2. • de razenda, exami-
Dando o requerimento, em que o ci-
dadão CMrles Morei pede à assemblea 
um auxilio para a conclusão de um 
li \'rO sobre a província e coositlerando: 

Que el\sa despeza, com quauto para 
um Oro uti l, nào é de imprescindível 
necessidade: são rle parecer que seja 
aqnrlle petli rll) índcferi•lo. 

Sal~ rias ~omru issOes, ~ 1IP \gn~to 
de t 88R.-C. Seoa. J. I ntra. C. PratP~. 
José Theodoro. Leonel fi lho. t:ha.-im 
Druruonrl . 

O St·. Vn;r. do Lhno:- Sr. 
prc~•dente . peoi a palana para fazer 
ligeiras considerações, impuj!oando ,, 
par rrer ora em discus~lw, i ndereri ndo '' 
petição de Charles Mllrel . proprietarill 
e redac tor da L'Etoilc de ·'ud;petiçào, 
Sr. presidente. quo consigna toda 
justiça. 

Esse parecer, Sr. presidente. uào 
tradr• os verdadeiros sentimentos desta 
illust.atla .tssemblea, porque, ainda ha 
muito ;lOUcos dias, vimos qoe ella 
votou, per iniciativa do nobre deputado 
representante do 20. • districto, o ma 
verba de 40 contos de reis para ser 
rerresentada a provior.ia tle Minas na 
grande exposiçl'lo de Paris em t889. 

Ora, a otora de qne se trata tem toda 
relaçl'lo com essa representação da pro-
víncia oaquella nposiçl'lo, porque, sem 
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um livro em qoe se deserevào l0do:1 os 
prodoctos, todos os Jogare•. todas as 
cidadet mais importantes da mesma 
província, não ser! tão facil r.onheCl'-
rem-stt na exposição as vantagens tlt!'~e.~ 
mesmos prodoclOs e o estado ou grau 
de c i vllisação da oos!'a província 

O Sr. Cost., Sr11a: - ·Peço a pala na. 
O Sr. Vaz elA Lima -O pedido de 

Charles MorHI .), por taut!', muito justo, 
muito ju ~tlllcavel , e traz vantagens 
para a prnvioria. 

O Sr. Camillo Prates:-Quanto julgl\ 
V Exc. que é nec,.~sario para e~se linof 

O Sr. Vat de Lima:-tO:OOOJ'IOõ. 
O Sr. Sllveriano de Resende:- 0 Sr. 

llorta. Barbo~a ja deve ter dado provi-
dencias ne~e ~entitlo, porque foi para 
isso autorisado pela lei de immi-
gra~o. 

O Sr. Vaz de Lima:- 'sso c c,1m o Sr. 
llorta BnrbnMa; alem de que não ll t~ve
mos esperar por essa obra, que. lir a~;'. 
para as kaleodas 11rPgas: aproveitemos 
a pretenção do Sr. Morei, que 6 van-
tajosa. 

O Sr. SevPriano de Reseolle:-A le1 
até autorisava que a obra fosse tra-
duzida em diversall línguas. 

O Sr. V~7. de Lim:.:-A obra ti, rois. 
de vantagem para a província; é um 
complemento da medida votada pela 
casa. ba dia.~.a respeito da uposiçào; e 
eu acredito que a assemblea. para ser 
coherrntR com n procetlimeoto que teve 
então. deve rejeitar v parecer da com· 
mi:1slo e aceitar um substitutivo, que 
vou tt~r a honra de submeter :·L ~ua eon· 
sideraçào. (!é. M uitn bem). 

E' apoiado e eoLra coojuact.amente 
em discussão o seguinte 

SubslilutiVo 
SubsLilua-se a conclusão do parecer 

d" commissão pelo seguinte : 
Arl. uoico. Fica o presidente da 

província aulOrisado a aux.iliar eom a 
quantia de tO:O:JO:OOO a impre·sàt e 
pubh1 •çào de uma obra sct..re a provín-
cia de Mio3ll, da qual é aulOr Cbarles 
Ml)rel. obrigando-se este a fornecer á 
província dez mil volumes da mesma 
obra. 

Sala das sessões, i de Agosto de 
t888.- Vu de Lima. 

0 Sr. Co•ta llen& (DãO lemos 
o seo discurso). 

Eocernda a diecu~slo. é approvado 
o parecer. ftcando prejudicado o substi-
tutivo. 

Sio lidos e vlo a im!,rimir os seguia. 
&es: 

N. l ;;l 

A commi~ do il•5trucçio pu biiC-1. !llud~ 
cxamlnadu a petição do Dr Jooü do VII~Cilrt
rr.trn~. rt•qu•reudn n:.ra que seu irmão, Ma-
rtOt•l [,Mpnldino I! e Võl>COur-e.llos, s•Ja admlt-
tu1n :l uoa ldrnla n;, C·cola do pl1armmçia 
oll!lta cidade: t:nnsidcrando: 

Quo o lllf'$111oo ahnnnl l.~ll(lllldiuo tln Vas-
ro ucniiM pr.•ston ••x.,mc; dn< propnrn tnrlns 
oxll! ld"~ pnrn A rclo·rid3 uulrlcuiA 113 escola 
milhnr da coirlo: 
Mnl~. quu o.ll3 u~cul:t 11 um curso sntoorio r 

dn lmpnrlo c. portnuln. ••s cxarnns nblflrolla-
•los san gnrao$ ; 

A Inda que. h a lln~i;;oj"" oh•& I'- assnm blc.1 un 
onu tidn ~~ 11rctcndin do IJCiicionario que 
ronslllunuo prl>eed.,ntos 1:. •·ora vt•ls, f054)f-
vondo •IIIC la~ ox~"'"' ,;in v~liolns para a. 
tn:olriculn na 11.•rnJ3 dn jlh3rmncia: 

E' d~ 1•~ rm·cr •1•w :<~~j.' a llcndidn tfiiOiicinna• 
rlo,aollljll3 11~0-SO A ll$SC lhn OS<'gU ÕIII• rrojéC!Il: 

A nsscmt.l~a l~~:islaliva pro•·incia de Ml,-
nas Geraos o! rcrNn : 

Arl. unirn, f'oc3 n flr~~.>idnn lo d3 pro-
•·inei.t nn!orisado a rn~nolnr ~lltnluir :i ma -
lricul~ na Mcnl:1 de l>hnrm•d a o l•·~t.n c;~pital 
'' "'11nlnu1r )launel l.t!upuldi nu do Vai!COn-
\.'~llnt: r••''• •Jnul:l$ 1\:\ tlitel~n:c.iç•'u's nm ennlr:tno. 

S:o In dns Ro!S:i.'ors. ! dn Ag.>•IO do IRI!ll-C.. 
~oua .-J . llnha.-José Thcodooo, 

A ~~In ' 8$euo hlea r-.)n rrnr•n o llr. M:o nPol 
LU fl Vlol : a ~ o cld~dâu (;u,do du Snusa N()-
guelra tJrivil~gio 11or 50 nu nos o I:Manlh de 
jurns tl e 1 ·~sobre n capilal mnximo de 
:!00:000,)000 p~ra 3 r.On·lrur.ç.'iu. nc<O o gom 
de um r1103t rerrro da "'l:tt.an de S. SPba:J-
Ii.in, da eslrada ote rerro l.eopnltlína, ~ povoa
ção de li Sebastiá.l do l'uah)'ha. 

A lioha retjuori•la de<lina-,._, a onc:~mi
nhar parA a esl rotda L.apoldiM 11rodn~o 
que aclualmenle d~rh•:.-•e p.1ra • t:anta-
gallo e, 11oi~. ·augmentari a n•utla daotuella 
VÍ3 fcrrr~ C~ ffi V>ll l~gem f13r~ a llfOVÍU\ã3. 
que garan1u j ~ros sobro o o'lpilalnella em-
pregado. 

A conslrncçào doHa ó, pnrlallltl, conve-
ulcnle; o n•slo as roonmissüns o61ão, dn ac-
cordo com ns informações oOlciacs IJU~ lhlt' 
rurào prcseules. 

A garAnlia do juros, 110rem, nlin podo ler 
IX) r IIm r. vorecer empre.us doi fl&<luooo oa-
jlilnl, qnan lo nsl~ Jn encontra, I'Hn aura-
hil-o, as condl~6es eeouomíras do &ona ja 
servida por imporlao tes vias rc rr~ 

As commisoões são. poL•, de parecer que 
se adople o seauinle projeciJI: 

Art. 1.• Fira o governo da prn,·lncia an-
lnrisado a contratar com o Or. Manoel Loilt 
VIeira e o cltla·•àu Goído de Sou•a Nogueira a 
CODlllru~ode uma via rerru.r.ommunicaDCio 
a eslaçâc; de S. Sel>asliào, da estrada de r erre 
I.eopoldlna. com a povoação de S. Sobutlio 
do Parabyba , sendo es1a linh~ da bllola 
de 1.• o goxando os concessionarloJ do pri-
vilegio por 50 aonos. 

Art . t .• Revogào,-se as disposições e• 
csnlr•rio. 

Sala das se;sões, t de Agosto de 11188.- P'. 
S:I.-M. de Auarade.-AriSiídl'f: MAla.-Jo-
sloo Araujo.-Anlero. 

N. ~ 

A commiliSio de loslracçào publlea á de 
parecer que, der~rindo-se a ll"liçâc do pro-
fessor Alexandre Augmto de Lima, ee adop&a 
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" >~•guiulo tonljP.CJO, oi~ cooofuruoiol>oh· ro1o o 
Jl.."trPC.I!r da 'f.• rumu·f•ltiO •li' (:tl•••uf:a 

'' ~ssemiJin~ lo!S:i~lnlin roro1 ínci.11 do ~l i
uns C.oo·ao~ duc rfll~: 
_Art. m_ait'H, fic-.1 u lll'f•>i•h•ut•· alt I•· ,,·iu-

n:t :antoras:u!o :1 r utr toth•r u·n .1UIItt •l1• 11-
n ln•::'l. com n nrtl••n,•tu ,, 'I"' ' th 't•r elit't•tlu. 
nt1 JII'U(t!,..;_:i:•ll ' ' "' Ju ... ti'UI' t; :&ll jii'ÍIII:il·i."' 11.11 r r,._ 
~uod:. dl" S. Ju ;,o cl.. t:l~t~pnlu . • \1•·'\:-t ll•lr•· 
\uglbtu cl.• l.una; n·vo;,rad:h ;;~ .. tli'l'""'' '="'"'' •·w rnttlr:t t' •••. 

S:.J:t tl:l:< <u..,<i•t· .. ~-- ~ ''~' Ago~lll ,,,. lii"'~.-f:. 
So•oo:o -J. ll .olr~.-J .,. · Thcflolur~o. 

\ I' lllllltJ,, I I:!,.. 11 1 ( l1,t'fl!l ;t , ~ ~ 'll t l ll l'lll 
' ,,,, u r•••pt~·rim••uht •I•• t•rure•,,ur ti•· wu:eic:t 
•In f~ •·• · • 1111111•aro .-. ,l,r ul:t nurm.tl d:l r:q1llll. 
J o:w ~íruii•'UIIh •l:a Silv:t Hlll tl •pwl JU~tlt• u 
uw .. ut•• Jll"••rc.;.;ur 'jll•• ~.i:to ., .... ,.u.; t~rtl '• fl:t ... 
•lu.; t;:u:af=-•1••' :lfli t ''S uuL'•tS ,, ..... •lll''" •··t.:a · 
lu•llt•du•t•Uitl ... •• 

t :•.n"~hh·rMhlu •tu". \'i..::t,, l"r•• 11 u ... pruf, ......... .. 
rt'i do rnu ~h:a n~ mu~uta s uhrr:.:::~ •;t"'.;; 'I"'' .. .. 
•l:t. .. mJir3s lll:th•ri:1"'~ :tl't'r•"'''••llll•• :ti111la tflll' ,, 
l r~h:tlh•t d••,,, .... t•r ,(,•.; .. ur·· ... , ... nt••·ru•a· :~u 
•1•,:\ ICtc, vist•, na u s••r "f'u ... •uu !'ooiiii Hitn twu._ 
prd :t 1tnt llr•'1.·1 th! 11\:t l••ri:. : •· •1•• pnr•'l' t•r' •JIH' 
"'!l'j:t :vlupt:hl•t '' "'~uiut., l'rujl't' lft : 

.\ :t'~tunltlt·!1 •~:.:i.;l:ltl\':' tJru,·wc.·t:al •ll' )h· 
u;•:-. ;,:-orn.P!\ tlrcr.•ta : 

t\rl . llnh'o. Fic~o i~ol!llaolu6 u~ ,.,,n.·ioou•oo-
ltos dos p~ofe<~Sor~s ~" nousíc.1 d.H c;culas ooor-
motrs e r,.u•ru:tlu!' tb provinrf;t :tf):t •lo:c nu-
tro, t•rof,•<s.trt'" tiOS mr<mn~ r~t:tlu•f,•cilllt'U ih'. 
t'•'\'vg.1d:tS- n~ tli.ill•t:th;•1t•s í't11 cuutr:trio. 

S:JI.'\ ·l:u "'' 'SMJ •:t, :! ·••· Al-l"''o df~ tAAM.-
e:. l•r~lcs.- t:hbsion llruoooou~ -l.••llu•l f i-lton, 

N ..... . , . ..,., 
\ ... I!~Uit.la ruuuni.;.;ln dt• f:•z••thl:l. l•·u•lu 

u\;wllu:uJu 11 l'tllfll"rimoutu tlll t't•h(t· 1!.• -..m···;•u 
•la olirro·l,.rin 1la fat.tmtla prtl\'luci:ol, o:aooollolu 
E IH}" 'l':. ... ..;u';\ tb' P;ulu:a. hnut c•unu ., ... •lnt.•u-
utt•uto.s P. tll f~trtll:t~~·uf''i C]Ue :\t'UIIlJ):tnh:iu ., 
tlit,, re•luct•huento. ,. de J•art•r••r •ru,. ... .,: 
:ulttlllO o .soJ.:ui•alc lll''•)••clo: 

A :t:-o~cuthl••a cg•:;l;•tiva Jll'l;v iul'i:tl d•• 
Ylua~ Geracs dccrela: 

Arl. nnio·n. Pica 11 JOrL'Sidenlo• oln Jlfu\' Íoo -
···oil aulori~noln a 111audar Clloo lu 1oao·a a 
apooseul:.do~i:. do cidadão Cnnoliolo1 ~:luy 1':o; -
-ar~ de Padu~. chef~ de SI'CÇ:i•o ola lliro•o'IOria 
•I ~ f:uonda, oo 1nonpn de scrvicu< prllSiaolu.< " 
Joro ,• in~b 111'10 oncsooo cidad:loo ooo 11~o·lutl11 
do Julho dll 1871 a ~ tlo Janeiro do· IKi:l: 
r•\'O)Iada; a, oli' J.IOSiçúe.s em conlrariu. 

S:t(:l tb~ COIII IIHSst,~. ! de ,\ ~u.W ft,• I~.C. 
- C. i'r.11e>. - l.conul Pilh11. - 1:1o.1«i ooo 
llrnono uol. 

O •r. Pre.aldeol.e declara que 
vae sujeitar á votação o requerimento 
dn Sr. T. Duarte, pediodo pr.efereocia 
para a diswss 10 do parecer rei ali vo :i 
(lreteo~·ão do engeobeiro Carlos Guedes 
da Costa. 

O Sr. Canllllo Prnt.c• (pela 
Ot·clem) faz sentir á casa que vnta con-
tra o requerimen10 de preferencia, 
a.presentado pelo Sr . T. Duarte, por'lue, 
na qualidade de membro da com missão 
I . • de fazenda , não pode concorrer 1>ara 

pretllri r-se a disr n ~·ão do r·rojccto uo 
ur.,;.IIOCOIO )OrOI' ÍIIcoal. 

Fa ~ >CII~i~ Blnt~a fi oiSsemhlca que, 
por f'lo~po~oçao rf"gonH•nl :tl, lo~ uecessi-
rlatle oito :.! ·:J de 1'1110$ olu~ tlo•pnt~rln~ 
prl'~~n!e~ pnra topprul'ilç;.u olo IIILMIIO 
r e J1l •'o'llnfln tn 

" ·"l•o.o \'Oio<, ú ro,ei taolu o r~o1ueo 1• IIWIIIII 
•• !Oi o: Ca••l n .. No~uch•o : _ 

Sr. pro•"tol··ool··. llc:~<lu quo f, ,j rPjeilado 
OJP.qneruucutoo aprnsontadn pele meo 
llo~tonrtu r·,oupanht'lrO elo> bauc:.rla nu 
JIP~U .'o V 1•:\C', flll ll fJÇ:I CUOII QU~ na 
'1. ~ r•a rtu ,fa urotem tln o lia tle amanhã 
~CJ:I o'olnto•no(\l oolfl o pnojPetO. 

O Sr. Pn·sitl~ nlO : - l~n não posso 
altentiPr ôtoo pcd1do tloo nobre deputado, 
porqoll', por dt•llhcra\·fiu da •:asa, a t • 
parte: da ordom do, rlia es l;'t destinada 
para a discuss:io olo~ pro,jectos de leis 
ao una:;, 

I• UI II KHI,\ I' Ali rt; 11 \ 11110~; 11 IJio 111.\ 

:!. • ll!ilu•·, dt• t~o·o;cclos 
Teom :! • leitura o ~:u1 jnl•• :ulo~ ob-

jP.r tos do tleliberaçàll os llu ~s . :<iti a 
<\4!). 

(),·Ç·HI'ICnlo ult.,IH:Ifltl( 

Continua a d1sru~s:1n do .lfloli tivo n. 
G, o1Tdrec1do ao f'I'OJ•II'loJ o. H:í e que 
contem o orçamento o.las cauo:uas mu-
oicipaes para o exerCICHI futuro. 

O S r. Co•npe llu : - Sr. presl-
dcuto, 11ed1 a palavra >lllJre o nrr~meuto 
municipal para oiTerc.~cr as ~éguioles 
emendas ('•'). 

Uma das emendas, !ir. pro•sidcntP, ó 
rekrento it suppres~â<l tio imposto mu-
IJiCip~l sobre typogrôtph ia~. 

Compreheode V. E~c., Sr. presidPote, 
que, quando os pool ~re~ gerae• procurào 
ravorecer. a1Ji1•ianolo olu CPrl:ts cootri-
buiçioes, taes estabeleci mero lu$; quando 
os poeleres provlnciacs ~~~otiio tamlleon 
os mesmos estabelecimeuto~ lltls resprc-
tivos impostos, uào 6 a1lmissil•cl, ocm 
regular, uem justo. que as camaras mu-
nicipaes preteodão ooeral ·o~ ; po1s o's 
sabido que as typngraphias são grandes 
factore~ !lo progresso, são o~ propul-
sores dCJ tlesenvolvimeoto e ,eograodcci-
meoto dos ~·ovos. 

E o pense., Sr. presidente, que a 
emenda que apresento, propo1odo a ex· 
tiocção do Imposto municipal sohre as 
1ypograpbias, não pode mP.reeor da casa 
~ menor impugoaçàCi. 

E'tá oa eooscieucia de LOdos qoo 
convem alargar a espbera tlesie grande 
raciOr de nossa civilisaçào. 

E~pero, pois, que a Coisa LOmarâ 11:1. 
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•vida consideração o qne acabo de di-
.,, votando a (avúr da emenda. 

O 8r. Vaz de Llma:-Sr. 
presidente, como representante dos in te· 
resses do &. • distrícto, vou submetter á 
consideração da casa o ma emenda, para 
a qual cbau o a auenção dos meos no-
bres collegas, por conter ella ma-
leria de mollo alcanu . de moita impor• 
&anela e que diz r .!Speíto muito de 
perto á ind ustria nacional o a província, 
que felizmente começa a deseovolver-s~ 
eom grande aoimaçàP. 

Con•o V. Exc. sabe, Sr. presidente, 
esta illulltrada assemblea, ha Ires ao nos, 
aupprimio o imposto que sobrecarr.~gava 
01 mascates de obras de ouro fabrica· w na província, imposto que toro~va
te por demais vesatorio, que era co-
brado sem ~e alleoder áJ circumstancias 
ele uns e de outros. 

Infelizmente, porem, Sr. presidauLe, 
u camaras municipaes não têm allen-
dklo, cou linoando a cobrar n imposto, 
&ran~gredindo assim a lei. 

A assemblea sabe que no o\ . • districto, 
que tenbo a honra de representar 
oeste rerinto, assim como no J7. • e 
ooutros, tem-se tornado muito impor-
tante a indostria de "O urivesaria, indos-
tria que, como todas as oo•ras icdos-
Lrias nacionaes, precisa ser de aJgum 
modo r a vorecida pelos legisladores. 

Por essa razão, Sr. presidente, for· 
mulei uma emenda, que vou ter a honra 
de mandar á mesa, nos seguintes ter-
moa (lé}. 

Esta emenô.;, Sr. presidente, como 
disse, consulta muito de perw a iDdus-
tria national ; nós, como represen-
tantes da província de Minas, sabendo 
que oella se desenvolvem actoalmente 
com ce~ta ao: mação as industrias, como, 
por exemplo, a de tecidos e outras, 
não podemos deixar de favo recei-as, de 
ar.oroçoal-as. 

1 •oh o, portaDto, certeza de qoea mi-
nha emenda será bem acolhida pela 
c::ua; pois devemos, embora sobreearre-
podo um pouco mais as industrias es-
trangelra5,,proteger e animar as na.cio-
oaes; e a diminuição de impostos sobre 
as mesmas ê um dos meios de auxiliai-as. 

Mando á mesa uml outra emenda, 
a pedido de um collega (lê). 

(Muito btm; muito btrn). 
O Sr. C. Pratas:- Coolf' com o meo 

apoio. 
Slo apoiadas e entrào conjunctamente 

em discussão as seguintes emendas: 

N. '!3 
Supprima-se o·.s camaras muoicipaes 

o imposto sobre typographlas. 
Sala das sessOes, 3t -ie julho de t88H 

- Campello. 
N. ·u 

Fica a camara municipal do Carao-
gola obrigada a pagar ao llscal oo Di-
vino, Domingos André Costa, oordeoado 
novamente marcado no cocllgo de pos-
turas vigente desde soa execução, e bem 
assim ao secretario da respsftiva ca-
mara o ordenado que lbe ó devido, nos 
mesmos termos. 

Sala das sessOes, 31 de julho de 
1888.-Candldo Cerqueira. 

N. 25 
A camara municipal de Mariauaa fica 

autorisada a pagar a José Antonio de 
Lima Rolin e outros empreitei ros e 
contratantes da ponte sobre o rio no 
arraial do f orquim a quantia restante 
áquelles cidadãos, de conformidade com 
o eootrato. 

!.&te pagamento será fei to pela Yerlla 
-obr..s publicas-e pelas sobras de 
qualquer outra. 

Sala das sessOes,. 3l de JUlho de 
1888.- Campello. 

N. 26 
Continua em inteiro vigor o art. 3. • 

da resolução o. U48 de U do novem-
bro de 1877, que Isentou de impoaiçOes 
em todos os municípios os artefactos de 
ourivesari~ fabricados. na província e 
Tendidos por mascates e oegoctantes. 

Sala das st:SSÕ8s, ~ de agosto de 
t888 - Vaz lleL1mo..-Augusto Velloso. 
- Gom•·s Caodido.-T. Tolendal.- Ra-
miro Martins. - Cbassim Drumood. -
Francisco Sá.---(:amillo Prates. 

N. 27 

Fica a camara municl~al da capital 
autorlsada a coucecer pmilegio por 30 
annos para a construcção de um po-
lytheama destinado a espectaculos pu-
blicos na m84ma capital. 

Sala das sessões, i de agosto de t 888. 
-Fraor.iaco Amaral -Vaz de Lima.-
Salathiel de Almeida. 

O •r. Dari"OIM) Junlor:-
Sr.Jreeldente, a camara municipal da 
cld e do Serro, cu:zrindo a obriga-
ção que ê determin em lei, remetteo 
em tempo proprio ~ eeta assemble& a 
soa proposta de orçamento para o ao no 
de t889. 

Entretanto, impresso o orçamento 
municipal, com S3roreaa nriftquei que 
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4l tlle Dào no~laYa o Ol{amrolo da ca-
mara a que mo reftri. 

l'rocUI e1 ver ~• o rucoDlrava na serre-
tt na lla c a~<• e não foi· me poSSI\'fl 

acbal-n. 
P(Jrlanto, e Tblo r,ue, Hguodo as 

pr esnq•çõ~s h gat s, trm de continuar 
a Tigo•ar DO auuu de 1880 o orça-
meo•o ntado para o anoo de 1888. 
Eotret~n tc> , membro jaquella camara, 

eu lrnbv conhecu!Jeoto de certas medi-
das que ella ptde Di< propo~ta d~: orca-
meu tu que rnand• u es te aooo e, então, 
apre~~uw 1 o.eudas no sentido de ser 
a ppro\ a do u orçamento, que Chiá em 
'\'lgor, coru t~~as modiflcaçtes (tê). 

Sàu apoiadas e enllão coojuocta-
mrntn to• di~ru~~~o a$ >~guln les 
~eudas: 

N. 't8 
Ao :o l l. :1 .• tio pn•jrcto o. o\12, para 

st>r 1 edigi•l:. cuovenit·ntemente. 
Acc•tsc•·nle->e tlepo•s das palavras-

c:ada um~-v ~egunlle · 
(.! uaulu au orçamento da camara do 

Seno, no u. 1 0,!liga-~e-t~colas muoi-
c.ipaes- tm \ ' f'Z de- illuminaçào pu-
IJIIca-, ••to desde ja . 

S. 11 .-Snla das sessões, z de agosto 
de t !lt!H.- S. Barroso Junior. 

N. i!l 
Emenda ao art . 3. • do projocto n. 

4n, para ser coovenientemt:o lo coito-
cada. 

§ f'ica approvado o contrato feito 
pela camar'l ~?Serro com o e.scr!v~o _do 
j ory, IJDe deSISte das cus las JUdtc•artas 
YOnridas e que li ver de •encar, me-
diante o ordenado annual de l ~.oMOO. 

S. l\ ,- Sala das sessile.~. :t de agosto 
de t 688.- Sabiuo Barroso Junior. 

IN. 30 
Emendas aos us. :t4 e i s~ 33 e ~!! 

do arl. 1. • do projecto u. u :t. 
A<>§ 33 o. 24. 
Onde $e diz- pnrcrntagem ao1 pro· 

"Cllra:lor- diga-se- !IX na arrr.·a·l~cã" 
seral e :S •. nas multas-e não t :S · ~ na 
arrecadação e 20 " .. 0 39 multas. confor-
me est~ no projecto. 

Ao § 28 o. 7, onde se diz-H~~ sobre 
a arrecadaçlo - diga-se- \ • ~, su ppd-
miodo-se a parte correspoodtnle no ?rt. 

8 . • quanto ao n. 24 § 33. 
Sala das sessões, 2 de agosto de 

t888.-J. Dotra.-J. C R. llorta 
O &r. Ferreira Alvea :-

&r. presidente, entre as emendas ofJ~
recidas ao projecto de orçamento mool-
4)ipal, ba uma do Sr. Tolendal. que eo 

~ul,· uuu qut: 1ai afTectar directameote 
a.l ~i organica das camaras municipaes, 
oung~ndo-as a fazer com que rs seu ~ 
p oruradores lenm às ra1xas ecooo-
mic.l~. n~s !usares em que ja e~tive
rem •nslltutdas, os redditos munit:ipaes. 

O Sr. To lenda I :- Os que não ti verem 
fiança especilic~da. 

(1 Sr. Ferre1ra Alves:-S1 não teem. 
as ca maras n.unicipaes tee111 obrigaçãu 
de f<tzcr com que prestrm fiança . 
. O Sr. Toleodal :- Mas, emquanlo nw 

\IVPttm .. . 
O Sr. F'~ r reira Alves: -Mas, •~to ê a 

as~cmblea .lrgi~ l ar destruindo a le1 l.lr-
gamra das cam::1a.•, é tirar a rHas cor-
poracoes essa t)eqnera autooomta que 
e lias têm pela lei de 1. • de outubro de 
t 828. 

O Sr. Jurum~nha :-A ti> concilia har-
mooiosameole. 

O Sr. Ffrrei ra AITes:-Não concilia 
nada. 

As ramar3~ muoic1pars lém ohriga-
ção do ter procuradores afiançados e 
as que n:io tüm procedem mal o rlevem 
SH nbrigadas : cumprir Psse dever. 

E tanto a lei previ v es~e fa cto qui.' . 
qu:ondu os prornradores não làm nança 
e~pec ilicada, a camara municipal é 
rf~poosavel pelos desfalques. 

O Sr. Juruml'nha: -E.«!<a re~poosa · 
bilidade nunc.'\ se torna efTectiva e, por-
tanto, a medida 1i conveniente. 

O Sr. Ferre1ra Alves:-Não se pode 
argumentar com abusos de alguma.~ 
camaras municipaes, em prejuizo de ou-
Iras. 

O Sr. Tolrndal : - O• p·ucuradore:> 
não poclrm oPgociar com os •ll n hciro~ 
da> camaral'. 

ll Sr. fcrro:1ra Alves:-Demaos, C>l ~ 
med1d:1 traria uma c~cnpluração corn-
p l icatl~ de entrada~ o sahiJas de oll-
uheiro oas caixas ecouowicas. 

~l nit:\s •ezes a camara prec1sa ID.1u-
dar fncr o eoterrameu:o de um pobr<! 
e lerá de ir á caixa ecooomica retirar 
t O ou t 56000 para esse fi m. 

f) Sr. Tolendai:-PoJe fazer a dc~-
peza e depois cobrar. · 

O Sr. Ferrei ra Alves:- Eu julgo que 
a ass . ..:1blea não pode ser ind iO'ereote 
á sortt: desta emenda e roi para cba-
mar a sua atleoção sobre ella que ped• 
a palavra. 

O 8r. -'merlco de M.ot· 
t.oe:-No caracter de membro da 
com missão de fazegda mubicipal, venh•• 
ofJerecer estas emendas (mostrando-as\ , 
que dizem respeito aos orçaaeatot d~' 
camaras de Pooao Alegre e Caldas e Ql1L1 
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no~ vierão ás mãos depois de or~anísado 
e a~resenlado ~ re~~pectivo proJect~. _ 

Si necessarto rosse à comm1ssao 
derentler-ae ainda de haver de-
morado por algum tempo l\ apre· 
seolaçlodo orçamento,a necessidade des-
tes additivos vtria li gora tleroJnstrar as 
razões que plenamente a justillcào. 

Sanem. entreLauto, esta~ flroeodas 
para corroborar o quo eu disse nesta 
tribuna, por occasilo clr dar-se o mo-
tivo que tivemos para a demora do pa· 
recer; podendo eu a.'ISOgurar (I assero· 
blea que até agora ainda não eslàn na 
;o;ecretaria os orçamentos de \'arias ca· 
ruara~. 

Envio lambem algumas outras emen-
das aos orçamentos de Oaependy, 
Torv~e Pal'sos e mais uma sub emen a. 

São apoiadas e entrào conjuucta· 
mente em discussão as sei{Uintes 
emendas: 

N. :10 
Ao § 6. • do art. 2. •(orçameuto de Uae-

veody). 
No o. 32. em vez de-900~-diga-se 

- t :0006000. 
Accrescenta-se: 
§ . . t lluminação publica de Caxambú, 

5006000. 
S•la tlas sessões. 2 de agosto de 

t SRS.- S.llathiel d!! Almeida.-.\ . de 
Mauos. 

N. :.12 
As barcas da Conceição do Rio Verde, 

subvencionadas pela camara ele lbe-
pendy. são obrigadas a dar passagem 
J(ratoila aos moradoreR da rreguezia, 
empreg-c~do• tla camara, justiça e poli-
cia. 

Sala das eessões, t de agosto de 
t t188.-A. Je Mattos. - Salathiel de 
Almeida. - · . ~. 33 
E' aotorisada a camara municipal do 
Carangola a desappropriar os terrenos 
necessarios em redor da cidade, par 
coostru l(ão de um maladouro e cerni-
terio 111 blico. despend11odo para isso a 
qoaotia oecessaria pela verba-obr-..s 
publicas. 

E' ansLorisada a camara municipal de 
Passos a contrahir um emprestimo de 
10:000/JOOO.ajuro não excedente a IOX 
e prazo de tO anoos, para canalisação 
d'agoa polavbl e outros melhoramentos 
do municipio.- Americo t!e Nattos.-
Salalbiel de Almeida. 

N. 34 
E' a camara. mnoicipal de S. Sebas-

tião do Paraiso autorisada a pagar ao 

~. • tabelli~o. Antonio José Ribeiro-. 
6048600 reis, de custas jud•ciarias.pela 
verba-obras publi<.as-. A. de Matto3~ 
-Salathiel 

N. 35 
Sub·emeoda á emenda o. t . 
Nr. art. 4. • §§ t. • e ~-•, em vez das 

p~la vras-tres uu mais presLaçOe:s. 
d•ga-se-t~m ti ua~ uu tres prestaçõ ,, __ 

Sala das commissõd~. t de agosto de: 
1888.-A. de MJ.tto;. - SJIJtb tel de 
Almeida. 

Accresceote-sc o orçamento das cama-
~as da DJa E'IJler .. nça e Caldas. 

Sala das sessões, 2 dd agosto dtl 
t8~8.-S41athiel de Almeida.-.\ . da 
~lattos. 

O S •·. Dl•ut F orte• (não temos 
as suas obscrvaçõtlS). 

N. 37 
r.· apo•arla e entra conjunctamente 

em llidcussão a seguinte emenda. 
0~ ("v ore$ couced •dos PAla lei o. 

:l:'l6 ~e 3 1 ti~ outui.Jro de f 88\ , § 28, 
queJtz -•à camara munic:p1l de Ou-
bacana p:.ra coucetler uso e rrocto gra-
tu•Larneote do terreno possível, dentl'() 
de sua s smaria, a colonos, por espa!iO' 
de 30 anoos, find<>s o. quaes poder~ 
cobrar uru aforamento modico•-,ficã<J 
e.tteosivo:~ aos nacionaes. 

Sala das sa:~so '"· 2 de agosto d& 
t888 - Dias P<~rtes. - C1mpello - Silv<L 
Fortes. 

O 8 r . H a rUo• d e ~n
drade : - Pedi a palavra, Sr. pre-
sideot.,, para o1Ter11cer ao projecto o. 
U2 em discussão a seguinte emenda(lé). 

Quanto ao L •e ao 2. • §§, nada tenho a 
accrescentar: porquanto contém ma-
teria tãu importante e de tanta van-
tagem parJ os muoicipios de Lavras e 
C•lllpaub.l, cujo:~ interesses coosullà~ 
immed alamente, que me julgo dispen-
sado de justificai-os; mas, em relaçá<J 
ao 3. • § da emenda, que tenho a bon~ 
de enviar~ mesa, direi algumas pala.,. 
vras, tomando a liberdade de chamar ~ 
atteoção de meus unlires collegas para 
o assumpto qoe nelle se contem. 

Sr. presidente, o § 3. • versa sobre a 
snppressào do imposto creado por al-
gumas c3maras muoicipaes da província 
e rerereote aos representantes de casa• 
commerciaes do Rio de Janeiro, im-
posto de caracter francamente prohi-
bitivo, cuja permaoeocia esta asaern-
bloa olo deve permillir, por isso que 
constitue nm embaraço ~ liberdade li• 
comn.ercio, araslaodo das localidades a. 
importante edistincla classe dos agentes 
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cl:~s casas commerciaes d ~ córtc, nest:. 
província. 

São dignos iotermediarios de unn 
das mais elevadas classes ria nnss:~ ~o 
Ciedade (apoiados) C IÓIII, IJIIrl~IIIO
tl ireiiO à nossa ~:nn~i o lllra ~;\u : s:"10 ull!ts 
IISSCS homens. sempr.t :<Oih:ttc.s 1111 cnm. 
(lrimeoto do seu,; Jev<!res O CIIJ:i :ICIÍ\"1· 
dade eu ad1u 1rn. 

O Sr. Um • uotl : - P1.1r e.•ta razão, 
tOila~ :n ioo lustrias de\"em ser isentas de 
1mpo~1ns. 

O Sr. M. do Andrarle : - E~lá en-
gauadu u nobre deputarlo; ~àu cousas 
in teirameute distinctas; \rata-se du lm-
po~to llluçadu por diver~as cama r •S 
muoicipaes da proJvincia sobro a alt1va 
classe do agentes do cummercio du llio 
de Janeiro, tio feição cosmopoli ta. 

Não ronfundarnu~ . pois, manifesta-
ç,)es distinctas da actividadc hum~na. 

O que é certo. porem, õ que seme-
lhante imposto tem caracter manifesta-
mente l'rohibitivo, cujos eiTeitos incou-
v~o ieotcs :salláo aos olhos de todos. 

Por conseguinte, enleo(!n que esta 
assemblea deve votar pela suppressão 
do iroposto referido e abusivamente 
cobrado. 

Demais, senllores, tenho em meu 
po:ler uma representação de dtstinctos 
reprasentantA~ do commerCI'> do llín de 
Janeiro. dirigida a esta assernbiAa, pe-
tlindo a suppressão de tal i mposlo; 
r.abe-me a grata incumbencia do mau-
dal-a para a me~a. afim de ter o dcs· 
tino ~onvenieo te. 

Merece a no!sa allenção. 
Nestas cond1ções, dirijo nm appello 

ao elevado paariotismo dos meus llon· 
rados collegas, esperando que não h<!-
-:~i tarão em fotar commig J, e, si assim 
acoatecer. teremo~ praticado um acto 
de justiça. 

Teollo concluído. (.lluilo bem). 
São apoiadas e enlrào conjuncta-

mente em discns!>ào as seguintes 
emendas: 

N. 3M 
Ao art . 4. • do projecto o. 4t2 accres-

cente se sob o n. 3-.! o seguinte : 
§ ... A.':~ camaras municipaes da Cam· 

paoha e Lavras do Funil para razerem as 
desappropriaçoes de terrenos e bem rei-
torias t~ara o estabelecimento e aber· 
tura de estradas vicinaes, cujas des-
pew correrão pela verba-obras po-
bliw-e sobru de outras quaesqner. 

§... A 's mesmas camaras para conce-
•leremuso e rructo gratuitamente do ter-
rODO possível, dentro de soa sesmaria. a 
wtooos,por espaço de 30 aonos,fiodosos 

qulrs po~erào cohr:~r nm a forament~ 
mndi•o. 

§ ... A su pprimirem q uaesquer impostos 
creados. pel~s camara., municopaes da 
provrncra sobro agentes de casas com-
IUo!rd acs da cl'irtr.. 

A.ol :1 •las sussões, :t de A!;•~<lu 1le 
1AR:{. - \1 lfLin < ole Antl r."lll-1. - J•J<io•• 
ArAnj•l - l."'lnel Fílbo.-Vu tle L1ma. 
-FI"dlh" l~~ ~ \maral. 

N. 39 
Eroeoda ao p•·ojecto n. ~ l't . 
Fu:a 0111 ~"" inteiro vigor o~ 1 ~ d~ 

arl 4.• r i ~ lo•l n. 3í00 de 2~ olo Oll-
tubro do tiHI, que Isenta de imposlo:s 
moJui ci pao~. 11110r u estal!alocuueatB 
a.:dcula fun •lado por J.Jaquiru l>1niel 
do Avullar na frt>guezia da cidatle dl) 
llapecdri~:a . quer 0!1 seus prnduclu:l. 

Sala das SBS:!t)es, 2 de Agosto da 
it!S8. - .\utero. 

O S r. Fraoe ltleo Braz : -
t•crlí a p11avra, Sr. pre.~idt!nto , para. 
offt~recP.r uroa emenda ao addlllvo o. 
G, projecto H a (orç~mento municipal). 
para ~er collocada no logar competente. 
pnrs que a meJidii, autnrisandu a ex-
tracçào d11 pequenas loterias munici-
paes, està no caso de ser auendida. 
v1sto consultar os intere~se~ 1lns mu-
nicípiOS sobre qne ella ver~a o e:>nsti-
loir objecto de economia municip:ll. 

A emenda acha-se concebitll nus se-
guintes lermos (lõ). 

O 8r. Fraoel8eo 8{, (nflao 
LP.no3 o seu discurso). 

O 8r. 8o!athiel : - Sr. pre-
sidente, o meu fim. vindo à trrlluna. 
é especialmente comb:~ter a emeuda 
apresec:.1da pelo meu distincto colle~ 
representante do "' ·· districto, o Sr. Vaz. 
de Li1na. 

A emenda, por S. Exc apresentada 
ao orçamento municipal, mo parece qu~ 
não pode. de forma alguru1, ser appro-
vada por esta assemlllea. 

l'reteude o honrado collega. nessa. 
emenda, isentar de imp~tos municipaes 
os arteractiiS dd ourivesaria fabricados 
na pro•incia de Minas. 

O Sr. f ·,ocisco Sá:-Ja estão isento& 
por lei; a um.t!lda manda apenas execll-
tar a lei. 

O Sr. Salatlliet:-Si ja existe lei. 
tanto menos se pode justificar a emenda; 
é uma providencia desnecessari& 
(apoioldJ do s,-. .Drumond). 

Eu, porem, não penso deste modo> 
e creio que a assembl.ea procederá coll-
lradictoraamente,aceilando a emPnda do 
nobre depntatlo; porquanto, nO;,qlle,ba. 



- . • 
• 

ANI-TAES 

poucos dias, appronmos aqtii posturas 
mnoicipaes de algumas caroaras, con-
signando imp«Htos sobre objectos de 
ourivesaria fabricados na província, oão 
podemos agora aceitar a snppressáo 
desses impostos em relação a essas 
mesmas municipalidades. 

E' assim que tia camara municipal 
da cidade tle Queloz, 'ta pouco, nos 
roi remellida uma propos,.a para addi-
aamento de seus impo~ Los, que e.•ta 
assemblea approvou, na qual acha-
"Yam-se consignados impostos que fe-
riam mas.:au~s ou negociantes de arLe-
ractos de ourivesaria, prodnctos desta . . provaocaa. 

O Sr. Vaz de Lima:-Esse argumento 
é em meu favor; prova que as camaras 
lllo cumprem a lei. 

O Sr. Sllatbiel : -Alem disso, Sr. 
fl'esidente, eu entendo que não po-
demos supprimir impostos muoieipaes, 
•m que preceda para isso proPQs la 
4as re11pectins camaras (apoiado ào 
Sr. Drumonà); sena isso 11m proce-
dimento aocoosLiLucional d.a assemblea 
provincial (apoiados e ndo apoiados). 

E si, em di fferentes codigos de pos-
lOras de muitas camaras municipaes 
4a província, os artefactos de ourive-
saria são taxados e essas camaras ai o da 
Dão vieram á assemblea pedir a revo-
gação do imposto, nós, de forma 
alguma, desde que qo.eiramcs proceder 
c:onsliluciona.lmente, poderemos aceitar 
a emenda do meu ill ostre collega. 

O Sr. Vaz de Lima: - As camaras 
aada têm que pedir ; cumpram a 
lei. 

O Sr. Salatltiel: - Não é somente isto, 
Sr. presidente; as camaras monicipaes 
fazem seus orçamentos, Lendo em vista 
a renda provavel, conforme os generos 
tributados, conforme a arrecadação de 
1mpostos possível de realisar-se dentro 
dn circumscripções de seus mnoi-
c:ipios. 

E, ~endo assim, aquellas camar ..s 
que t~ n oentro de seu município qual-
quer casa de negocio, o.nde se vendem 
objectos de ouro em 8fande ou pequena 
.escala, naturalmente contam com n 
. rendimento do respectivo imposto para 
rormação de seus orçamentos de receita; 
entretanto que nós, anpprimiodo o im-
.PO•t.o S?bra aqnel.les prodnciO!, vamos 
4!imtn.nar excesstvamente esses orça-
mentos e dahi pode provir talvez que 
estabel~óa. ama despeza excedente 
i receita dessas camaraa, um clll(fcit, 
·em Tez de ·saljlo. 
~Om, Sr. presidonte, o meu fito 

' combater a emenda do oobre depu· 

lado, não só pelo lado de sua incon-
stitucionalidade, como do prejuízo que 
traz ás municipalidalles e, mais ainda, 
pelo lado da incoberencía. em que iria 
collocar-se esta assemblca com a sua 
adopção. · 

Peço, partaoto, aos meus nobres 
collegas que, como soem sempre fazer , 
reflictam antes de votar essa me· 
dida. 

Alem de ludo, Sr. presidente, eu, 
que ba poucos dias ouvi eodeosar-se 
desta baocad&; o principio tte que as 
camaras mun•cipaes Iom plena liber-
dade para propor a creação de seus 
impostos, não posso, de forma alguma, 
compreben ler que essa mesma ban-
cada vote uma disposição que pOe com-
pletamente por terra a autonomia mu-
nicipal (muito bem). 

O S r. Alvaro Muc.hado : 
-~a poucos dias. Sr. presidente, mao-
dea á mesa uma represeoLaç.ão, assis-
nada por distioctos negociantes da ca-
d.lde de Diamantina. reclamando con-
ta . certos impostos ereados ullima-
men:~ pela respectiva camara munici-
pal. 

Pouco depois de me ter desempe-
nbado deste ttever. como estarão leiO-
brados V. Exc. e a casa, veio-me à.• 
mãos um telef!ramml da camara muoi-
cipa_l, prevenando que, naquella data, 
env1ava a esta a.~~emblea uma proposta 
de revogação de impostos,no sentido da 
representação daquelles dignos oes_o-
ciantes, tele~ramma que foi por m1m 
lido ~esta tnbuoa e, em sego ida, re-
mellado á m~sa . para o fi m que julguei 
conveniente md•car. 

r omo, porem, Sr. presidente, tal 
proposta não tenha ainda chegado 
e o temlJO urge, eu acredi lo proceder 
de conformidade com os princípios de 
justiça e com os legí timos interesses do 
m110icipio que aqui represento, assu-
mindo a responsabilidade de apresentar 
a Mgoiute emenda, que espero me'fe-
cerã a consideração da casa (lé) 

Visto achar-me n& tribuna, Sr. presi-
dente, aproveito a occasiào para dizer 
que lambem assi~nei e julgo da maíor 
justiça e eqnidade que seja convertida • 
quanto antes, · em lei a emenda que 
acaba ~e ~r apresentada ~ perfeita-
mente JOStaOcada pelo meu dastiocto col-
lega, o Sr Vaz de Lima, emenda que 
manda considerar em inteiro vigoro o 
art. 3. • da resolução n. 2,U8 de tl de 
NoTetr.bro de t887, que declara ilen-
tos de imposiçOes, em todos os muni -
eipios, os artelactos de ourivesaria fa-
bricados oa proTineia e vendidos por 
mascates e negociantes. 

• 
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Fazendo, portanto, minhas as coosi-
«<erações do digno collega. que prect'-
«<eu me na tribo na, espero que esta 
soa emenda transitará raml e prompla· 
mecue pela cau. merecendo franco e 
decidido apoio desta assemblea. ( Muito 
Mtl). 

Slo apoiadas e eotrào coojuncta-
meote em discussão as seguintes emen-
«<as : 

N. ~o 

Emenda ao additívo o. 6 do projecto 
n. t4:1 (orçamento municipal) para ser 
collocada onde coa vier. 

§ t .• A~ ramaras mooicípaes do 
Paraíso, l tnjobâ, Christina, Raependy, 
Ayoruoca. Pouso Alto, Turvo, Cata-
guaze.~ o lll•mlim fl cão autorisadas a 
~.ttrahir. cada uma •'ella.•. por loterme-
dio de nm tbes<>oreiro. de nomeação 
sua o sob l'na rel<ponsabilidade, quatro 
loterias Cll lll u plano junto, teorlo estas 
applicação c~peria l às obras das ma-
lrizes respectivas, cuja distriboição 
farão comu entenderem d · justiça, sendo 
.as quota~ ontregues ás commissc}es en-
carregada,; ela~ obras, legal mente con-
stituídas. às quaes corre o dever de 
demonstrar em tempo a sua applicação. 

Sala ob!l se~soes, 2 de Ago~ to de 
t 888.- t'rancisco Braz.- O. R. Viotti. 
A. de 1\latto<:.- Luiz Vieira - Dr. M. 

d a 1\ocba. 
J,OTt.H IAS A BENEFICIO DAS IIATftiZES na 

P MIA ISO, ITAJUIIA', CIIRI~TINA, IJ.I E-
p~:Nil~, A VUIIUOCA, TUIIVO, t•OO:iO AI. TU, 
C ATAGUAZFS E BOIIPIM. 

Plano 

t premio de . . . 
t dll& de. • • . 
4 di~s de t OOIJOOO 
t O ditos de 501000 . 
300 ditos de t O.WOO para 

todos os nnmeros, cuja 
ultima terminação for 
ittJal ã termina-r":!~ do 
t • . . prem1o. . • • 

eoo ditos de ~000 pau 
AS duas terminações 
que se seguirem ã 
&era inação do t . • pre-
IIÚO, assim, por exem-
plo : si o numero do 
t .' premio terminar em 
zero, serlo premiados 
com t OIOOO os nume-
ros terminados em zero 
e com 36000 ~ que 
terminarem em l e 2 
e assim por diante. . 

\! :0006000 
t : 001160()0 

4006(10 I 
!iOO.SOOO 

3: 00!):)000 

:.1 : 0006000 

Despezas de impressão, 
dtreitos, gratificação ao 
thqsoureiro (si a exigir, 
mas não excedendo a 
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2 X) e beotllcio . . 11: t 006000 
3,(100 bi lhetes a MOOO • t :S:000t5000 

Sala das sessões, 2 de Agosto de 
t H88.- F. Braz. - D R. Viotti.- A. 
de Mattos.- Luiz Vieira.- Or. M. da 
Rocha. 

N. 4t 
Emenda additi iXJ 

Fi cão revogados o § 5. • do r.r t. t • 
da resolução n. a.532 de t iS de Outu-
bro do anno passado, que creon o im-
posto de 26000 sobre cada caixa de 
tflt vtja e 46000 de cada pipote de • l-
obo que ror importado para o municí-
pio e outros, e a ultima parte do§ 6. • 
do mesmo artigo, que crea imposto so-
bre jornaes df olliciaes carpinteiros. 
etc. 

Sala das sessc:res, i de Agosto de 
1888.- A lv:~ro Machado.- C. Prati!S. 

~ . 42 
Emenda ao projecto de orçamento 

muuicipa.l : 
Fica a camara municipal de Ouro 

Preto autorisada a fazer o pagamento 
aonual de 3006000 ao contador deste 
juizo, pela •erba-Gustas judiciarias-, 
conforme a resulução de Agoslo de 
f88i. 

Sala das sessões, 2 de Agosto de 1888. 
- Francisco Amaral. - C. Pratos. -
F Vianna . 

N. &:l 

OfTerecemos como emenda ao~ orç.1-
mento• muoicipaes das cidades rio 
Prata e do Turvo os projectos ns. 31\:1 
8 377 . 

Sala das sessões, ~ do AJ!osto do 
t 888.-J. Dutn , A de Mallos. 

N. H 

Emenda ao projecto o. W:! .. 
OfTereço como emenda ao orçameu~1 

da camara municipal de Caldas a i o -
clusa tabella da impostos paraa mesma 
camara, d~ 13 de Julbo de t 887. para 
vigorar uos futu ros e:terciclos. 

Sala das sessões. 2 de Asosto de 
t888.-Josino Araujo. 

N ~õ 
No § 9.3, depois das p~lnTas-au~t

mento de receita- ,substitaa-se pelo 
seguinte: recebimento do que tem adiao-
ta tio a província ou tle qutlqaer 
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qoa11tia proveniente de renda antori-
sada de bellll mnnicipaes ou de qual-
quer outro titulo. 

Sala das sessões, ~ de Agosto de 
t888.-Josioo Ai'aujn. 

O 8r. D run1ond: - Sr. presi-
dente, antes de dll~euvolv~r perante 
esta as.~emb!Pa os poutos sobre que 
tenbo de Mlabdecer hoje a discussão, 
não :só com a illustre ct.lbmissão de or-
çamento municipal , coo•o tambem com 
alguns dos illustres cotlegas que, pre-
valecendo·se da faculdade quo~ lhes con-
ced"' o regimento, offerecer~o ti • versas 
emendas e additivos ao projecto, seja-me 
l• ci to, Sr. presidente, fazer uma pe-
quena ob~Jrvaçào de amigo ao illust·e 
1..befe da bancada opposta. 

Tenbo notado, Sr presidente. o mao 
nso em que se tem collocado esta casa 
relativamente à discussão das leis 
annuas. 

Quando, Sr. j.lresldente, a oo<sa at-
tooção é a bsorYida cnmpletamente pela 
discussão de materias irritantes, as 
quaes sào tratarias com toda largueza, 
u para estranhar. Sr. presidente, que, 
embora assoberbados pela e~ trelleza do 
tempo, prer.ipi tAmos os acontecimento!' 
nesta can, '1 u11rendo fazer passar, em 
límitado espaço de tempo. um assumpto 
da mr.gnitude deste, que en\'Ol'e a eco-
nomia das diversas camara~ ulnnici-
paes !la província, de~ejan.to no rnesmo 
tempo que a casa pronuncie o seu ve-
redactum, sem que tenha conhecimento 
perr. i to das diversas emendas Jffereci· 
lias ao (lrojecto, emenrla' 8.4t~:~ que 
sào completamente descoullechlas. quer 
oa utilidade, qner nas desvantagens 
que' possào offerecer. 

O Sr. Barroso Junior:- V. Exc. me 
dã licença para um aparte1 

O Sr. Drnmoud:- Pois oào; o nobre 
deputado merece-me toda atten\·ào. 

O Sr. Barroso Jooior:-Muito obri-
gado. 

Pedi lice o~a à V. Ele. para dizer-lhe 
o !Wg nte: o requerimento que eu 
aprftlll Uli di até mais enchaoças para 
a discussão. 

Eu pedi mais uma bora ,Para se con-
tinuar oa discussão do projecto de orça-
meolO mouicipal. 

Portanto, parece que a observação 
que o nobre dopol.ado acab~ de fazer é 
contra S. Ex~ .. 

Eo _alo qnero precipitar a passagem 
das le1a aoouu; entendo até que sobre 
ellu de,emos ler todo cuidado e 
reOnio 

N811&e poolO, estou de aecordo com o 
nobre depol.ado. 

Um Sr. depul.ado:-13l0 é o que IMJ 
cham1 um aparto-diSI;urso. 

O Sr. Drumond :-Ja disse, ba pou-
co~ rlia~t, nesta casa quo melhor seria 
quo uô• Klljfli tassemos a !"rovincia a() 
di~pen •lio 1hl mai~ alguns contos do 
reis, que conrerar para que srj\ ella 
dotada rle l ei~ defi cientes, mancas e 
que nãu Clln~ultem devidamente as suas 
necessida•les. 

Declarei ainda IJUP. muito melbor 
seria Psso alvitre por partu mesmo ria 
admiui$traçào, allm •lo uio ver-ss ella 
mais tar•le ob •ig~da a no~ convocar 
e;araordioariamente para a votação 
do~tas mesmas materias. 

E eoten•lo mesmo, Sr. presidente, 
que, si tanto fur necessario, os meus 
honrados c:ollegas farão ab~tracçãJ, 
abrirão m:"•o do $Ub~idio que a pro-
\'Íncia lhes concede pelo; deas de pro-
rugaçàn. 
E~tou corto que SS. E:t~ .. da me-

ti•or vontade, farão os~e ~acritlcio, si 
as.>im o exillir a piJsiçào financeira da 
província (t~poi•ldos) 

Se . presidente, desejando ser agra-
davpl a V. Ex c ... 

O Sr. Severiano de Resende:-A nOs 
todos 

O Sr tJ rumon 1. . . vou resumir o 
mai~ possível a ordem das ol»er-
vações . • • 

O Sr. Severiano de Resenrlo: -Peu98i 
qno ia terminar, 

O Sr. Urumond .. . que entendo de 
meu dever adduzir. 

O Sr. Severiano de l<esende: - V. 
Exc. esta fazendo jus à aposentadoria. 

O Sr. Drumond • - Sr presidente, 
para que o meu espírito se oriente e 
se habilite para um voto coosr.ieo-
cioso, pergunto à honrada commissão 
de orçamento municipal si acaso á 
mesma foram presentes as petiçOes de-
vidamente legalisadas de diversos cida-
dàos, a que oo art. 3. • pretende atteo-
der a mesma commissào. 

O Sr. Se'eriaoo de Resendo : -O 
nobre deputado esta fazeodo um dil-
curso de opposiciooista. 

O Sr. Drumood : - Nlo é um dis· 
curso de opposiciooista. 

O Sr. Severiaoo de Resende :-Poit. 
V. Etc., IMck,· da bancada liberal, dis-
poodo ~te toda a confiança de seus. 
amigos. faz semelhante pergoota á 
commissào de orr.ameoto monicipalf 

O Sr. Drumond : - Ha bem poucos 
dias, eu declarei oesl.a cas.a e continuo 
a declarar que a mioba po5içlo oeste 
recloto seri a de franco atirador. 

O auoo passado, quando nós discutia-
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mM o orçamento proviuc;al , eu inter-
pelei fraoc.amente o hnnrarl o rela~o r 
de~sa com1ntss:\o. o nos~o cc•lh!JFI . o ::;r. 
Muru. si por veotum linh:11n ~i · l •1 r4'. 
mettidas á S. Ex r . ~~ pl'l•ç•'••!< P. •l•tr tl· 
mcn to~ com proh:t lllrio:i 'I <'~ .li r t-i r.u •p•·· 
urocoravào realisar as p•·•·I•'UÇI\os in-
serla_q nls •li~rosi\:ões penn3neuta> o 
gerar~ •I·• nrç~mentu municipal. 

O Sr. Suveriano do 1\esende : -Vai 
nissn n•na r~nsura muito llirecla :'t 
actual ,·.omnl~sã.o de orçamento mu · 
uiri: :ll. 

O Sr. ll:lrro~o Junior : - Quo al ias 
proce•lru mal, j;em ducumentos, :;e-
gun•lo • h~tluz-~o das palavras do nobre 
deput:ulo. 

O Sr. Urumnml : - Permitia n nobre 
denut'\dn qiHl eu deixe sem resposta o 
sou a parte. 

O Sr. llarroso Junio• : - t>orque? 
O Sr. Orumontl : - N~o me refiro ft 

\ '. Ex c : ro!!ro-me a'l meu e.•limavel 
amigo. o Sr. Stlvcnano ue Reseutl~. 

O Sr. Severiano do [\eseodo da 111n 
aparte. 

O Sr. Llrumood : - Sr. presidente. o 
nosso regimento e terminante e não 
quer que transite por esta casa e c:ho-
gue ás commissOes respectiva:. qual-
quer pretenç ·o pessoal, sem que venha. 
cocupeten.teme~te inform~da e e1mada 
pela presul()uCia da prov1ucta. 

O Sr. Severiano de Resende: -Si isso 
não c uma censura à commissão, eu 
não sei o que seja. 

Pelo que vejo, a commissào procedeu 
leviana mente. 

O Sr. IJarroso Junior : - E' o qu t se 
deduz das palavras do honrado leader 
da baucada liberal, que agora occupa a 
tribuna. 

O Sr . Orumond: - Sr. presidente, eu 
não queria occnpar-me d 1 pessoa do H-
lustre representante do 5. • districto, 
pois S. E:\c. tem teiró velho commigo 
(risadas). o Sr. Severiano tle Resende : -
Cha.ma-II!e para a borhnda 1 

Estou prnmplo. 
O Sr. Orumond : - S. El<.. que tan to 

estranha ... 
O Sr. Severiano d.e Resende : -Eu 

não estranho coosa nenhuma. 
O Sr. Ornmond .•. ou censora o meu 

procedimento . •. 
o Sr. Severiano de Resende:-Tam-

bem não een,.orei. 
O Sr. Orumond : - Ah! ja vejo que 

V. Exc. quer que eu ponba os pontos 
nos i í. 

Pois vou pingar (>'i!adtu). 

I':<Lranltou S. EX<'. 'lllil Cll VHlSSC :·t 
lriltttua. II ÍIII para f,IZoW UjliHl~tt(:iO illl 
lr:~halhu da 11uhre cnmmis,;ãu, porem 
para pe•lir t t~l'larcr.imeniM, •pll! tw•or:en-
l ·m o e<piri tn: e. c11 tret:wto. 011 JIOtlia 
:t •:!'glt t hr 11111 (aclo iluport.ll tti'> Íl tt u 
~~~ ~a cn i·u. a allilut!P. QIIO l <t iiHitt . h:t 
I!Cl tll:•>< •lt '"· o houra1l0 cleputatlv. olüs· 
taca tlol ·•··•• ,;,, '11:1 bancada para tlar 
1',1$:t, l ll titllti I >1'11 < >'>ollngas faziant pa-
fCII(! ljll :lll•l ll ··lltvntlh cn quo as me-
cli•ln$ que se '''" ti sentir ne~sa ~essão 
rram tiNrimcut u~a~ aos inte ra~se~ t!:. 
prol'inci:t. 

1'1.1rlõtlll•1, SI ltOII\'() tl•HiÇ:'tO C1111lra 
ll icturia. I' ti c::<s.t qtl': a<snmiu o nobre 
ol l!pnlaclo, r.tll corren1ln l>ara. h a ver 
sessão. qna.tl•ll.l era iutcução manifesta 
elo 1\UlH'e lt!ttrltw ela hancarln c:onser-
l'a•lora n:'•o tlnr ~eo;:;.;,o a•ptelle o lia. 

SS. Exr.s. lirp1i tlem pur lil (apn,·lc.~). 
O Sr. Franci~cu Sá : - Isto ó irros-

pondivol. o Sr. ()rul!l•I IHI : - I) nm pl'inc.ipal 
qua mel trouxo tt tri lmna. Sr. presi-
dente, ú o seguinte: pela letlura rapida 
quo ouvi fazer-se das CIUP.tul as oiT~rc
r.iolas ao projeclo tle orçamento muoi-
cipal, compreltenoli IJIW algnums dellas 
him por fim s11pprimir o,~ impostos 
cre.11lo~ pelas ca•uaras muoicipaes e 
outras reduzil-os. 

Entro em tluvi1la. Sr. J)resi,lente, si 
a mes! PO•i fl aeeitar ilcnllnolas c(uU me 
parco:om oiTcnsivas da dou trina do acto 
ad•liroonal. 

O Sr, At'istideg Mata dit um aparte. u Sr. l..lrumond : - Eu chegarei lá. 
Penso, Sr. p re~id.oo te, 4ue. transi-

tando o projecto de orçamentn lnuni-
cipal oestes termos na casa. a ali minis-
tração d~ província. para que o ~eo pro-
cedimen to seja corrccto, não del'e man-
dai-o publicar. 

E, Sr. pres1doota. ('ntre es~as emen-
das, ha uma ofTerecida pelo meu il lus-
trado collega e sympathic . a•nigo. digna 
chefe da hanr.ada repubh~aoa, o Sr. 
lk Marting de Andrade ..• 

O Sr. Martins de Andrade : - ~ào 
apoiado; oão son chefe. 

O Sr. Ornmond . . . o qnal procu~ 
diminuir ~ renda ... 

O Sr. Marti.ts de Andrade : - Sup· 
primir a sua iuiquidade. 

O Sr. Drumood. . . que actualmente 
percebe acamara municipal de llabira ... 

O Sr. Leonel Filho: - A medida é ge-
ral. 

O Sr . Drumontl .•.• logar, Sr. presi-
dente, ao qual tenho consagrado todas 
as minhas racnldades (apoiados) •. . 
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• O Sr. •·· Si:-E tem prestado os 
melhores serviços (apoiado• ge··aes). 

O Sr. Orumond:-Sr. presidente, 
peÇ9 licença ao meu boorado e iltus-
tra.do collt•ga, emerito juriscousulto, o 
~r. O r. A. Maia, para discutir com S. 
Ex. o ponto de doutrina constitucional; 
isso porque fui por S. Ex. contestado 
em aparte. 

O Sr. A. Maia:-Obr.Rado. 
O Sr. Orumood:- Sr presidente, se-

gundo a doutrina do art. iO do acto 
addiciooal, n. 4, compete ás assombleas 
proviociaes legislar sobre • policia e eGo-
oomia das camaras muoicipaes, pre-
cedendo proposta de~tas. 

E' verdade. Sr. presidente, que no 
art. 5. • se diz : 

• Tambem compete is assembleas 
provinciaes l e~islar sobre a fixação de 
despezas prov1ociaes e municipaes e os 
impostos (este é o eixo da dtscussào) · 
para ellas necessarios, comtanto quA 
estes nh prejudiquem as imposições 1 
do Estado "· 

E' preciso. Sr. presidente, que fixe-
mos bem os termos de que st~ serve o 
acto addiciooal. 

O Sr. Buroso Juoior:-V. Ex., sus-
&eotando a necessidade das propostas 
das camara.~. está sustentando a verda-
deira doutrina liberal (apoiacto do Sr . 
Jl. V ianna). 

O Sr A Maia:-Eu uão comprebeodo 
a c.'oulrina liberal desse modo. 

Não ha doutrina, nem liberal, nem 
conservadora, no que diz reS[!Ilito i in-
&erpretaçào de lei. 

O Sr. Orllmllod:-Eu vou demons-
trai-o pela lellr:l P pelo espírito do acto 
addicional, esta conquista liberrima 
(apoüu.lo tl<J Sr. F . Vianna), que foi in-
&eirameote sopbismada pelo acto io&er-
pretativo (apc;iadú ao Sr. F . VianA~~). 

Aasiste a iniciativa da proposta da 
creação de impostos b camaras mooi-
cipaes. 

Proposta a creaçào de impostos ~tas 
cam .•as muoicipaes, é ella remetlida á 
assem hlea provincial e, eolào, esta, na 
occastào em que discute a creaçào des-
ees im~tos, tem a competeocia consti-
tucional para alterai-os ou supprimil-os 
(apoiados) ..... 

O Sr. Barroso Jnoior:-V. Exc. eslà 
dando uma lição de direito 1-'ublico coo-
atituciooal i r.ommi.sslo. 

O Sr. Drnmond ••.• porque nessa oe-
casião ba o ClOIIIOrc:ie du a1ribGiQ6es de 
que se acham iu~•tidos ambos os po-
dereJ, sem aacri.Bcio de um só deites 
(muito bfm). 

O Sr. Barroso Jnnior:-A commíssio 

deve concordar com V. E1c .• declaraod<> 
que não aceita es.q~s emendas (apat·-
teJ). 

ú Sr. Drumond:- • Economia muni-
cipal •. 

Vejamos, Sr. presidente, o qne signi-
fica nos termos do direito publico con· 
stituciooal c economia municipal ~ . 

O Sr. A. Maia:-Abié que quero ou-
vil-o. 

O Sr. Orumond : -Economia munici-
pal. segnndo meu modo de ver, com-
prebende nào só os dtrei tos, como as 
obrigõções que acompanhào as camaras 
muoicipaes noll termos, isto é, segundo 
os cot)igos de posturas, pelo~ quaes se 
regem. 

A. economia não pode deixar de tra-
zer envolvidos em si os impostos que 
cobráo as camaras munícipaes, assim 
como lambem a raculdade para a sua 
creação e para a sua suppre.'IMO e mo· 
di5caçào, porem, dependente tudo da 
sancção do poder legislativo provin-
cial. 

Não ha, 3r. prehidente, antagonismo 
att;•tm entre o di~ posto nesse art. , o. 4, 
e o qu,. se contem oo o. :S. 

O Sr. B. da Silva di um aparto. 
O Sr. Drun~ond:- Sr. presi-

dente, eu acredito que, quando o acto 
addiciooal emprega no art. tO, o. 5, as 
palavras---e os impostos para ellas 
oecessarios- , refere-se simplesmente b 
despetas da província e Jamais is 
despezas muoicipaes, porque esla.q se 
regulào strictamenta pelo q uesecoosagra 
no o 4. • !lo mesmo arhgo. 

Pelo que se lé no o. 5,nào se dá com-
petencia A assemblea para alterar lm· 
postos muoicipaes creados. 

Esta se reconhece somente pelo art. 
tO, o. 4, havendo proposta das respe-
ctivas camaras. 

O Sr. Severiaoo de Resende:- V. 
Exc. , então. esti justificando o acto do 
Sr. Horta Barbosa, suspendendo o Im-
posto d.e 500~0. 

O Sr. Orumood:-V. Exc. esthgora 
morrendo de am.ores pelo Sr. Horta 
Barbosa (risadas). 

Sr. presidente. me parece pe.rreita 
a interpretação que eu dou. 

Ella não se acba em opposição ao que 
se consigna no o. 5. •, em que ae deve 
compreliender qne as palavras-im-
postos provinciaes-nelle empregada& 
se reMm a ôeapeas da provincia, pel<> 
que se lê adiante • romt.aoto qoe aão-
prejudiqnem u imporiçOes do ~lado •· 

Ora, desde que ba o acc~•mo des-
tas palavras, que eu entendo co-relatas 
h palavras-despezas provinciaes e. 
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:JDIO municirats-,é fora de duvida que 
nllo ila antagoni~mo entre as doutrinas 
t'St a hel ecida~ no~ os. 4 e ti. 

Por Pste moti\"O, eu der.laro a rasa 
.que t<otarei contra toda e qul\lqoer 
emenda que for aprestolada sem que 
... eoba acompanhada de proposta das 
camara.•. teodPnte ~ suppres~ào oo mo-
difiratào de impostos, que ellas arre-
cadAo tm virtude dos cod1gos de pos-
4uras pelos qoaes se rf'gero (opoíodos). 

O Sr. Ferrtira Alves: -E' prec•so 
que a a.~~emhlra srja a primeira a re-
tptitar a auu•nomia das camara~. 

O Sr. Drum(lud:-Eu, Sr. pre!idtnte. 
qu e ~ou rranramtote liberal e que 
quero a v1 rllalleira au tonomia dos po-
dere~ . rtcou hrço que nào dero concor-
rH parA ~unullar a au10n1>mia, que o 
acto a•ldk11 nal coofcrio ils camaras 
muoiCI I'3' ~. para concentrai-a no poder 
que rPpl r>~lllll Dt$ta c~sa , porque sou 
-o r nmriro a clamar todos os dias dtsta 
1ribuna qur 11 mister romper quanto 
antrs o citrlll do fprro em que a ad-
mrnistraçfin lln provlncia continuamente 
comprimo' a a~~emblea pro,·incial 
(m» ilo lrm) . 

Em qu~ntn nois não mantivermos 
bem delimrlas :1 autonomia, as fran. 
qut'za!l e prt'rogativas do que nos acha-
mos invfHidos, resistindo A prepon-
d~rancia e ao arbítrio do governo. nada 
podt' rt· mo~ ftzer de util nfsta ns~rm
blea. pMque as nos~as tentativa~. por 
melhorPs •J ue sejão, se tcrnarão inuteis 
pela vrPplloderancia e arbitrio de que 
<'m dt ma si a nsa o poder Adminis-
t rativo. (Apoiados; m"ilo bem). 

Ora, si eu lamento e~ te fa cto, umbtm 
não po~so querer ahsorver as preroga-
tiva~ que reconhrço nas camJras mu · 
nicipaes (apniod• s). 

Acredito que, ma nteodo-me ne~ta po-
sição, tu continno a m:.ntPr Prgoida 
bem alto a bandeira á qual tenho c.on-
ugrad•• a mini•:~ mocidade e l nrl t'l~ r·~ 
meus esforçn~. (.\f14ilo bt>m; muiln !.r.n) . 

São apoiada~ e entrào coujullct:o-
mente em discussão as s~~uiull':< 
emendas. 

N. 46 
A,, art. 6. • do orçamento monit:ipal. 
Accrecente-se: 
§ 5.• A' camara municipal do 

Pomba para r:ontrabir um emprPMir.Jo 
de 40:000,5000, a juro não excedente 
-de 9 % ao anno, para ca nali~aç.'io de 
agua potavel e macadamisação ria es-
t rada que liga a cidade á eslaçào da 
estrada de fetro Leopoldina e r8(0D· 
str11cção da ponte oa mesma estrada. 

Sala ria~ ~essóes, 2 de Agosto de 
t888.-Aristides Maia, Candido de Cor-
queira. Josioo Araujo, Severlano de 
ResendP., Leonel Filho, Silva Fortes, 
Bias 1-'ortes, J Dutra, C. Sena, Nelson, 
Drumood . 

N. 47 
A 's posturas da Oliveil·o 

Os tapumes divisorios tias terras de 
cul tura e creu serão reitos á custa dos 
confloa ntfs, pagando cada um u:.eLade 
da despez.a. 

No an. 19 das refer.das posturas di-
ga-se : ao primPiro qo'l colher dous mil 
litros dA trigo tlca consignada a quantia 
de 200/5000. a titulo de gralillcação. 

S. lt. Sala das sessoes, 2 de Asoslo 
de 18!18.- Coelho de Moura, padre 
Firmiano, Nogueira. Arutides 1\laia, 
Drumond 

O S r. Dorroeo ..Junio r re-
quer prorogaçflo por uma hora para 
continuar a lliscnss.'io do orçamento 
municipal. visto queja está a esgotar-se 
a quo fui designada na ordem do dta, 
sem prejuízo do tempo deRiguado para 
discos5àO do urçameoto prov10cial. 

E' approvado este requerimento. 
O 8 r. R o drlg u e • n o rt.a 

reqoer o encerramento da discussão. 
O Sr. ll ;noiro ~artios: -l'eço a pa-

iavra. pela ordem. 
O Sr. Presidente:- Os requerimentos 

de encerramento não lém discussão. 
O Sr. I\. Martios: -E' para o ma e:~:pli

caçào pessoal e é pela ordem. 
O Sr. PrP~it!Pn iA: - \1 p~., n assim : 

saI v o si V. Ex c quer fal ar no senlill•l 
dll encaminhar a votação. 

O Sr. 1\. Martio:1: -Sr. pm~i •ll'ttlP , ll 
j uizo rri tiro, 11ne de mim rez u uohr·· 
depnlado residente na Fo~rtaiPza, •rbri-
gou-me a pedir a pala,•n . 

O Sr. Francisco Sá;-1-:u não fiz juiz) 
criliro. 

O Sr. l'resilleote: - l'eço ao nubr-e 
t!Pplllarlo que se cinja à matena de or-
dem 

O Sr. 1\. Marlios:-Eu pedi a pala-
vra. Sr. presidente, para uma expli-
cação Jl"Sse>al. 

O Sr. Presidente:- Essa explicação 
V. Ex c. s) pollerá dal-a depois de vo-
lado o requerimento do enrer~·amento. 

O Sr. R. Martins: - Eu não sei que 
má vontade ttlm V. Ex c. para commigo. 

O Sr. Presidente: - O nobre depu-
tado queixM& dn regimento. 

O Sr. R. Marlíos:- Penso que deYO 
ter aqui as mesmas regalia~ rtue qual-
quer outro deputado. 

Sempre que eu pretendo manifesta r 



meoi pensamentos nesla casa , vem 
sempre ao meo encontro a ml fOolade 
de V. Exc. 

O Sr. Presidente:- Não tenho má 
TOntade; compro O regimento e O n.obre 
deputado é obrigado :~ obedecei-o. 

O Sr. R. Mart•n~:-Qnanlo ao juizo 
critico, que de miw fez ,, nobre dern· 
tado ... 

·O Sr. Presidente:-Peço ao nobre de-
ptstado qu11 118 cinja 1 ma teria de ordem. 

0 1Sr. R. Martins:- E' o que estou 
fazendo. 

V. Ex c verl mais l:lrde, si me qui-
zer ouvir, (!Ue f!U não &~tou fora tia or· 
dum. · 
M~, Sr. presidente, disse o nobre 

depolado, residente na Fortaleza, que 
eo foi levado por motivo de ordem po-
litica a apresentar uma emenda ao pro-
jecto de orçamento municipal, relativa 
:l despeza da camara de Gr ·O Mlllll)!, 
assim como disse quo en sempre Leuho 
apresenlado medidas odiosas uesta as-
semblea, como foi a de suppressão do 
posto de capitão cirurgião-mor do corpo 
de policia. 

A natureza humana é fallivel e como 
lal sujeita ao olvido, o que f~z que eu 
ilpi)P.QZ~O q•~!! aquelle P<?StO f~e 
c reação nova, que viesse augmeotar des • 
peu. 

O Sr. Pre~identt~:-Eu não posso per-
m~tlk que V. Exc. cootio ue neue ter-
reno. 

PfÇD lhe qu_e guar~e a sua vxpllca-
Çào para depots ~e votado o requeri-
mento de &ncerrarneoto. 

O Sr. R. Martio!>.- !!: tt lguarol•l então 
que se 'fOle o requerimento para con-
tinuar na minha explicação. 

E' approvado o requerimento de en· 
cerrameoto. 

O Sr. ftanllro Murtln• 
(oôntinuando):-Creio que poderei coo· 
tinoar no fio das miqbas observaçõe~. 
aem qn•· v Exc. nonmeule me chame 
á ordem 

Dizia eo, Sr. 1K'~eote, que o homem e !lo jei to ao olvido e que e a toe havia 
olvidado de que o Jogar de cirurgilo-
mor do corpo de policia ja esta v a creo.do 
por leis anteriores. 
. Soppondo qne era materia non, que 

'ftDha aggruar OS COftes ela prOVioeia 
oom ~ma despeza mais, foi que naq o e lia 
OCC&Stio apr..eatei ama emenda sup-
primindo o logar. 
N~ foi, Sr~ presidllote, porque 

aqaehe lúgar esliTeue oecopado po; 
•te o 1 aqoelle iodi'fiitoo, pertencente a este on 1qoelle crecf'o poli t1co. 

Entretanto, Sr. prdSideote, o jni:r;IJ' 
que o nobre derutado, residente na 
Fortaleza, f11z a meo respeito, foi uoa 
{lOUCO OfTeosiYO da minha oligoidade. 

O Sr. Fraoci ~co Sá:- Nlo apoiado; 
não tive intenção d11 ofTeuder V. Exc., 
a quem e~timu. 

O Sr. R. Martins: - OfTerecendo a 
emenda relativa â diminuição do or-
denado e gratiflr.ação concedidos ao te-
cretario da cama!':\ municipal de Grão 
Mogol, tarubem. Sr. presiden te, apre· 
~~ntaodo essa meditla, não fui imtJUI-
siOu:~do por má vuotatle contra aquelle 
funcciunario e sim procurei 4'COnomi-
Slr as ren•lu muoicipaes daquella ci-
dade, t~oto quanto possível, para o 
bem-estar da mesma municipalidade, 
porquanto tive de apresentar d1ante 
desta usemblea Terbas decretadas por 
outras municipalidades para bmpre-
gadM da ooe~m:t cate3oria e mostrei 
q•1e o or.JenadtJ e grallficaç.io ol:l•los a 
e~ · e~ funecionarios er;,o muito menores 
doi 1ue aquelles que a camara de Grão 
Mogu: marca rara o seo sec ·etario, que 
some o te .ern de 3 em 3 mezes 6 dias 
de serviço; que tem uma offi cioa cte 
alfaia te aberta, ond!l trabalha e do cuj~ 
prwocto five. 

Ora, Sr. presidente, em uma locali-
dade como aquella, em que reside esse 
fuoccionario. quinhentos mil rs sãó 
um ordenado excessivo, porquanto alli 
mantêm ·so perre.itamêole muttos pai!S 
de família, sem quo tenbào uma reod;) 
de fOO~OOO. 

A.ccresce ainda que a camara muni· 
cipal da Jaouaria, al ias uma cidade 
muito mais importante, marca para o 
seo secretario a mesma quaot.ia, seod~ 
que a vida alli é muito mais cara e o 
trabalho do secretario muito maior; e 
eu não rropuz a reducção dos venci-
mentos desse fuocciooario. sendo elle 
alias liberal, como o de Salinas (apar-
tes). 

Eo estou me defeodeudo das accasa-
çOes que o nobre depulado me fez. 

E'toa moslraorfo que não fui domi-
~o por ml Tontade contra o secre-
tario da camara de Grão Mogill. 

E tanto nio me deix11i levar por sea-
timeoto polilico, que natla dí886 a re-
speito dos fo occiooa.rtos de Jaooaria e 
!'alio as. 

Explicado assim o meo peosamenao. 
tento-me traoqo.ill••. certo de que ·.a 
&Siemblea, rueodo-me justiça, eota• 
prebeadeci qae meo pensamento • 
foi impulsionado por ínconfessaTei• 
sentimentos políticos. 

Tenho ooncluido. 



Procede-se il votação doad1litivo o. ü, 
que é approvado. 

SeguiUtlo-llc a votação das emen·la.s. 
,são arpr.>vallas as de n~. I n \ . :; (•lO 
·Sr-. Navarro). u•. O a :n '' 11$ . :ui :1 
'' 7. sendo rejei t;~ol:\ a olll 11. :lli 

O• Srs. :\ . Velloso e S. •lo Jlo,OIHIC 
requerem .,1111 se cnnsigno 111 ~cta que 
• otar5o contra a emenda que Isenta as 
tnlol(r•IJlhias de pagarem imp JitO :\s 
am -r:\s1nnnicipaes. 

O :\r. 1', usiolonte : - Os nobres de-
.pu tados ~erão atvndidos. 

O ll!h·- 8e"erlnno d e Re· 
•en•le requer q 11e ~ej!lo redil{hlos 
conjuttC\ll tn•nte coro o orç:lmooto tnu-
oiclpll lu a.t.litivoi 'l'te forào apprnv.1 
dos. 

O S r . Oloe l<'ort.e• (oão temos 
o seu discurso). 

0 S I'• A . ~lnln •leCl4r3 fjiiO VO· 
wu coutra todo~ os addtttvos attioentes 
a lotllrias. a que acaba de se refenr o 
Sr. D. Fortes, e requer qoe sojào o~ 
oesmo1 separados do orçamento mu-
nicipal. 

O Sr. PresiJeote diz que não 11ode 
. aceitar o re<JuCrimeoto, porque vai de 
encontro á delibPração que a assemblea 
acaba dd tt•mlr, restando. porem. o al· 
oritre de so fazer t'~a separação na ro · 
-dacção fi nal. 

O Sr. 811"o Fort.e• requer a 
prorog~~o da seasllo por mais uma 
ttor;.. 

O Sr. Presidente : - A. s0.3são Ja está 
prorogada até ás lS horas. 

O Sr. Darbo..- do 811"a de-
clara que, achando-se moíto adiantada 
a hora, vota contra o requerimento. 

O 8r. Canalllo Prate• (l>ela 
ordem) : - Apezar dn multo de5~jo 
que tenho lle que o orçam~nto provtn-
c:ial &Pja approvado o mais do~pressa 
possível, não posso votar pelo requeri-
mento do Mbre depntarlo, porqne a ses-slo ja ~tá prnro((atla até âlllS horas da 
tarde e levai-a até a, G heras é impos-
sibi~tar a discussão do orçamento. 
· O Sr. Silta Fortes : - Nunca tive em 
~ista Impossibilitar a discussão do or-
çamento. 

O Sr. C. Prates : - O oobre depu-
tado nlo teve 8.'1Sa ioteoçlo ; ma~. de 
·fatiO, Impossibilita, porque a commtS-
siO tem de apresentar emeo1as ref~ 
reow a despez' e assim, colhirla por 
1.UDa pr rogação ã ultima bora, olo 
1M* ruel-o. 

O Sr. F. ~ : - O cansaço tem o 
-4!1felto de om& rolha. 

I) Sr. C. l'ratP;; : - 1\nii·PI•III••. >I a. 
a!ISetuloiPa l'lltCIIIIer tpte llt:\'8 VuiH a 
prorogilçào, 3~5111na a rc~ponsabilidade 
d:\ pas~~~:rm rlu or~nmPnto . .. 

O Sr. F. Sll : - l'rt·c i pita• l~mrll t r 
O Sr. C. l' ralr:~. . . prcdpil ... l.,tttt'll\11 

I' "''11' "r~~ me n('•'P!:!'ario. 
1' ... , .• ·' votos, •i n·jdt: .. t .. " 1 ~ tur••· 

lllcllt·•· 
n ft ltUt Ul·l Pl"tri~tc:i, tf 

Ctlnt:nna a ~q;uttol.l oli,Cn!'•:.oo 1lo 
.111. i .' ''" 1 roojflctn 11 :1~:1. que .. rça a. 
u•cr.i t., 11 rlx:1 a da.•torZ~ tia pt'll\'tnria 
para o :1111111 110 U:lt!!l. 

O S •·· l •'ronço Vinnnn.-Sr. 
prc~itlt•utr , o meu inlnttn, '"~':rr.ven 
tiP·tnO l•>•ta r;olar !'Obre lt :\11. 1.• 110 
prrjrciO de orçamento provinci31, roi 
arr•'!tDlar uma cmrndn, supJl rimimlo o 
imposto predial rclativamPnto aos prc· 
dios rusticos (opoi11do3). 

O Sr. C l'ratPs:-A commissào tem 
de apruentar emenda nPsse sentido. 

O Sr. França Vtanna:- 0 nobre de-
putado tenha a booolade de ou,·lr-me e 
verá que uào h:m mo li v o para mG re-
criminar . 

Sr. presidente, vPxada como se acha 
aclualmeote a principal cla!Sfl produc-
tora do ncsso paix. a lavoura, corre-
nos o rigoroso dever de allivial·a, quanto 
couber em noss~ s forças, dos pesados 
imposto~ qoe soltre. 

F:ste, de cuja suppressão trato, alem 
ele pe!llldO e iníusto, ainda se tem tor-
nado mais ''exalorio oa s11a arrecada· 
çAo, pois que, stguudo estou lnrormado, 
alguns collectores lêm lançado até in-
dividuos que apenas possuem ranchos 
de palha (opoiodos). 

Eu pretendia adduzir mais algumas 
consideraçót's sobre o assumpto, porem, 
como um illt1stre membro da commis-
~ào de fazenda acaba da rlccll rar que 
ella val apre.~enlar emenda oo sentido 
em que mu lenho enunci~dn: n3da mais 
direi. mesmo porque hi'JC ttve o prazer 
de assignar uma emeoda oo mesmo 
sentido. que me foi apresentada pelo 
meu oo.bro am_igo e collega, o Sr. Sala-
thicl de .'lmetda. 

l'ortanln, ~eoto-me e mando â me~a a 
tninlla rmenda. 

São apoiadas e eutràl' conjunctamro\e 
em di~ussão ~s seguintes emP.odas : 

N. 1 
(l'ara collocar-se ondo cooviPr) 

o imposto do qne tra ta o S 5. • do 
art. i . • do pro;eeto 1le Ol'çallleotn, 
creado rela lei o. ~181 de 18i3. art. t? 
§ <t. •. e restaurado pe!a lei n. 3~!l7 de 
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meoi pellll<lmentos nesta casa, nm 
sempre ao meo encontro a ml 'I'Onlade 
de V. E1c. 

O Sr. Presidente: - Não tenho má 
TOnlade; cu'úÍpro o regimento e o nobre 
deputado é obriga''" :\ obedecei-o: 

O Sr. R. Martin~ :-Qnaoto ao juizo 
critico, que le mim f~z o nobre depu-
tado .•. ··o Sr. Pres.deote:- Peço ao nobre de-
pa~do qtl 11 se cinja á materia de ordem. 

O Sr. R. Martins:~ E' o que estou 
fazendo. 

' V. E1c ver! mais tarde, si me qui-
ur ouvir, que llU não &~tou fora da or-
dem. · 
N~. Sr. presidente, disse o nobre 

<leputado, rrsid'eote na Fortaleza, que 
eu fui levado por motivo de ordem po-
lilica a apresentar uma emenda ao pro· 
jacto de orçamento municipal, relativa 
à despeza da eamara de C; . .- Mllgol. 
as~im como disse que tlll sempre teoho 
apresentado medidas odiosas ues1 1 as-
semblea, como roi a de suppressãu do 
posto de capitão cirurgião-mor do cora:'l 
de policia. 

A natureza humana é fallivel e como 
tal sujeita ao olvido, o que r.,z que eu 
~PM~~e qqe ag!lelle PQSto f~e 
c~~ nova, que viesse augmeotar des-
peu. 

O Sr. Pre~identti:-Eo não posso per-
mittir que V. Ex.:. coutioue nesse ter-
reno. 

l?fço lhe que guarde a sua elplíca-
ção' para depois ~e votado o requeri-
mento de &~~cerramento. 

O Sr r. . Mar tins:- Eu 3guarJr1 então 
que se Tote o requerimento para con-
tinuar na minha explicaçlo. 

1':' approvado o rllqnerimeoto de en-
cerramento. 

O Sr. ftamlro MarUua 
(cônlinuando):-creio que poderei coo-
•iouar no fio das miqhas obserYaçOe!l, 
&em que V Exc. oonmeutt> me cbamo 
i ordem 

Dizia eu, Sr. 1M'esi4eote, que o bomem 
~ li o jeito ao olvido e que eu me ba via 
olvidado de que o logar de cirurgiào-
18\lr do corpo de policia jl'. esta v a creado 
por leis anteriores. 
. Suppondo quo era mataria nova, que 

'fluba aggranr os cofres da província 
oom uma dllspeu mais, foi que naqnella 
oceuiio apreltentei uma emenda sop-
primiodo o logar. 

Nlo foi, Sr: pr41idente, porque 
aqnelle lc,gar estiTesae ciecupado por 
•te o • aqoelle indiYiaoo, pertencente 
á este on lqoelle cred'o polit•co. 

EotrelaJio, Sr. presidente, o joiZA;t 
que o llobre deputado, residente oa 
Fortaleza, fez a meo respeito, foi um 
pouco offensh.: da minha dignidade. 

O Sr. Franci~co Sá:- Não apoiado; 
nào Ih· e i u lençào dd offeoder V. Kxc., 
a quAm e~thnu . 

O Sr. R. Martins: - OIJerecendo a 
emenda relativa á diminuição do or-
denado e gratiOcaçào concedidos ao se-
cretarao da eamar.t municipal de Grio 
Mogol, lambem. Sr. presidente, a pre· 
sentando essa medida, oio fu i impul-
sionado por má l'uotade contra aquelle 
fun cciunario e sirn procurei ecoooml-
su as ren•la:~ municipa.es daquella ci-
dade, tanto quanto possível, para o 
bem-estar da mesma municipalidade, 
porquanto tive de apresentar dtaote 
desta assemblea nrba.'l decretadas por 
out ras municipalidades para ~>mpre
gado:> da mo~rn:1 cate~ona o wostrei 
que o oroleuadl) e graulh:aç.\o tla·los a 
estes fuoccionarios erào muito menores 
dot que aQuelles que a camara de Grão 
Mogol marca r ara o seo secrelario, que 
somente tem de 3 em 3 mezes 6 dia$ 
de serviço; que tem nma offi cina de 
alfaiate aberta, onde trabalha e de cujo 
prod DCtO Ti Te. 

Ora, Sr. presidente, em uma lor.ali-
dade como aquella. em que reside eSM 
runccionario, quinhentos mil rs sãO 
um ordenado exeessiTo, porquanto alli 
mantêm ·Se perfeitaménle mal tos paes 
de fam ilia, sem quo tenbão uma renda 
de f006000. 

Accresee ainda que a camua muni-
cipal da Janoaria, alias uma cidade 
mui to mais imporlaute, marca para iJ 
seo secretario a mesma q o ao tia, send<J 
que a •ida alli é muito mais cara e ~ 
trabalho do secretario muito •naior; s 
eu uio Jlropuz a reducçlo dos venci-
mentos desse ruocciooario. sendo alie 
alias liberal, como o de Salinas (Gpar-
tu). 

li:u estou rue defendendo das accua-
ções que o nobre deputado me fez. 

Estoo mostranrlo qoe não foi domi-
nado por ml •ontade contra o secl'6-
tario da camara de Grão Mogil l. 

F. tanto uào me deix~i levar por HD-
Iimeolo politico, que nada diese a re-
speito dos faoccionarlos de Jaouarb e 
Salinas. 

E~plicado assim o meo peosameoso. 
aea&o-me traoqnill••, certo de que · 881& 
aaemblea, rueodo-me justiça, co ... 
prebellderi que. meo peosameoto ..-
rol impulsionado por iocoofessueia 
seolimeGtoe polillcos. 

Tenho oooclnido. 
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Procede-se ã votação doaddith·o u.li, 
que é approvado. 

Seguiudo-~c a votação das emenolas, 
são appr.>vadas 3S tle n•. I a \. :; (·In 
·sr. Navarro). n•.O a:l\ '' n.; :lli a 
'". sendo r6jeila•la a oh1 u. :S:) 

Oi Srs. A. VolloSll 6 S. •lo 1\e.cmlc 
reqnere1n •, lhl ~o CtlnSÍI(II~ 111 ~ela que 
• otar3o cnolra a emenda que Isenta as 
lYJIIll!f•IJihir~s de pallarem imtlJsto ils 
<:alll ·r.l:llllnnicipaes. 

O :\r. l',.u.,i tlente : - Os nobres !le-
~utados !'erão aiLPodidos. 

O 8.-. 8everlnno ele R e· 
a e nclo reqoer que sejho rediFtíJo~ 
conjnnct:Hu•nle com o orçamento 11111-
nicl fJll o" a•l•litivo <~ •pe forào appr<~va 
-dos. 

O Sr. Din8 • ·orte• (não ternos 
o seu discurso). 

O S •·· ~- l'lnla tlccl~ra fJIIO vo-
l()U contra todo~ os additivos autOentes 
a lotP. rias. a que acaba. do so ref~nr o 
Sr. n. Fortes, 6 requer que sojãn os 
Gesmos separados do orçamento mu-
nicipal. 

O Sr. PresiJeote diz que o3o pode 
aceitar o requrrimeoto, porque vai da 
encontro á delib~~ração que a assemblea 
"caba do~ tomar, restando, porem. o al -
• itre de so fazer t"lsa separação na re · 
-dacção final. 

O sr. 811va Forte& requer a 
prorog:~ção da seasrto por mais um a 
'bora. 

O Sr. Presidente : - A so3sâO ja está 
prorogada até ás IS horas. 

O Sr. Darbo- da 8llva de-
clara que, acbaodo-se muito adiantada 
a hora, vota contra o requerimento. 

O •.-. Carnlllo Praw• (pela 
ordem) : - Apezar du mu!to des~jo 
que tenho de que o orçamento provin-
cial sPja approudo o mais do!pres~a 
possivel. oào posso votar pelo requeri-
mento ao IJflbre depnla.tlo, porque a ses-
~ó ja 8$lá proroj!ada até b 5 hnras da 
tarde e levai-a até ã, 6 horas é impos-
sibiVtar a discussão do orçamen~. 

O Sr. Siln Fortes: - Nunca hve em 
•isla Impossibilitar a discussão do or-
çamento. 

O Sr. C. Prates : - O nobre depu-
tado alo teve esSà intençlo ; mal', _de 
facto. impossibilita, porque a commts-
·sld tem de apresentar emen-tas rer&-
nnle$ á despez1 e assim, colhida por 
-waa pr rogação i ultima bora, não 
i)O!Ie ruel-o. 

O Sr. F. Sà : - O cansaço tem o 
~ft'elto de ama rolba. 

O Sr. C:. l'ralr$ : - Eutr~t .. ul~>. ,, a 
assemhlra •·uteu<ler ljUe 1lc1·e vutH a 
1•rorogaç;io, a~suma a rcspuosabilidade 
d ~ pas!l~grm tlu orçnmrnto ... 

O Sr. f . Sá : - l'n•ci11ita•l~m~nlr . 
O Sr. C. l'rilll'~ • .. prcdpil "'·''"''11111 

f' ••·111 11 l':tamc nco'Pll!'.ario. 
p .. , , .• :1 votus, ê n·jdt: .. l•• " •c JU~ff 

mcu t.. . 
n ( fi UI•1d •l p ,•,,rj nt.."Í•If 

C•HJt:nua ;, ><' (;UI•.:., ol i<cu~•ào 1lu 
:111. I. • '''' 1 ro•jccto h :l:!:t. qne urç~ a 
II'CCi t~ O fixa :\ dll.•J•t·Z:t tla f'I'IIVIIICia 
para o n 111111 ile Hit!U. 

() Sr• l •'rançn "h•nnn.-Sr. 
prc~ulcntr, o meu ill tu ttO, i n~cri'I'CII· 
do-mo l'l•l a falar sobre u ~ri. 1. • elo 
prrjrcto do orçamento provinci:~l. foi 
apr··sentar uma cml'ntla, SUIJI'rimintlo o 
imposto predial rclativam•olo aos prc-
dios rusticos (opo indos). 

O $r. C l'rates:-A coruruissão 11!m 
de apresentar emenda nPsso sentido. 

O Sr. França Vlaona:-0 oobro de-
putado tenha a hou•lade dr ouvir- ruo e 
,-erll que não lt:m motivo para mo re-

• • cr1m10ar. 
Sr. presidente, ,·pxada como se acha 

actualmente a principal classfl produc-
tora do ncsso paiz. a la\'OtHa, corre-
nos o rigoroso dever de allivia 1-a, quanto 
couber em noss~s furças, dos pesados 
impostos que sofTre. 

Este, de cuja suppressão trato, alem 
de pe!!ado e injusto, ainda se tem tor-
oa.Jo mais ve~atorio oa sua arrecada-
ção, pois quo, segundo estou informado, 
alguns collcctores tem lançado até io-
diYiduos que apenas possuem ranchos 
de palh:1 (opoiodos). 

Eu pretendia adduzir mais algumas 
consideraçOPs sobre o assompto, porem, 
como om iiiLJstro membro da commis· 
~ão de fazend:• araba de declarar que 
ella vai apre~eotar emenda uo seot1d0 
em que mo tenho enunciado, nada mais 
direi. mc~mo porque h11je tivo o prazer 
de assignar uma emenda no mesmo 
sentido. que me foi apresentada pelo 
meu nobre amigo e collega, o Sr. Sala-

' thicl de Almeida. 
Portanto, sento-mí! e mando à mesa a 

minha emenda. 
São apoiadas e eutràl' conjunctamro~ 

em discussão as seguintes emendas : 
N. t 

(l'ara collocar-se oudu cooviPrl 
U imposto do qne tra ta o f'i 5. • do 

art. t . • do proje~to rle orçamento. 
creado 1~1a lei o. ~t8t de t 87:J, art. t7 
~ ~ -•, 11 rcstaur:ado pela lei n. 3~:17 de 
~ 
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t6 de Setembro do anno findo, art. IS •, 
§ 15. recabirà somente sobre Oll predios 
urbanOll; revogad.a nesta parte a dispo-
sição da mesma lti. 

Este imposto, na capital, terá appli-
caç.'lo especial ao pagamento dos juros 
da quantia orç:~.da e que f11r deOoilin-
mente empregada no serviç 1 de caoali-
uçào d'agoa potavel e de esgotos dare-
ferida cidade. . 

Supprim:~.-se o § 7. • do arl. 4. • do 
lllesmo projecto. 

Sala das sessõJS, 2 de Ag11sto de 
t 888.-Campello -Antonio Martios.-
Jos6 Horta.-Candido Cerqueira. - J. 
Dotla.-Vaz de Lima.-Dia!l ·rortes.-
Sous:~ 1\abello -Liodolpbo Caetano.-
José Theodoro.-Francisco Amarai.-
Salatbiel de Almeida.- Silva Fortes.-
Navarro. - O. M. rla Rocba. - Lu•~ 
Vieira.-F. Braz.-Martins d'Andrade. -c. Sena.-Leonel Fil llo.-Aotero.-
AI•aro M~cbado, -S. Rarroso Juoior.-
Gomes Candido.-Padre Antonio Tei-
xeira.-t"raoça Vianna. -Jo~ino Araujo. 

N, 2 
No :~rt. t. • § ~ -·. em vez de . • .• . 

~ ,300;0008, diga-se 1,400:0006. 
Sopprlma-se no mesmo art. o § 5. •, 

q'le estabelece o imposto predial. 
Reduu-se a 7:0006 a verba do § H . 
Sala das sessõ Js, ~ de Agosto de 

t 88i.-Fraoça Vianaa.-Severiano de 
Resende. 

O 8r. A.ot.onlo MarUn.e 
(pela ordem) d1z parecer-lhe qut' a 
emenda qoe altera a cobrança do Im-
posto predial não tem rabimento no art. 
t .• e sim nas disposições permaneo-
t&s 

O Sr. Pr~idente:-A emenda fica 
sobro a me.qa para ser considerada op-
portnnamente. 

Encerrada a discussão, é approndo o 
art. i . • 

O S •·- Fraocl~o 8á. em 
nome da •mmissão t . • de fazenda, de-
_c:lara que não pode aceitar as emendas 
apresentadas pelos Srs. S. de Resende 
e !''rança Vianna, relatins ao imposto 
do café e do ouro, visto virem alterar 
Dlo sõ o systema tribotario, como o 
plano adaptado pela commisslo. 

O 8r. 8evcrlaoo de Re· 
eende: -Pedi a palavra, Sr. presi-
dente, para elplíear o meu voto e de-
clarar que a emenda rolativa á elen-
çlo do imposto IObre o café, assigoada 
por mim e pe)(l itllllltre deputado, o Sr. 

· Fraaça Vianna, foi formulada de ac-
cordo com os dados loraecidos pela di-
rectoria de rauada. 

&!se ahi tre foi lembr•do para com-
pensar a diminuição do imposto pre-
dial, contra o qual tem-se levantado a 
lavoura. 

O 8r. Franon VIanna (pela 
o,'lkm):-Sr. presidente, em vista das 
exclllmações, que provocou a emenda, 
que mandei à mesa, elevando a •erba 
do imposto do café de t 300 a t400 con-
tos, corre-me a restr1cta obrigação d& 
dar uma upiicação a esta illustrada 
assemblea. 

~~sa emenda, que tanta celeuma 
produzia, não é miuba, ma, sim do no-
bre de(lutallo pelo meu llistricto, o Sr. 
Severiauo de Resende, quo m'a eu tre-
gou, assim como outras, para assigoar e 
mandar~ mesa; foi o que fiz, por mera 
dererencia pes!'oal á S. Esc., como ê 
costa me nesta casa. 

Nlo a li, nem ntnhuma das outra.s, 
qu'l S . .Esc. me entregao. 

~ 'lrtaoto, consulto a V. Ex c. st 
aio óq me é licito retira: esta emenda. 

O Sr. Presidente: - Ja oào é mais 
tempo ótl rAtiral·a. 

O Sr. F. Yianoa : -Pois bem. 
Declaro solemnemente .i. V. Exc. e a 

casa que, viste oio me ser mJ.is per-
mittido retiral-a. •ot? contra ella. 
mesmo porqol' não quero crear difficnl-
datles i illustrada com missão de orça-
mento. 

O 8r. CaDllllo Prat.ea re-
quer a votação por partes a a ~. • emeuda 
relativa ao imposto de ~:X sobre o 
café. 

E' approvado o re<tuerimeoto. 
Procede-se i votação da emeoda, a 

qual é rejeitada. 
A tliscossão lira adiada pala bora. 

A presenlclç4o deprnjeclos , indiCIJÇ4~s e 
req~.Jerimenlos 

O Sr. Presideotot: -Tilm a palavra o 
Sr. José Brandão. 

o sr. Darroao .Junior (pela 
o1·dem) faz consideraÇÕes no sentido d& 
mostrar qoe a palavra lbe toca para 
apresentar projectos e não ao Sr. Bran-
dão, qne vai olferecer reqnerimento, 
poi$ que a apresentação de projectos 
precede a de requerimentos. 

O Sr. Brandão (pela ordem) : 
-sr. presidente, eu entendo que a re . 
clamaçlo do nobre deputado alo tem 
razio de eer. 

A ultima parte da ordem do dia 
nlo distribne bora para a apreseotação 
de project.oe, indicações e reqoerimen-
tott; abi está todo englobado numa s<> 
hora. 
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. Aqoelles que se inscrevem par;, 
WJOatqner dessas matarias podem apre-
:senLar •equerimeotos, project!ls e lo-
~icaçOe:<, comt>çaodo mesmo pelos re-
querimentos. 

lstu é- que é logico e c!a.ro. 
Entretanto, o meu requerimento é o 

.mais ioooceote possível e espero até que 
o nobre tfeputadu me agradecerá a oc-
..casião que ..:ou á admior~ tração d:~ pro-
'fiocia,si acreditar em miobas palavras, 
para emjlnr~har o esca lpello e enirpar 
cancrc•s sorraes,que, como uma afTroota 
"tiYa os brios •la proviocia,se achào nas 
JlOSÍÇÕ"S tle confiança do governo, con-
taminantlo a podridhn que lhes é pro-
.pria tnrla a administração do paiz que 
os tolera. 

I) r~tuer imenlO qut~ tinba de a pre-
seorar é o s-guiote (protestos do Sr. 
Bar o.~o J •miot·; 11pa:·te.•). 

Peço ao nohre dt•rutado um pouco 
ode ;. tterrç:lu e rstc•u certo de que 
t erf'i o seu apoio para este requeri-
mento. 

Eu peco ao go1•erno a~ seguintes io-
formaçõe~; 

1 • Si cnn tinua como subdelegado de 
polrcia dt• $ José tio Jacury (upariPs 
prolonga •os ; inle•···~~pçno) a~ente do 
-correio e tlelegado p3rorhial da rnstruc-
~o o celebra Romualdo N. da Cruz . 

Er1 e~to•1 auxiliando a administra-
ção da JlrOvincia.,coja moralidade e rec-
Jidão uão preciso pOr em prova. 

O Sr. Jorumenha:- Parece que m)s 
devemos tratar mais seriamente dos 
assomptos des\a tasa. 

O Sr. Camrllo Prates:-V. Exc. não 
])ode !lizer i~~o depors do que fez o Sr. 
'Barroso Junior. 

O Sr. Jur ume:~ha :-EIIe podia falar 
uma hura pela ontem e não o te~ . 

O Sr. C1millo Pratcs:-0 orador e·tã 
aiscotindo 11 questão de ordem que S. 
Ex c. levar. tou. 

O Sr. Braudã1:-0 meu rOIJIIr.ri-
menlo é o seguinte : 

Si continua como <ubJeles~·lo <le 
policia de S. José do Jacury o crtladão 
1\pmualdo, que se acha pronunciado 
110 art. 205 do codigo criminal. 

(Aparte.~ silnuUaneos e prolongados). 
O Sr. Brandão: -K o requerimento 

•:joe e o teria de fazer, si tivesse a pala-
na. 

O Sr. Presidente:-Peço ao nobre de-
putado IJUO Cinja-se à ma teria de Or-
-dem, para que pedio a palavra. 

O Sr . Jurumenba:-Quer dizer que 
mão pode tratar do rllquerimeoto. 

O Sr. Brandão: - Eotão, não posso 
apresenlar o requerimento f 

Vozes:-Não pode. 

O Sr. lira ndào:- Eu estou falando 
JX!Ia tlrdem . 

O Sr. Barro~o Junior: - Sr. presi-
dtote, si isto ~ontinua, eu uso da fa-
culdade do ref(rmeoto. 

O Sr. Camillo Prates:-Qual é? 
O Sr. Barroso Junior: -Digo-à or-

dem !- e o Sr. presidente é oiJrigado a 
mandar n orallor sentar-se . 

O Sr. Camillo Prata~: -Isso é facul-
dade que o regimento dà ao presidente 
e não a qualquer deputado. 

O Sr. Darroso Junior:- Nào a~iado; 
qoalquP.r de nO~ tem esta faculdade. 

O Sr. Jlresrdeote:-Atteoção i 
Prço ?O nobrq deputaJn que cinja-se 

à ma term de onlem,sobre a •Jual pedio a 
pal:~ vra. 

O Sr. Brandão: - F.u pPço ~ermissão 
sl't par3 ler o requerimento, para so-
cPgar o oobro d!.putarlo, que se mostra 
tão irritado e verâ q:~ e sPm razão. 

O Sr. llarro~o Junior:-E' contra o re-
gimento: está fora da ortlem. 

O Sr. llrandão:-E' um requerimento 
o mais iooocente possível. 

O Sr. Uarroso Junior:- Pode ser in-
norent issimo. 
. O Sr. Brandào:- Eu pretendia pedtr 
mformaÇI)cs ... 

O Sr. Barro~o Jnnior:-Estes prece-
dentes são pcssimos, Sr. presidAote. 

O Sr. Brandão .• . sobre si continua 
como ~o bdelegado de policia o cidadão 
Romrraldo, depois de proouuciatlo no 
art. ~o.; do codigo crimin<•l (apa•·tes p•·o-
lot,gados). 

V V. f.xr.•. ~s•im f:~ZPto suppnr que a 
aclministraçãn •la pro1·inda f. cnnnr-
,·eote com esses e:;canolaiM. •pranolo 
alra~ eiiPs se tlào a rli:; tnncias r u rrrr ··• 
da caprtal e c~torr bem certo de qtto· 
não chtg:ío ao conhecimento da adwr-
orstraçào. 

E. pois, é este o in tu i to Quo te-
nho: -e~o:la ro~e r ao nnhro prP.sillentn 
da provmcia com a venlat!u para que 
nàn ~e citamo a igno· ancin 

O Sr. Barroso Junior:- lia occasião 
propria para discutir essas matcrias 
(contmufio os opa•·tes). 

O Sr. l're~idente:- Mais um' voz, 
peço <:\1 orJ' •o'A drputado que se restrinja 
á tliscu~•ão dt: ordem. 

O Sr. Ju·o"Denba: - E parece que 
deve attPnder ao Sr. preshlente. 

O Sr. Brandão: -Sr. presidente, at-
tcodendo a observação de V. Ex c. e 
snjei tando·me á interprl'Wção que 
V. Exc. dá ao regimento, oào continuo, 
até mesmo porque não seria-me pos-
sivel éxteroar o meo pensamento, de 
modo a ser compreheodido, debaixo 
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..._ !Mt.riu coolra mim em bocadas por 
IIMIOS nobres eoUegas da bancada di-
fti&a. 

'O 8 r . Darro•o ..Junior (não 
lemos o seo. discurso). 

E' lltlo e -vai a hnprimir o sPguiote 
projeew: 

N. UG 
A assemble.t ll'gisfaliva provincial de Mi-

na.s Oeraes d ee ·cu : 
An. ullico t"icão cre .. das duu cad61ras 

do S6XO Ulasculiuo. uraa pua a I!O\'Oaçào das 
Cinco Ubas, na rregue&ia de S. Pedro de 
Suas.~uh y, do muoicipiu do l'eManba, e outra 
os povoação denororoada - Matlnad~-. oa 
rregue,la de S. J06õ ~o Jaoury. do mos mo 
11111ulcipio; revogadas ns disposições em con-
trar io. 

Sala du sessó~. t de Ag'lsto de 1883. -
Cla11diooor Nuoc:;. - S. BarNso Junior. 

Seo<W dada a bora, o Sr. Pre.4ideote 
desif!Ga para a ordem do dia seguinte: 

Até tt e i fl. horas. - Ett•eJ icute c 
Apresentação de parecer~. 

f . • PAtiT.: 

Até t hora da tarde. 
~ ... leitllra de projectos Impressos. 
t .• discussão do projccto u. Uí4. 
't. • discussão do projecto n. 349. 
t . • do do u. 369. 
!:- do de-n. !36. 
3:- dos alldi tivos ns. i, i -A., 1-B, 

t, 16 e tt do projecto n. 9. 
! :• rdos de ns. 400 e 306. 
o:eou~llào do parecer intlofcrtut.lu a 

preteoção de C. Guedes Costa. 
2. • PAliTE 

Até 2 e t/t hor.u. - Continuação 
da 2.• drScussão do projeclo o. 3~ (or-
çamento provincial). 

t .• discussão dos projectos ns. 197, 
~ e dos de o.s. 2 a U 9. 

ULTUIA PARTt! 

Até 2 e 3/~. -Apresentação de pro-
jecws e indicações. 

Até 3 hor•s. - Apresonlt .;ào lle r<>-
querimentos. 

Lenota-se a sessão. 

--------
llfSCURSO PRONUNCIADO NA SESS,~O DE 

3t DE JULHO 
A diamenlo do cll..rca.L•-•Ho tlo parecttr ln. com-

mitAào eU in9uerato .tobr~ 
o o• logmpho do úi n . 8 ,/.f:! 

O SR. BARROS.) JU~ IOR (pela or<l<lm) : -
Sr. presidente, pelo art. 136 do regimeniO, 

COIIIO -v. Bx.:. aabe, os p:n eceres dú commis-
s6el, q ualldo coucloem por um requerlmeniO, 
d&Yem Jer lmmedial&meole disc:u1idos. 

O Sr. Drumond:- E por iMO 6 qut eu rl'-
•trteri o adiamenlo. 

O Sr. Barrco;o Junior:-ora, si lslo 1e c&; 
em relaçào 1 q11alquer req11erimeu10 de co-
miwo, I'IO pareCI! que com mais rorça ._ 
raziQ deve dar-se em relação aos que fora.: 
hoje apro5Unl.ldos, pelos quaes concln iraar 
o parooer c o :-o10 separado da commlsaioo 
e~pucial . . 

V. l::, c. n~o. ~r. presidente, quo 1ra1.1-w 
do uma questio, " rllSpeiln da qual, do al-
~llma sorto. podem Joairar duvidas sobre o c:a.-
raeler daquellc:; que de qualqaor msneir& 
uella eslejam eu vol vid&.~. 

V. E~c. !labe mais qtto, quando pela 1.• 
vet se agiiOu na C3S3 esla quoslào, o oobreo 
depuladn 11010 !0.• di~lriet11, n Sr. Dr. P. Sá. 
di~se que não se devia protelar 8SSil ne .. nciG 

flOr urn rn~noenlo. !{tiO era preciso que desde 
ogo 50 o lrraii$6 a luupo. 

E. onl:io. roquoreu c:;se nobrodeputarlfl qrur 
in unmAasso uma co rnmissó\o ospoolal, ll tl8 • 
aquoila '1"0 ncaloa de fiar conta do I!OIIIra-
IJal h o. 

Essa comrnl:~.:~~n. Sr. presidenl~. s.,lti11 d.-
<oio do arnb:l!l as bancadas. 

11 Sr. C. t•,·ates: -Oas tros bancad:\S. 
O Sr. IJuroso Junio~-Eu, •tue rui presi-

dente •la us.' quanlfn rol vo~'da 3 I ui do IJDlr 
se lraL1, a:ssim como o meu lllu~lra•lo eol-
l~g, c ruii1J1311hoiro de bancaol3, o Sr. Dr. 
VIJIIu<o, a •tnem do alguma sorlo ~o rerenr 
c:;la quostilo. n:iu poderoos alisoiiiL,monl8: 
nos cnnrorurar eo no qualquer aollnrnonlo dosuc 
ma «<ria.. . . · 

O Sr. IJ . da Sii13!-Não vai ni sto o 11191101'" 
de>ar ~ bancada co~~rsen•adora. 

O Sr. llarro5o Junior .... nll$ outr11s, Sr-
pre~idome. 1111e uos achamo. perreiL,monlel 
)oreparadt>S toara di;culir o parec: •r da corn-
mis~io; nlis oulros.•Jre acabamos de ou•ir a 
docbraçào que r~1 a uresma. em ~ua m:liúri~. 
ls1o é. que 1oon prorunda convlcç3o do não ba. 
v~r. nom para n illustrado colloga a quem 
me rorori, ha pou o:o. nem par:l 3 mesa. 
a 11101101 culll3 nu racto quo !10 dell 
(apoiodu do Sr. A. Martins). 

O Sr. Orumon•l:- Mas, c lla roconhcce11 a 
rrartde. 

0 Sr. Barroso J unior:-S.·J~ couoo ror, Sr-
presidoole, eu dou parabens :i mi11~a ror-
luna, porque numa q_nest.io. ern que do al-
guma sorte podi" parrar qualquer du\'lda. 
soare aquillo que eu en~~>ndo quo mais se: 
deve 1elar. o caracter, a minha ro:l(lOUsabili-
dade Iom de ser julgada por caractore~. c:nja.: 
imparcialidade. cuja justiça n:io snfTrrm alt-
solutamento duvitln; c SS. E'cs .. daoul•o tuu• 
~tridlctum à rosponsabilídade quo, por ·"~.'1:10. 
cu o o rnou en llega possamos 1ur u;t •tnoslio. 
nos põo a coberto1 do IOda e quah1110r coo-
sura quo nos podesse 51\r lançada. 

O Sr. A. lbrlins:-S6 O&emos Justic;3. 
O Sr. Barroso Junior-- Em 101fo e.uo, nó:\. 

outros oio podemos concordar coon o adia.-
IDelllo da discussão do parecer. porque nós 
u1a1 por um momonto rugimos ;i dilltussào dl!l 
uma questão que pode de alguma sorle alfec-
lar nosso caracter. 

I.OTt:RIAS EM BENEFICIO DA CASA DK CA•• 
111 DADE DO 1110 NOVO 

O SR. TOLENO.-lL: - Sr. preJidoule.m.-od"' 
â mesa repr&S6nlaçào.que. por meu hllerme-
dio e do IDOIIS honrados companheiros de: 
dbtriciO, a YOoftrnel irmandade do Si Sa-
cramento e de N. S. da Cooceiçifl do lliat 
Novo dlrl~ro a Mla lllustre assemlolea. pa~ 
que S6 digne do conceder aulorisaçào de: 
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··~·~·~cç.'io do. ~l!mn!u lulori •~. cujo hrucll-
rJo sem apphc.1do a rnnd~çii•• o p~lrlmonio 
' ''' t a>a ~u caridade nn.tnelln rhlnde. 

lle<tUCI'Cnd li V. Exu. ord~m do imp•O>sào 
•I~ alludhl~ roprOõ(;uta~n 111 j •rn1l 'I'' ' llll-
hliu os &rabalbos tb :u.,,.!m!allr.1 ,tl csohri·•u-uu' 
UO:I'I CSIJ6CÍ:•I ~1liS(:u;:\•) du I'IH' :ar•ro qn; :\ ir-
ut:tnd:ulu ~o 11igu '" •h' c.·, :ulu•Jtlo~ :u.; l '''pr~·
~euL1.nl•' .i tlu 10.• di$ll'irto a tJH i. d() •tu:d c:;-
u mo:< t.11los scJcntc.•. acqJuo.ccurto com a 
wclh·•r Vtllll~du (npoindnst/l)s S"'· 1/ ortn J tt-
u loo· <.F. A I oes) d l1i0 ~· USI? IJCd i tiO, ~ llOII ltl 11 
""'1'~11.,., s>nlo •Juo oi •l \'151, qual o d·· ~11-
•unu l:t r ·~m tntla.s a..-. vn~;,·ci.s o,p,lll~l·e~ u ne3i' 
'"'~r·· olo~ ' •nlimcnttJS, noutro e CU$1110f111· 
lit~ - n cnrlolnolo. (•lpn: • .,lo•). 

llrl t\\'C V. E ~c.. S:. 1"-.'·' iduntn, r.n IJ'ntaJIIII, 
•tn~. Jl o'l"'l~ntlo o 1neu humllrlo testnJuunho :i 
r• preso•111oçao rtue c'hihG, dn~taqne 1lclla a 
t•nrto.'l"" nllude ~ 11111 particu l ~r, ~ cuja g.t-
"!'r••'lhbolu o munlcl ltlo devo a 1~ea d~ cr{).'l-
t;aO ti~ iu$liluição. 30111 de nnmear nello o 
H nado cumm~n~ador M;tnnel Guu.alrc. Fil-
;:u•iras, •lo ~~udt!Sisslmn rnonwri:t .. . 

O Sr. Ferreira Alvo.;:-Bult•rlto c:itl:ulãn t• 

l•rf! tector de tndn comm•ulnPul• ulil ~o l•u-
•lrcn. 

O Sr. Tt.~ l elldal. .. •tnt·, si 11~u Ctirn n ~M
t•rcsn co•n que a lntnlidaolo colheo u ruuui-
d(liD, rouh~ndu-o prematurAmonta dn SNI 
<n1o e d~ dir~cção dos seus ' 'ii:\Ps intorQO\Sel. 
•:relo-o firmomonto. teria ~levado n legado do 
S: OOO,SOOO, que insti lu in, si 11 :in roalisndn por 
<I o imponente melhornmcuto 11110 ideuu 
p~ra a luuuauidad-. na lundac:\ude um nn h> 
•te caridade. (Apoiado .to Sr. 1·'. Alu1). · 

t~· toou po, porem, u orcuilio torot•iein tle>tn 
:t.;somblll.1 secundar a bouemerlln ASiliraç;io 
•In frmattdado repr~omnntr, COII\'ertcndll "'" 
•I'Snlnr,io o n•lditivo que tenho a hnnJ':t olr• 
oliTr rocer. ( .lluito bem; muito bem). 

lllms. e e\ms. SN. tlcl•111.:ul11 • do lO.• •li<. 
tricto c mnls membro~ t ~ ~ss,·mblca flrn'• iu-
dnl mlneir:t. 

A mesa adminislrali''" ti~ irman•jndr tlu 
)\ . S. da Coneei~o () ss s~~rnmento da Cl-
olnde do Rio Novo, lnsviratln pelos sOntimcn-
t• s dcc3ridade e eoullndn nn grande fl•llrio-
*mo de VV. E.E,cs., vem representar ~o 
:tllo crit~rio dos dignos representante$ th 
t•rovineia,pnra que ~o s,tisfaça uma das 111 aos 
J•a lpll3nte$ llllCC:ISid~des deste mtmicipio. 

Em um.& cidade populosa e procu.rada p~l• 
•·orrente dalntmigraçlo estrang,ira, onde, as 
u1nls das vetO$, a pobreza se ~'pt•e .:is coolin-
tl811Cias da mi110ría, creo-sc u ece~~al'in n erec-
ç.iu do um hospital, que proouchosso ns<~a 1.,. 
c·nna de nma grnndo cldadr. 

t;raça5 nu gcnero110 dnnativn tle uno i••r-
licular, cousoguio-so organisa•· um prllln•·ntt 
Gapl tal par:t lniciaçàode,;s~ empreu.qu~. l'"r 
ser, soiJ•emaneir.~, hn110rlanto c humaoita-
l'ia, carece du auxi lio dessa illustre ns.;em-
hloa, sempre prompta em nm11ar:or •• grau-
'''' neeessldadM de uoss;, r.arn provincfa. 

Para esse Om, vimos nler-110> dos mcío:> 
:tctualmente racultados ao nosso aJ eanro, re-
tn'C$Ontando junto de VV. E .. ~:xc; .. com todo 
:~cat.1mon1o, a Iom branca do se creat·om nl-
rumas lnterlas. as quaes, v•n <Pr nuero<:...; 
l•~ ra os eofl'ti provineiaes, ..oriiu de :;rran•lr 
'{illllai8<n ~~oua 6$13 humanitnria n~r~ .1 .. ln-
loroue geral. 

Ueu.s Gurdea VV. E.E,r,., 1•nr ruai> ~~~ 
nn:~. 

llio Novo, 7 de Junho ole 18811. 

l llrnc. o ~'(m<. ~f:-. 1\.-s. c .. tl '"h 1· .. •;-r •. ~ .. , 
AlvN. Tntu.1" ;\Ht1ti1 M Pr:t,•r•• ,,,, Si•t•ll'ir 1 
T••lenol.1l o Josu Cnel>nn lludriguus ll utl.l . 

. SuiJscruvemn-nns çnm ~lia rnll<iolt•rnç:lo " 
dtSIIIH' l1 hOIIf:t-

0 (lru.dtlon t~'. , .. 1;:-nrio ,..C'm1•ul·• •l"tlth ••r , 
llao·luo•.1. · 

TI~··· u~reiro. Jusé nlboirn Puj:o•h '· 
J.111' ,. uumis..<:a.rto, Theôp!tit, ~\ . ,, • \ :utJ ' · 
:\o~•· •··· • ·•r• · • · ~tny~c.< ll onri~'"' • .l.o !\oh·n. 
!,nu·ua'.:tlltll'. (.,.,.'\tllli1I O 1\,••l l'i!:: n••., d1· Uli-

veu:t. 

- - ---
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l'nESIO":<~ciA oo Sn. Su.n::<'l'lll: F ERRAZ 

SlJ:IIll.\ RW: -;Acta.- Ob; tor•3ç · ... , ,,.,, Sr:<. 
no rrosn Jnn10r o A. Teixeira.- ,\ !l;truv:tç~o 
dA art3.- n~RDIR:<TIC.- Oh>t•n·no;•lt•< •ln:J 
Sr.<. Antero ~ A. !llachndo.-I'Mt•n ·rcs tlll 
eommissões.- lleclauJaç:io.- llb.·cruçllc§ 
dos Srs. A. Vcllu~o c ll~rrosn Juuiur.-lu-
''nN:io da ord em dn di~.-1.• porre d•• or-
dem ''" tlõa.-C:otcgorin ~-- cidadc. - 01,;-
eursos dosSrs. Nov~rro " ll3rrooM• Junior 
-Ob~,rrv•~i'"~ •los Sr<. Prt~loh•nt~ ~ A: 
T~I\Otrll.-OI<w rsu t111 S1·. Ju t·umenha.-
Estnh~lec~rncntos a:;ric,h :<.-lli.o·urs••> dos 
Srs. Villllt o A. Mntn.-EmomiH.-Adolili-
''OS.-Ollscrvaç~~s rlo Sr n~rho<3 ... SiiVrl. 
2 .• pnrle 1ln tH·dcm tlo •lin.-Utç:uuuutn 
llfliYiurial. - Oi~ur<n •In Sr. Vinul. -
Emrn~:t~-.\dd ith'o;.-1Jispcns.1 ole cnm-
m iss:io.-A pr(·~~•• taç:lo dn rc,rurri nu•u ''''·-
Oi~eurso, poln ord em. 1111 Sr. II.Hr'"" Ju-
nior. 

Ao meio tli:'dt:ita n chaml•la, ach~o-se 
presentes os Sr$. Si I YCl;lnl Fcrraz,L.in-
rlolpho C:tel:tnn. N:t,·;~rrn. Cantlit ln Crr-
queir:t, Aristi•les M:tiJ, Uutr.t, Josino 
de A ranjo, França Vianna,Sih·a Fur tes, 
Dias Fortes, A mcricn do Mattos. Uat·-
bo:~a da Silva, Cbassuu Drumond, Vaz 
de Lima, S. Ornmond. Costa Sena, An-
tonio Martins. Campolln,Jostl Theodoro, 
RodriRII 8S llorL'I. Martin~ elo Antlr:ulo, 
Leonel f ilho. Antero, Laraycllc, Sonsa 
Rabello, Camillo Pt·atus, Al\'aro Ma-
ch:ulo. Jos6 Brandão, Fr:tndst:o Sá. Go-
mes C:tndido. AtnJr.tl, S:tlath iel, f r:ut-
cisco Ora7.. Velloso, lgn:\rio ~l urto, Pi-
menta, Nogueira, Cfan•lionor Nuuc~ . 
~abino B3rro~o Junior. Luiz Vieira, 
Teixeir.l Duar te, Tole111.lal, Ferreira 
Alves, Moreira da llocha, Coelho de 
\loara, AugllStu Cesa.t·. Avelino Correa, 
l'irmian•• Co~t:t , Viotti, Ramiro M:trtins, 
Nelson, Jurumenha, C 1mpolin:t, Augusto 
\:esar, Antonio Tei:tci t'l. Sevoriano •le 
Re.llBnd", Teixeirn da Motta o Carlos 
Nogueir:t; fal.:uulo com p:trticipação 
os Srs. Porfirío !lachndo, A UHU~lO 
Caldeir: e Soares Pei:toto. 

Abro -se a se.~ à o. 
E' lida a act:t da antccedcntl'. 
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O 8r. Darroeo .Junior (pela 

4l•dem):-Sr. presidente, pedi a pala-
wa para ratificar, depois de aberta a 
sessão, o pedido que fiz, ha pouco, ao Sr. 
'!. • secretario, creio qno nos termos do 
regiml'nto o praxes da casa, para 
inscrever-me em t . • Ioga r sobre o pro-
jacto o. 154. 

Faço e~ta declaração á casa par~ ~m 
tempo ctmveniento reclamar o •hre1t0 
que tenho do ra lar em i .• Ioga r sobre 

esse projecto ( ndo apo iuà s cl' bJ n -
cada trbe.·al). o Sr. Drumollll: - Eu inscrevi-me 
bontem. 

O Sr. Barroso Juuior:-~ào po!lia 
razel-o, porque o projecto não entrou 
hontem em discussão c as inscripçóes 
feitas em dias anteriores não prevale-
cem (aportes). 

Deve-se fazer a inscripção no dia em 
que entra o projPcto ~m rli~cus~o, ou . 
antes de aberta a sess<•O ou oqpo1s,como 
4lu acabo de fazer, ratiftcand.l o pedido 
que fiz p~ra ser inscripto nàc. só sobre 
o projecto t M, como parA ap.-P.Senta-
ção de projectos, indicações e requp,ri-
mentos. 

O Sr. Presidente:- Devo observar ao 
nobre deputado que, pelos precedentes 
da casa, têm-se seguido sempre as in-
scripções rei tas anteriormente. 

Foi o que a mesa decid.io em relação 
ao pedido do Sr. Dr. Carlos Mves, 
quando se discutia o projecto n. 350. 

Hei de dar a palavra aos nobres de-
putados opportunamentc. 

O Sr. Barroso Junior: - Não me con-
formo cúm a decisão de V. Exc. 

O 8r. Antonio Tf"lxelra 
censura o modo porque tem sido reita a 
classificação dos oradores inscriptO! e 
pede que se o inscreva contra o pro-
jecto n. tlS4. 

E' apj~rotada a acta. 
O Sr. t . • secretario dá conta do se-

guinte 
ExPEDIENTE 

Officios 
Um do secretario do governo, remet-

tendo o pedido, da orde o de S. Fran-
cisco de Assis da cai)ital, de um au-
Iilio de 2:0008UOO para douramento 
de altares.-A' 1.• commi&são de fa-
zenda. 

011tro do mesmo, enviando o officio, 
em que o inspector rn11nicipal de in-
strucção publica do moniclpio do Serro 
pede q11e seja connrtida em escola 
mixta a ereada para o sexo masculino 
DO Ioga~· denominado Cocós.-A' com-
misslo de iostrucção publica. 

Outro do mesmo, enviando o reque-
rimCJnto, em que os engenheiros Joio 
Vieira da Cunha Guimarães e Tbeo-
pbilo Co;:lbo Dias solicilào privilegio 
com garantia de juros para uma es-
trada de ferro da estação de Carandaby 
á barra do Paraopeba. - A's commissões 
de pontes e estradas. 

Rep'1'e8entaçtJes 
Uma de cidadãos residentes em Len-

çoes dJ Rio Verde, pedindrl a coa-
s•.rucção de uma ponte.-A' comm'issão 
de pontes e estradas. 

O 8r. A.ntero : - Sr. presi-
dente, vou manJar á me-.a uma repre-
sentação de diveuos professores da co-
marca do Rio Grande, em que peJem e 
mostram, com varias ral(ões proce-
dentes, a necessidade que tem esta as-
semblea do tomar uma medid 1 no sen-
tido de limitar a liberdade do ensino 
decretada pelo arl. 38 do reg. n. tOO. 

Na verdade, Sr. presidente, é esta 
uma liberdade que, por causa dos muitos 
abusos. tem se tornado por demais in-
conveniente . 

Si , por um lado, possuimos muitos 
professores zelo~os , aptos, cnmpridores 
de suas obrigaçõell; por outro lado, 
temos lambem ind•viduos. sabidos da 
vagabundagem, sem a menor tll lidà•) 
e que, á semE>Ihaoça de cogumelos, sur-
gem inopinadamente como educadores 
da mocidade, sem que o governo possa 
exigir de taes indiv1doos uma garantia 
de suas habilitações e moralidade, por-
que o regulamento (a.;nlt.l essa liber-
dade, acontecendo que aquelles q11e 
della se aproveitam, as mais das vezes, 
não possuem umaideajustado assnmpto 
em que trabalham. 

lootilisados para todas as outras 
proftasõss, atiram-se ao mag•sterio, 
como si a educação podesse ser explo-
rada como nma lndostria. 

O regulamento o. 100, posto que ta-
lhado segundo os moldes do mais IJOro 
liberalismo, comtudo, não deixa de ter 
os seus sen!11!1 e, como obra humana, 
muitos melhoramentos se lhe poderião 
levar. 

E', pois, de lastimar-se, Sr. presi· 
dente, que se vejãoá testa do ensino pu" 
blico, em muitos logares da pro•incia, 
homens que da noite para o dia arvo-
ram-se em professores, sem terem 
capacidade, sem ~ necessaria morali-
dade para 81ercerem o magisterio. 

E, sendo assim, oio podem i11spirar a 
mesma confiança q11e aqoelles que su-
jeitam-se a um concurso rigoroso. 

Si consultarmos os reg11lameotos an-
teriores, veremos que, para ser admit-



; ANNAES 

1Uo qualquer iodiliduo ao magisterio 
pr&icolar, elle era obrigado a u.bibir 
Dto ~il aptidao profissional, cc mo prova 
4Íe cooducta moral ; neste sentido faço 
a pl'frente reclamacJo. 

ABilim , pois. Sr. presideo&e,ja tstando 
em díscosslo o orçaml'olO prol iocial 
e alo havendo tempo para apre$eotar 
•ma emtnda, to r tço a Y. Exc. rt mel-
b eese- abaiJO aP~i g11ado, - não a 
eommiasão de iostrucçio pohlk a, mas, 
á commi~~ão de orcamtnto para que 
ella pro·; itltocie DtHe ~eotid o. 

PcJ•·ccert!s de commirs6ts 
São lidos e v~oa impriruiross('guiotes: 

~- 4.'!7 
A t.• conun i~$ào de 11ropostns o rcpro-

.eni.1Çiw> cl•1 camarns municitl:trs, :t quo 
foi presente a da camara da Leot>oldina, 
eontrntl•• addil~ mcnto lis su~ posturas. re-
.ervanctn-sc o d1roi to de emendas no cor -
t'er ela discn,:i\co, li do• t•nrcccr 11110 so adototn 
o Slll(lllllle projrcto: 

A assemiMa ldgislati,•a provincial de )li-
lUIS Gernr~. '"lorc propo.ta da cnrnara uuo-
cipal tia L-npololina, rrsolv~ : 

Art. nnk oJ. E' npprovndot o nololilamentn 
feilo ois tooslnru da carnua municipal da 
'Ltopoldina. •·~tabPiecendo matrirula obri -
&aloría para todos os tra halha~ nres exís-
aen tes nnquellu município, conrurmc n flrU-
1JOSia 'I"" a ••ta rrsnlu ~iio at·omtlaoha; revo-
pdu as dispo~i(ões em con trario. 

Sala das o•o mmiS1óes, 3 de Agosto de 1888. 
-.Jos;l llorta.-Jos•' 111. Urandâo.-Navarro. 

.... . ,:;s 
A 1.• commissio de ~rOJtostas e r~presen

Ut ões de c amaras munocitJaes, a que roi pre--
sente n 1la caona ra da L~opo ld fnn, contendn 
wua t:nwtt a do Impostos, rcwen •anll o-sc o do -
reito do emendas. 6 de parecer 11110 se adnpte 
i) segu tnte projecto: 

A assemhlea 1Pgfsl3tivn prnvinrial oi~ Mi-
uas Gorno$, ~nhre Jtrll (tOslll da camarn mu-
n icipal da l.eOfiOI!Ifna, resolve: 

Art. nnicn. E' approuda a tab~lla de im-
postos rornoulada r•ela ramara municipal da 
Leopold lnn, que a esta resolução acampa-
oba; revogada• ns di:~po~i~Ms r rn cnntrarloo. 

Sal:l das couunis.;ôo.~. ~ de Ag0$ 111 do 1888. 
..-Jose Rllfi.'I .- Josô ~- Orandao.-Navarro. 

N. \.19 
A 1.• comrn i:>S:io d-. III'O(lllstns n J'<.'(ll'rsrn-

U çbll! do camaras municopa~s. " •rue rol 
presen te o omcio do governo, rcmeueudn 
c:opia do a c to que provisoriamente autoris.. ~ 
a execu~ào de um art. de posturas da cama r .• 
ela cidade Vito~n do Santn Rita, é do pnreccr 
flUO so adople o SCj:uinto projecto: 

A usemblea legoslativa provincial de Mi-
~~as Gerlies. sobre proposta da camara rnn-
aiclpal da cidade Viçosa dn Sanl.ll Rito1, re-
.olve: 

A.rt. uoico. Fica ap~ro•ado o acto do go-
-mo de :10 de Fevereiro do cor reniO aono, 
pelo qual foi autorisada a execução pro~i
IIOria de um art. de posturas sohro transtiO 
de nbleutos pelas ruas e becos da cidade 
'VlçQsa de Santa Ri la; revogadas as disposi-
~ em contrario. 

Sala das oommt~. 3 de A6osto do 1888, 
_,José llorlll.-losil M. Brand.ao.- Navarro. 

;';, WC) 

A 1.• commlss:\o do propos1.1s c represen-
tações d~ camaras munlcipaes, a quo rol 
prC5CDte a da camara do t:urvello, c~utendn 
addilivos ;l.s suas posturns. ó de i>arorur qu11 
se adopte o seguonte projccto: 

A assemble:t legislativa pro,•incoal de llt i-
na~ Genes, snhre proposta da cnmnrn mn-
nlti JlAI do Curvello, reso lve: 

Art. uníco. ~· approvado o add itamcut" 
feito às posturas da camua municipal dn 
Curvello, quo a tlit:\ rtsnlnçào acompanha; 
revogadas as ill~po~ i\it<'S em contrario. 

Sara das st•sso'•e~. :1 do agosto do 1888.-
Josõ llorta.-Josó lbria Branu~o.-f\iavarro.J. 

N. 461 
A li.• corurni:<Si\o do prorosla.s n rcprosen-

laçôes de c.tmnras munlcipaes, n quo roo 
prosente o omcio do !ICl'reurio do governo 
remctteudo r.n1Jin do aetll pelo qual r ai au-
torisadn a ~xecuçào provl,;o•ria da postnrn 
pr~JitiSta pela camara do S. }l igo:'l do Gua-
r.h~rs, é do parecer quo se adopto o inchm• 
proJetiO: 

A a~semblca legislativa t•rovincml de ~i
na~ Gcr:tes. :\Oitrn prnpn:' t..1 d:1 CíUilltríl. ruu-
nir itln l UI' S. )liguei du Guanhãe~. ri!Sol•·c: 

,\n. nnico, E' approiYAdO 11 acto do g n-
''erno de U do agosto de f(j8i, quo an to-
risou a exerncão rorovisllria da postura prn-
JlO:Hn p~tn l':JIIltora rnun ici1oal do S. Migur l 
d~ Gunnhâe:<, ttrohibinoto a creacilo do por-
C!JS. naoJnella cida~e; r~vogadas :u dispn-
su;nr-s t•m cnn tr:arao. 

Sala das conuni~>~C5. ~ de agosto do t &lll. 
- J. Oulra.-t'. Vinnna.-1.. !lo t:ndoy. 

N. o\ai 

.~ ~.· rnmmi!:~'n de propn~ta~ o r~presen
taçltrs do cnmnrns munlcipnes, a que ro1 
prrsrnlo a da camara da Ooamnntina, nddi-
ta ndo suas po~turas; n-s~n·~ndo-so o direito 
d~ ~mendas. c de parecer que se adoptc o 
s~trui nto proJecto: 

A as..<.<•mblrn lnl!islalil'a provindnt olo Mi-
nas Cera e. ... ""lll't' pr•1111•:..t:a ,)a r:uu:u:& rnn· 
niripal da Oi,Mntina, ri'Snh'f': 

Ar t. uniro . ..:· npprnvn,tn o adolot>monl•t 
feito :is (JOSiurn~ da cnmnrn munlripn l oln 
Dia uo nnlina, rnnstMIIc da 1•rnpostn 'I'"' a P-<tH 
resfllnç:in arompanba; revog~das as dispot-
sicMs em contrario. 

Satn o la;; r11uomi<.>o\es, :I de as:o<tn •I•• 1881!. 
- J. Ouu·a.-·1•'. \'innnn.-1 •. dn Goolny. 

~. ~63 

~ ~.· COiflllli»:\0 de )1~0(1115t~ o• rOII~~~~
tatotl•< ofr caouarAS llllllllt'lpaes, a llll>J (oo pre-
>!'Utt• " nnJcin olo seuotnrlo do governn 
ro'lllf'ltl'lll!fl o nct!l (leiO qual foi apJ1rovad11 
prn,·i,..orlam~nlo um addilaonun to ás postu-
ras •la camara da capital, 6 de paroc:er q 11>1 
so ador•to" s~;::ninto tornjecto: · 

A n>l$conblu:o legislativa provincial de )~l i
nas Grraes. sobre proposta da eamara mu-
nicipal da capilal, resolvi': 

Arl. 1111iro. E' approvádo o acto dn go-
verno !lo ! 3 dP dozomhro de 1887, pc~to IJUn I 
roi autnr is;uln n oxecutlo provisorla da pos · 
tnra sotre tocnçio de servico~ domeslico~ 
proposta pela camara da capotai; revoga-
das as disposições om oonlrario. 

Sala das commmissões. 3 da agosto ~~~ 
1888.-1. Dutra.- F. Víannn.-L. do Glldoy. 

N. 46\ 
A i .• c?mmiss.io i!e propostas e retlresen-

taçi\es de cnonnras mnnic•pacs, a qur rm 
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J!r4»ento a da cannra d~ Grão li J;rol. aclm-
Jl&nhada de uma tabella de 1m1nsto.1. ó do 
parecer qu3 se adopte o segufnte projoeto, 
reservando-se a commlss:io o direito de 
emendas no correr da dlscu1sio. 

A auemblol leglsl11ivA proH'iur.lnl do Mi-
nas Garao~J. sobro prop~•tn• da caunr.1 rnu-
nlclp~l elo ur.'ln M1;; 11, re~alvo: 

Art. unlca. Ficn "'p:ova la " tah•lla dP. 
Impostos formula la Jl313 c.:unata ntuuiclpll 
de Gr.\o ~ lg.ll, IJ!l3 a e11\ ros' luçh acom-
Jl&nha; revogadas as dl;po~le.les em CO!Itra-
rio. 

Sala da5 cnmmis;õe;, 3 de agnsto de t838. 
-J. Dutra.-F. Viano.1. - L. du Gocloy. 

:1'1. 465 
A~ eummls!O~s ! .• ele fazenda o de podo-

r·os, 's ljUallS rol pre-;ente o ru;1uoritn1nto 
••m o qual o prof~nr dA cadeira do irtstruc-
ção prlmula da cidade rto 8 1:11 Succo>so, 
Toblu Rapbael Lopes Cansado. ;ollclt3 a 
graça de contar-se para a sua a~oscutadoria 
o. lempo em que servio no magrstorlo l•ar-
ucular· 

Considerando que, das lnformwleJ om-
ciaes e a!leSiados. vê-se que o ll~licion~ri v 
tem serv1do como professor publico 18 ao-
nos e como particular I !I; 

Co nderaudo que, segundn lurorrn~ a tu-
•IH!Ctoria gor~l da in>lrucçào pu bllc11 o M 
mab doeu monto~ confirmando, tnrn ollu dos-
emj>eohado a sua míssào com grande pro-
vollO dos alumnos; . 

;onsldorando de rquldad~ o conforrn~ os 
proeedenles estabelecidos couLu-se- lhe tempo 
su"'clenle P.ara apossar-.lbe o gotu da justa 
remunoraçao que sollc11a; 

São do parecer que se adoptc o seguinte 
projecto: 

A asser1blea legísl!ltiva provincial de Mi-
na:~ Geraes decreta: 

Art. unico. Fica o governo d~ tJrOI'irlcia 
nutorlsado a mandar accre•c~utar, tmra a 
aposentadoria. ao IOrnpn em quo tom servido 
como proressor publico de ln~t rucçào pri-
nJaria do Bom Sueeos.n f\ cldad:io Tobias 
Raphael LlliJOS Caoçado, mal$ 4 anno:1 do 
tempo om que exerceo o ruagi>torlo parti~ 
cular; revogadas as disposiÇões em con-
trario. 

Sala das S!SSÕos, 3 de agosto de 1888.-
C. Prat.lS.-F. Sá.- Chasslm Drumond. 

N. 466 
A' commlssào de es1Ati5líca foi pruseuto 

umi poliçào de José Luiz Marques e outros. 
pedindo n trnusrerencta de suas fazendas 
•leoomlna•l4 - Vargem e Barreiros-da fre-
gueala de S. João do Barranco Alto para a 
de S. Joat1u.m da S&rra NegrA. 

E' de parecer qoe seja deferida a prelen-
çào, adoplando-so o sepnle projecto: 

A' usemblea legislàttn provincial de Mi-
nas Gerus decre~: 

A.rl. uolco. Picão trausferldas da rregue-
gueala do S. João do Barranco para a de 
S. Joaquim da Serra Negra as ra~dDtlas tle-
nomlnaau-Vargern e Barreiros - perteo-
•:enles aos cidadãos J011tl Lull Marques, 
Manoel Lull Machado e Ftanclsoo Ferreira 
Machado; revogadas u disposições em con-
trario. 

Sala du ~ 3 de ago•to de 1888.-
J. 11. Br&.Ddào.- Navarro.- José Theodoro. 

N. 667 
A' commissio de eslatJStlca foi presente 

um requerimento do cicbdio Antonio Mo-
reira da Silva, pedindo a traosrerencla de 

sua fatondl douominada- Sorra-, da fre-
gueti:a do Car.·ancas, município do Turvo. 
para a fregueda e município ~~~ L1vru. 

E' a com missão de p1r~cor que se a lleod&. 
11 Jlretençiio. adoptando-so o sogulnto pr-
jncto: 

A ns•omlrl 111 lrgislativa provincial do Mi-
uns GnrAe5 decreta: 

Art. unico. Fic.t tr.\ltsrarida dn rrcguoda 
•te C.:trrarrca.<. murridpiu do Turvo, pua a 
froguoziA o munlciph da LlVr:ts, a fat·,nd~ 
denomina<l:a-Sorra- .l>crtoncento ao cldad._ 
\ntonlo Morei ra da Si v:a; revogadu as d&-
posições om con truio. 

S'la d~~ ~ossões, :1 do agO$to dP 18~.
Jo~é ll. Drandio.-~avarro. -J. Thoodona. 

~. <\t;ij 
A ~ conunis~(lo; ronnlrhs, ·•~ pndoro~ o :t.• 

dl! r.uoudn, a qur• foi prcsonto o ontclo dct 
secretario do govormr acompanhado do r&-
'luerlrnmlo, 0 111 'I'"' n prof~ssnr elo 'di$-
tricto dfl r;,chrrnlliH, município cl3 Obmltt-
tlnl, 110Ju a esta auomblea a doerotaçâo d!l 
urna lei, r1uc autorise o gnverno a mandar 
- :•L1r para sua ap J>cntndorin o tOllljJO ds 
I! ol otll'h, ern 1111•1 l•'<'ci~nou JI:Uticul:trrnenle 
prlur.•i rlH I 11tra ~ na fr.:guozi:l de Dltt:U, d~ 
mo.un.• muuil'ipiu. 

Couo.•lornud~ qu l . pclns douurnonttlS ap~ 
<Ontndn$ , dl~:rrrrs rlc fé, o potlcclon trio 11rova. 
tor locclonadr pnrtícularrnouto o co rn van-
tagem para SO.l~ alnmnos. o •1110 roco nbeca 
a ln~pcctorla geral uu1 sua iuforrnaç1io, nO& 
fcrirldos decorridGs de 18\9 a 1 8~3 e ü 
863 a 1871; 

Consldorando r1uu no cxorclclo de suu 
fuo.:çúll:i o I!Oticiouario sempro se houve 
com ln telligoncia, houo.<tidado e honradez; 
o que soos ahunuos SOJmrre rnostrar:io ap~ 
vettamcrllo; 

Cruuidorando qur•. em tMs caso~. esta as-
soruhlo:t torn couce~ld•1 fnvure-; semolh:tnto:l; 

SiQ n< cornrnl:~>t'rcs da {larccer quo ~o lldop~ 
o soguiuto projocto: 

A anomblu:t iogl:<l:ttiva prov!uola.l do Mi-
nas GorAO$ decreta: 

Art. unico. E' o pre-;idonte da 11roviuci~ 
autorisa lo a m'ud.u contar p'Írll a aposen-
tAdoria do profes~or du d L~trlcto do Ca-
chimbos, mur.icipio d:t Di:tm"ttirn. Frao-
cisco do Sousa M~llns, l:t :umos. em qu" 
curceo o magi6terio p:lrlicular na freguoz~ 
do Danas. do me-;mo mun!cipto: revogada.'» 
as dlsposlçõe-; em coulrario. 

Sala dM commi:SSóos, 3 du agosto do 1888'. 
-Martins do Aodrade.- C. Pratos-F. sa.-
Leooel Filho. 

O 8r. Barroao Junior : -
Sr. presillanla, o requerimento que foi 
feito pelo nobre deputado pelo 7. • dis-
tricto, relativamente ao parecer da eoaa-
missão especial da ioqnarilO, Cot para 
o~ne esse parecer, logo depois de im-
presso e llistribn.ido na casa, enti'U!MI' 
em discussão, lmmediatamente. 

O Sr. Dias Fortes : - Eu requ.eri 
que, logo depois de impreSso e distri-
buído na casa, fi)S89 considerado na t ... 
parte da ordem do dia ; mas, oio pre· 
císei que fosse do mesmo dia em qll8 
se diatribuiase. 

O Sr. Barroso Junior : - Em tod.o 
o cuo, tlea Lenotada a minha reela-
maçio, qualquer que seja a d....-
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cisto a respei\o da questão de ordem 
da que se trata, e de lia me servirei para 
constituir o coojuncto dtl consideraçõ&:~ 
t~ue bai de enunciar, quaeJo por acaso 
u ter de manifestar o meu modo de pen-
sar em relação a direcção dat.la ás vo-
taçf•es e 3\lS acontecimento,; desta cas:~ . 

O Sr. Presidente : - Na acta de :a 
de Julho encontra-se o seguinte : 

• O Sr. Dias Fortell requer qu11 o pa· 
recer e voto em separado sejão dados 
para orderu do dia immediato ao em 
que forem distribuídos 1mpressos na 
casa e collocados em I. • Ioga r, na t.• 
parte. • 

O 8r. Dut.a·a requer inversão da 
ordem do dia de amanhã para : 

3.• discussão do projec\o o. t !l~ (pos-
turas municipaes de S. Gonsalo) e sens 
additivos. 

3. • discussão do projecto n 38(). 
Continuação da discussão do orça-

mento provincial. 
Discussão do parecer da commissão 

especial de inquerito • 
Continuação da discu~sã.o do projecto 

n. 3~9. 
O Sr. Presidente diz que opportuna-

mente submetterá o requerimento á vo-
tação. 

O Sr. Telxefrn Duart.e re· 
quer que se consulte a cua si concede, 
o que alias ja foi conOO!!ido, isto é, que 
$ reserve uma hora das S835Õils diarias 
para a discussão dos additivos sobre 
estradas de. ferro, cujas redacçOes ja fo-
r:lo Enviadas á mesa. 

O Sr Presidente diz 9ue opportuna· 
mente \omará em cons1deração o re· 
querimen to. 

t .• PARTE DA ORDI::V DO DI .\ 

Caüsgo1-ia d1 cidade 
Continua a t. • discussão do projecto 

o. tM, que eleva á cat ~zoria de cidade 
a villa do Brejo Alegre. 

O Sr. Navarro:-Sr. presi-
dente, aotee de todo, cumpre-me de-
clarar á V. Exc. e á casa que, como 
representante desta província, procu-
rarei sempre, na mecfída da minbas 
forças, traLalhar, com dedicação e leal-
dade, em prol do seu engrandecimento 
e prosperidade (muito lMm). 

Asstm, atteoderal sempre ás razoa-
veia e jllStas upirações, oào me Im-
portando com as peqaeoas qaastões 
polilicas, que· só sanem para esteri· 
liaar 01 D08SO& trabalhos, tornando im-
pro8e1101 01 DOISOI esforços (apoiados). 

Nio 6 aó o orçameo\o prov1ncial, 
nem lambem a lei de forças e outras, a 

quo chamiio importante~. que m9rece1u 
a uosia allen~:lo e cuidlldo. 
Outr~ ba, ~om .eerteu, que precisãoo 

ser sena e cruenosamonto discutidaS\ 
A este numero pertencem. n1tnral-

mouto. <"-'IUOIIas medidas que tom por 
fim rtl!;UI;tr os limilP.S de nma cnmuca 
ch.ladt•, villa ou freguazia, all~ot.leo: 
do-se, quanto roiSiYel, ~ COtnmndi-
datiO tl11 se1u hatutlntes. 

!\eleva ponlerar, outrotaoto. il V. 
Ex~ .• Sr. pre~itlente, que, entre estas 
medidas mesmo, al~:•unas ha que, não-
aherando em cousa atg:.~m.a a divisà() 
ph~~ica e ge•Jme_trica . dns m•Jnicipio!r, 
sat•sfall!m. todavia, a JUStas aspiraçOes 
(apnimlo.;). 

E·nil neste caso a elovacão de um 
disctricto á fregu'lzia. dutl á villa 
<~ desroutra á cidade. 

S1 assim é, não são justillcaveis as 
razOes aqui apresentadas por distinctos 
e ill~trados col_legas meus, fazenda. 
perm1tl.io-me d1zer. cruenta e des-
abrida guerra a todas as medidas refe-
rentes á estatística. 

E" preciso que se <r.ttendáo as recla-
maçoes, alias razoaveis. que os habi-
tantes da certos lugares dirigem a 
esta assemblea, pedindo·lhe. não só a 
elevação do rreguozias tl villas, mas 
lambem de vi lias a cidades e, ainda, as 
transferencias de fa1.eodas, pAios pro-
prios possuidores requeridas. 
N~. craação dos municípios, não 

se atteodem unica P exclusiva mente as 
di •isas, cujos traçados rt)rmão uma 
llgura geometrica mais ou menos re-
gular, !lr.l~ tambem, e príocipalmenre. 
as relações de familia e de commercio, 
que entreteem, entre si, os habitante& 
que compoem o novo termo. 

Si, pois, são estes os príncipios que 
devem regular as questões refereates i 
estatística, eu entendo, Sr. president~r. 
que IJào tclm razão 1le ser a~ allegaçOos 
feitas peln me11 nobre e li lustrado .:oi-
lega, o Sr. Barroso Junior, contra () 
proJeClO o. 15\, ora em discussão, 
tanto mais " Uaolo elle não altera e 
nem tampou. o ~e rerere às actuaes di-
visas da villa d•l Brejo Alegre (apoia-
dos) . 

Apenas significa o desejo que tém os 
habitantes dal}uelle lugar de ser cidl.l-
~·,s em vez de oilltto• (risos) 

E' uma velleida.de, de q_ ue pagão tri-
buto com a elevação dos 1m postos. 

Accresee ainda, Sr. presidente, qu~r 
todas as sedes de município são cida-
des, ficando este, apenas, como unie& 
axcepçlo. 

Um Sr. deputado:-E' verdade. i • 
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E', pois, uma reclamação justa. â 
cpe tem direito a viUa de que se trata 
e tambem a de Patos, cuja enumera-
tio ia-me esquecendo faz&r. 

O Sr. Severiauo do Resende:-Esse-
Pato&-C que carece ser chrismado. 

O Sr. Navarro: - Res10odeodo ao 
-aparte com que me honra I) nobre de-
patado, dir-lbe-hei: 

Ja que V. Exc. é bispo e, por isso 
mesmo, tem mitra e, nesse caracter, 
1em feito aqui algumas cbrismas, op-
plicando o chri$171a, poderá dar • villa 
de Patos um uovn nome. 

F.dtou cerlo de que V. Exc. dar-lbe-ha 
um nome bistorico ou, sinão, um nome 
indígena. 

O Sr. Aristides Mala:- Nova Palmyra. 
O Sr. Navarro : - Perfeitamente. 

Nova Palmyra. 
Terminado, assim, o incidente levao-

lado pelo iUustrado collega, o Sr. Se-
veriano de Resende, eu vou tambem 
&erminar as poucas observações que 
tenho a honra de submetter a considera-
9o da casa. 

Sr. presidente, considerando que são 
muito justas as aspira cOes dos habitao-
~ do Drejo Alegre (apoiados ào St·. 
N elson), pedindo a sua elevação :. ci-
dadé, eu enteudo que não é razoa vel 
procurarem-se meios de obstruir a pils• 
sagem de uma medida nestas condi-

4)Õ88. 
Certo, pois, de que o meu ill ustrado 

collega, o Sr. Barro!IO Junior, não mais 
fará cu vir aqui a SI!~ rloquente palavra 
contra os projectos de estatística, prin-
cipalmente contra aquelle~ que se justi-
tlcão perfeitamente, como este, dSpero 
que a villa do Brejo Alegre será ele-
nda à categoria de cidade, com que 
a assemblea fará om act:> de reçonhe-
dda justiça aos seus habi tantes (muito 
bem). 

O 8a·. D arroeo ..Ju.nlor (pelo. 
ordem) : - Antes de lodo, Sr. presi-
dente, e visto que V. Ex c. estabelecl'o 
como precedente que se pode fazer a 
inscripção para a discu~são da& di-
nrsas materia.s que têm de ser disco-
tidas nesta cua antes do dia em que 
aio dadas para a ordem dO!' trabalhos, 
en peço á V. Exc. que me inscreva sobre 
todos os projectos de:estatisliea(apoi4do 
do Sr. Teimra Dwrle). 

Depois, tenho de levar á consid.eração 
de V. Iàc. uma r6elamaçio, que julgo 
flUida da no regimento da .:asa. 

Sr. presidente, o meu nobre coUega, 
G Sr. Juromeoha, Inscreveu-se para 
lalar contra o ptojecto que está em d.is-

cussào e, entretanto, '1. Exc. acaba de 
dar a palavra a dous oradores que ra-
laram a ra vor. 

O Sr. Aristides Maia : - Eu falei 
contra. 

O Sr. B. Junior : - O nobre depu-
tado, o Sr. Aristides Maia, declarou, 
quando estava orando, que era a favor 
do projecto, mas declara agora em 
aparte qne (alou contra. 

Em taes condições, eu não sei si 
hei de acreditar oo Sr. Aristides Maia 
quando orava e aisse que ralava a 
favor ou si no Sr. Aristides Mala que 
em ap'lr'te declara agora que falou 
contra o projecto. 

O Sr. Aristides Maia : - V. Exc. não 
me ouviu, estava conversando. 

O Sr. B. Junior : -Tanto ouvi que 
não me escaparam as palavras com que 
V. Exc. me levantava uma accosação 
gr~ndemeote injusta, querendo ne-
sar··me o direito de r.om a discoesão 
1m~ 1ir a p~ssagem de medidas qne 
julgo ;'rejudiciaes á província. 

Os prec8llentes desta cas.1 tém de-
monstrado que uã& é a votação qne im-
pede aqui a passagem de certas me-
didas, o que ma.•s impede é a dlscossão, 
é o direit.l de que ncls todos podemos 
usar para impedir a passagem de 
medidas que julgarmos prejudiciaes. 

O Sr. Nelson : - Mesmo obstruindo. 
O Sr. B. Jnnior:-Mesmo obstruindo, 

DÓS prestamos Um semÇO á província. 
E, senhores, tanto este é o meu modo 

de pensar que, qnando pedi a palavra 
para falar á primei r:: vez sobre o pro-
jecto, declarei francameot~ que o fazia 
o o 1ntnito de obatruir, isto é, de impe-
dir que fosse elle votado. 

Mas, Sr. presidente, todas as desor-
dens que se deem nesta casa não me 
levarão lambem a, por minha vez, pro-
ceder desordenadamente. · 

Desviei-me da questão de ordem, para 
a qual tomei a palavra, e disto peço des-
culpa a V. Exc., em virtudo do aparte 
que me 101 dado pe1o meu nobre 
collega, o Sr. Aristides l\la.ia. 

Porem, o que eu quero tornar bem 
cl.aro é qne, pelo regimento da usa, 
ba vendo di versC's oradores ÍJISCriptos 
para a discussão do projeeto n. Uí.\ 
e destes havendo uns que estavam io-
scriptos contn e outros que se tin.ltam 
ioseripto a faVClr ... 

Um Sr. deputado:-V. Sxe. foi quem 
encetou o debate, falando a favor do 
projedo. * 

O Sr. B. Junior : - Eu não es&ou di-
zendo que se oãp poesa encew-o de~. 
fal&Ddo o .tepatado contra ou ·a favor 
do projeeto. 
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Sei que a tliscossão llevc com~car p01 
oppo~ição. salvn ao autor do pn•jectn c 
direito .te justificai-o. 
N~n •ls.~conltrço estl th~po~ •ção regi-

mental. 
O IJIIII rt igo é ljlle, h~ vrn<lo $Ohre o 

pre~cntr pn•jrc to se in~r· rlpto divPr$OS 
oradnrrs, do r larando uns que o haviào 
friltl para fõtlar a fa\'Or P ontrns t:ontra, 
:. V. Ev. inrnmhia. rnmu dirPrtur tios 
trabalhos desta casa, dar a palavra I"W'· 
, m w1••lt~ taeurntl', IIPIJIII~ tio ur.vlnr que 
falnn '' r a \'Or _ ao orador que e>ta.va 
in~rr ipto para falar Clln tra. 

E este. Sr. presidentr, era o Sr. llr. 
Jorumenha. 

Eulret:tttlll,eu araho ~~~ouvir fal arrm 
s~~niel :llnPnt•• a fa• vr elu prujt•r.lll •lnns 
orarlnrt•~ . ntJO intuito eu porrrhi lngo 
q ue era aprrssar a r~s!t:·gnm rlt-sta me-
dula. eutnt to qne rn "~" rNt>um, pnr-
IJU8 n5o puss:, trr a pretl'nçán •lo f•zl'r 
C()Ol 1)11~ e.•tcs mru:< rnllrri:t:< Jlf'O<Pm elo 
mP~mo llllltln que ru. i-tu ê, ru t~ uol:tm 
convrnirut•• 11h•truir a pa~•it~rotu <lr~sc 
projceto; ~alio o tn,por~ m .u prnrrdime•nw 
de V. Exr. ,.1ue n o achH ''onfurme e·um 
o rrgimrnl•ula ra~a. 

Nln pnore•,lu ll ol 1111'> 111" 1111 •11" ept r o 
nobre dt'lllttado, o 5r. t\ ri~t iotc~ )laia, 
que aprovo·ihm-~e do !'OSPJV para me 
razrr uma '~r usatiio. 

Eu Q!l< trni, Sr. pr!'~ulen t~. e ruote-
ouarei a oh~trnir toda mrlltda dll r·sta-
tistica , r.n rno ja o llror.larci rrom toula 
franqurza, ponpte entPorlo) quo niln lta 
vantaj.(r.m algu 111a na pa~~agrm rlc~sr.;; 
projectos. 

O Sr. Presidente : - Eu prço ao no-
bre d~put~rlo que 3e r~st ríuja i• ma-

t eria de ordem. 
O Sr. n. J uoior: - Eu peto desculpa 

á V. Ex c. das Jhagaçlles a que to o to!m 
arrastado os apartes \los :~obres depu-
lados. 

Uma vez, porem. quo V. Ex o:, 
adverte-me, não quem de modo algum 
transgredir o r('gimeuto da casa. 

Pedi a paln ra unicamente para fazrr 
esta rt clamação,que deixo nl s mãos de 
V. Esc. para toma l-a na consideração 
em que no seu ctiterio julguo dever 
toma l-a . 

O sr. Preeldeot.e : - Devo 
dizer a(l t.oltre deptltado que detormt-
nei que as ioscri p~oes se fizessem d&-
J>OIS dt1 aberta a sessão, sobre as mate-
r ias que fossem apresentadas á discus-
slo-

o projeeto o. t:S~ foi dado ~ara O!· 
dem do dia a 'lO e para a sua dtscossao 
inscreverão-se os Srs. Sabino Barroso 

contra. Carnpullo e Sâ a fa1·or , Ari-;-
ti.!e~ ~l a ta contra . 

:-lo 1lia 't, que fo>i hon tem, in~creve
rào-:~c e:u11tra o Sr. Jurumenha c :1 fa-
vnr o~ Sr~. UHI~ Forttlll o Na varro. 
~., ~·1S>:'w tio lmje inscre\'eràu·SO 1\011 · 

tm o Sr. padm Tt· ix~i ra , Sabino ll:tr-
roso ,. vutrus Srs. deputaolos, d ~ •JHU o 
Sr. sPrn·tari·• oào tomou nota. 

o nubrll tl.·putado devtl rcronlar se 
tlt• tJm'. teollu u Sr. Ferretra Al,·as letto 
nuu ro•clamaç.'l<l em relaçàn a m-rr: • 
p\':'tu dtl s~u uome para falar nu t roje-
rtu ll . a:iU-e-tr;ttla •I•~ ferro elu ueste-
etu ~t·ssãot alllcrior, en. exan~rnanrlo nli-
vrn tb s in,cripcOe$, verilit)II Ci ~u c S. 
Ex•:. c,tava clTuctivamentu in~c ripto 
desd•· o 1. • dra Pm que u projo• t11 ha-
vta rutrado em discn>sâo, e maoti\'C a 
su,t tll·~rtpÇflO. tlamlo-lha a p•lana. 

Jo:u 11àu J'O~so, portanto, d•·•xar do 
manter a nunha dect>:io. 

o s ··· /t.ntouio ·r c• ixch ·a : 
- Sr. w~sulcute, crrio Lllll' C•l:l a~se n-
ble:. s•~ rngo pnr rfua ~ lcts: 111na que 
~~~ f1t1 11 b 1111 regimeuto da casa u outra 
no< pro•ccd enLP~ . 
Or:~. ~~·nolo a•~im , tiP~·I ~ ~uo 11111a 

t)Í~CII$~à() é aoli nela, pOfiiiiC 11111 inl livi-
tluu peolio :1 pala na, crPiu q nc por esse 
farto elle uà11 fica pri~allo tlu r:vrccr o 
seu dtreito 

I) r a. 5r. pre:<hlente. arontcce •JIII' , 
qnan•lll rn t·IHI em discus~àu, om um 
.tos 'has IJ3~~a ll fls, este projuc to n. l ã4, 
cn pedi a pa la,·ra bem alto o o meu 
peJtllo fot vuvio ln. n;'tO so r1da mesa , 
co rno por toda a casa. 

Sendo. porem, a tlt $Cus..âo a1ha.Ja 
pela Ltor' e devendo continuar uo llta 
subsequeute, parecia-me que tinha o 
llireito de ser-me da\la a palavra. 

NAo tendo a~sim aeonteci.tn. levan-
tei-me para protestar pelo meu direito 
posterl!_ado. 

O 8•·· Drancliio : -Sr. presi· 
de11 te. estando a casa ja snffictente-
mcnte e~clarecida sobre a ma teria. eu 
requeiro it V. Etc. que consulte-lhe 
si conseotr no encerramento da discus -
são do prOJ ·ct'l n. -1 5~. 

O Sr. Preot~ente : - Não posso al-
tooder ao pedi1o do nobre deputado, 
porque ainda não forão pronunciados 
quatro discnrsos sobre a mataria. 

o s r . .Jururee oba : - Sr. 
presidente, si não fossem as condições es-
peciaes do presente debate. en desis-
tiria da palavra e o faria atteoto o men 
estado de saude um pouco precario ; 
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mas, não o raço, porque vejlJ que ba 
grande empenbo na discussão deste 
projecto, oào obstante entenderem al-
guns coll~gas que se deve ato ub.; tn~i1· 
para que oáo v10gue na presente ~es~ao 
om só projecto do •H 1tistica. 

O meu mo·1o tle pensar a re<pei to de 
medida.s de estaltsti~a e que toobo mais 
de uma vez rua uift!Stado ·1.àu vae a 
ponto de prejudicar iotere:.~e.s muito 
especiae~ ti•• 1hstiun~s cvll~t:as da mi-
oba bancada. 

Pedi a jlalavra contra o prlJjecto. Sr. 
presidente, até em parte contrariando 
os impulsos de mett c•.raçào. sabenclo 
que os seus protectores são o Sr. padre 
Larayette e seus illnstres com panheiros 
ole districto, aos quae~ desejaria por 
todos os meios e modos ser agratlavel; 
pedi a palavra coutra o projecto. tend<~. 
portanto. necessidade de justificar roeu 
procedi me o to. 

Eu te o llo observado nesta casa. tra-
tando-sA especialmente de medidas de 
estatistica, o ·o a in versão completa das 
praxes anteriormente estabelecid~. 
apresentando-se todos os dias projectos, 
sem absol utamente se consultarem es-
ta~ praxes e antecedentes e atti contra 
e1.pressa disposição do nosso regimento. 

E' assim, Sr. presidente, que, tra-
tando-se d;l creação de parochias, nOs 
vemos no art. H2 e 11ens puagrapbos 
que, para isto, será preciso apresenta-
ção de mappas, descripção tia popula-
ção, condições especiaes e certos carac-
terísticos da localidade, iurormaçõe~ do 
~iocesano.etc. etc.; de modo quesPja um 
couJuocto harmonioso de informdçõcs '3 
esclarecimeniO$, que sin·ão ao 10esmo 
tempo para orientação desta asssemlllea 
il nào estejamos arbitrari:.mente todos 
os dias a alterar a estatística da pro-
víncia. a contento das explnsoas e 
exigencias políticas de cada deputado. 

Quanto a parte que enunciei, Sr. 
presidente. d.e ouvir-se o diocesano so-
bre a cre;" !l de parocbias, entendo e a 
oonsi.!ero a lllais justa. 

Veaios todos os dias crea' em-se 
dezenas e dezenas de freguezias,que abi 
flcão sem provimento ACclesiastico, por 
falta da audiencia do Ordinario ! 

Parece mesmo menosprezo para com 
uma das primeiras autoridades da pro-
víncia, como é o diocesano ; desde o 
momeniO que existe alliança e união 
entre a Igreja e o Estado. :.cho que da 
parte desta aasemblea, q11e deve ser a 
primeira a respeitar a autoridade espi-
ritual de um poder legalmente consti-
tuido, está não crear uma só paro-

chia, sem previameute ou ,·ir o diocesanO'• 
(ap~rtcs). 

S<1n dos que entendem que para a 
lgr• Í' 0•1rescer e pro• per ar não precisa. 
llol:! ta 111\dol ; emq03.ntO, {ltl rcm. BllÍStir, 
rc~p~l ltt·sr•. 

F'a1tas <!~ las con~itleraçOes cnrn rela-
ç;-10 ã parorhia. r n r.oteodo, como UID 
sirnile. qutl t.levem-~e observar lambem 
certas lnf.lrmal;<le~ o e.~clareciruentos 
da~ autolrh.l ~d es ch·i.~ com rPiação á 
creaçã•> do vi lias tl ele1·açã ' destas à ca-
tugoria de ciJade o cre.tção de uovas 
comarcas. 

Esta assemblea deve ter uma base 
para as alterações de medidas de rsta-
tistica, para qne oão predomme o e~pi
rito partidariu. o capricbo, e i•to as 
mais das vezes com detrimento de ou-
tras localhlatles e do.> in ltlresses da j ns-
tiça. 

Assim, Sr. pre~i t.l c utc. cu !lào com-
111 .:11endo e uem sei cnmn podemos vo-
tar .·.onsciencinsamcnte ;< eleva\:âu de 
uma • illa iL cidadP. sc·u termos docu-
mento. plaiiSÍ\'I)ÍS O CO OljlrobalOI'Í<)S de 
•toe esse 1ogar, por sua população, por 
seu aaianta.neuto moral e material, 
e"tà inteiramente nas contl ir;ues de me-
recer essa categoria. 

O Sr. ~clson :-A vil la do Pato:; está. 
ne.~~a.s cond içues. 

O Sr. Jurumenha:-A eleva\:ào tle 
uma l'illa 11 ci•lade ni.o rlel'e sar rtlita 
por mero luxo, vaidade ou phantasia; ~ 
uma categoria de cer ta ordem c. por-
tanto, uào dcvcmrts baratP.a.l-a; lantl) 
mais quando não vejo que uma l'illa 
pos'la auferir grandes vant::~geo~ ele ser 
elerada à cidadu, desde que mio tenha 
elementos propri<.ls para essa categoria; 
acho até que succede u contr:lriu: é 
urna honra indevida c humilhante. 

Nào vi da parte dos nobrols uratlores. 
que falarão a fa I'Or deste rroj eclo um 
só argumeo to ue~te sentido, deruons. 
t1·ando que a futura cidade esteja nas 
condições dtl ser elevada a essa catego-
na. 

Não duvida ria votar pelo prQjecto. 
Sr. presidente. si me demon~trassetu 
que Patos està nessas coodil)()es. 

A.s3;m, desde o momento em que< 
qu3lquer dos oradores que tem se occo-
pa.to da mataria me demonstrar a. 
necessidade e conveniencia desta me-
did.l, eu uào regat~~arei o meu voto e 
serei o primeiro a auxiliai-a. 

Nada mais racil do que esta demOD5-
tração, desde que ella é justa. 

Nã11 ba da mioba parte opposiçàt) 
systematica, nem tampouco plano al-
aum de obslru'r, pois tenbo tambéaa 
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alguutas mctlitla,; tlu Citatl~tic:t ,. a 
pas~agcm ol~ste proje~ tn factli tar:"l :• 
cliscuss;w :las mesmas. 

A-sim. Sr. presio lo·n t~. ng uart.! l n•lo a 
resposta e o Jlronuociamcnlv olos uulJ res 
deputados, que mo ~sseverum. ao me-
nu~. oi:< to ohun:. unem apartu~. IJUfl o 
proje.·tn e,tit na" ,.,n,JoçO!lsol o soraceitu, 
e. ·' '' ouesmu tem pu. prctcrulenolo prvv:ar 
ao oueo aouig·•. 11 'r. Lilfdydte. qut! 
não t ·ulon ,, tO••rrnr· :uà vou tatle cuutra 
S. E~c , nem cootr,, a sul locJihl .le, 
tl e:lo'Ja •tllt• a tti s~r-llw :ol{ratla vel, atl.:nto 
o St:• • tll•!rer.• mP.ntn. mesuhrnellerci att! 
mj\S•tlll :< l'•lllr ptllo pr••JCCIO lleslltllltle 
:satisfa.;ão· me. 

EmquarHo não foJr satisfei to. cnntl· 
nuare• impugnando o t>rujocto em tlis · 
cuss:.n u olarcr, o que ~totu, meu l'tJIO 
contra. 
E~pero a re~posta e po·ovrjn fjtltJ en 

tn.rom •s em combroação lrarrnoniosa 
(multo bem). 

O Sr- S U vn l ' o a·tc tt (t>elll 
ordeu1): -TralaoJo ·:16 na I. • d oscns,;ào 
da uti I!Jatle e da conslitul'ion.llillado! 
dos prOJCCtOs, o quo alias 11iugueu; 
pode negar ao proJecto elo que se trata. 
roquetro o encerra·ncnto tl.1 disct•-;~CIO . 

O S r•. A n ton io 'C o ixeia·u 
(não ternos o seo drscurso). 

E' appro,•ado o retJOCrimonto de en-
cerramenlO e igualmente o proJo!Cto. 

E st,.beU1c11nentos ago·oco/as 
Continua a :!. • discussão do projecto 

n. 3\!J, que concede garantia do juru,; 
para a iunllaçào de 5 estabelerimcolos 
agr•cola$ 111 proviocia. 

O 8 r . V e lloeo (Pfla "'dem): -
Pedi a palavra, Sr. presttlente, para ré-
q uerer à V Exc. que me mande inscre-
ver para a discussão do projecto o. :H!J. 

O Sr. l're-.;ideot&: - V. Ex c. e:>tã 
i nscripto. 

O S r . Vaz d e Ll01o : - Sr. 
presidente, pedi a palavra para tJffllre-
cer corno addi tivo ao projecto o. :H!J, 
ora em i . • discussão, o Je u. U2, que 
autorisa a c:amara municipal a coo-
tr:atar com o cidadão f raol'.iSCO An-
tunes u serviço tia illumioaçào publica 
e abastecimento d'agua potavel na ci-
dadA de Sabarã. 

E' lido e apoiado o adtl ilivo. 
N. 4 

OlTereço como atldi tivo ao projecto 
o. 349, ora em i. • discussão, o de o. 442. 

Sala das sessõe:s, 3 de agosto de 
1888.- Liodolpho. - R. Morta. - Vaz 
d e Lima.-Lafayette. - T. Toleodal. 

E' apoiada e entra conjooetameote 
em discussão a seguinte 

Sub C•IIC•Iclo.l ,, I . • c"' :mlo.1 d J 1• ·(.'jc.:lo 
11. 3 \ !1 

Ero ver. tle- :1 fJUCrn malh•lr,•..; l'.lll l:t-
gon~ niTo: rcc:rr-•l•;;a~~ -1111 a ~gn .· n l
tor~~ q 11~ rnul hnres vau t:~goJ n ,; o o llo• n·c·· • ·é rn 
par.1 u< ~sta1Jeh1C:.n c o l•H a;;r,.·,,l,,, u:•~ 
zona~ <c•r vt h< 11elas llslr:oo la.; ~lon :,.·.o ntl 
1\ul, Oo•~t~ •I•• \h oi". LP.nillll•llll:t , 11. l'o!· 
cl rt• li •• ra111al •lt! Oorro l'rctn - . 

Sala tl;t< -.•<-~)•,;, :1 •I•: a~:~n·tnoll' l ~!l~. 
-n 11 \'oolli .-SC\'CI'i~nn oiP lt••<êll•lt•. 
-Tét~ •· ir.l 1l.r.1rte.- .\ til! \l •ll••'· 

0 l!f a•. l&a a•hOMn cln ~ii Yn r~
'lllt'f o urro·o• r:uuerrtu o la • lc<o: n~,;,,., 

E' np11rctv lliO c.>lil reqncri nl "lltoo. 
l'rrwc>oiPno l•l-!iC it \'O t1Ciill, I; :qt (II'II\'.\JO 

o art. I . • clu pmj~o:tol. 
Segouodol·s•t a vol~çãu •l a~ l' tiiPt:olas, 

ó reJP.Ilatla a !lo Sr .. \ ri.;ti tlr; ~l ata. 

O 8•·- ' '-••isticJes ~In i n (pela 
onlem): - :-r. pre;iclente, uãu posso 
votar pela •·merula 11ue \'ar >cr su hrne t-
titla it volnfilu lia ~:asa. p H'• lll ll clla 
prujuJicn a l.UIHl do! rrurltJ ,. tlu oc. tu 
t1.1 proviu~ra, rcstriugiulio a l'nruJaçào 
tloos estabtilecitueutos de quo u ata o 
prnJe~to à zona sen·hb vo·la:- t'>ltJtlr<!õ 
Leopnlcltna. ~lonas c lliu, Oe.to, l'ctlm 
11 o rAmal ele l)uro l'reto. 

O Sr. Presidente:- l'~ r.l ole·rno o no-
bre Jepu tatlo: a emenda ja nãu es tá 
em cJiscussân. 

U Sr •. \ . .1lua: - E-tou npouas JUS· 
tilicnrult• t> mt:o voto. 

I) projodo, co.nprchendon.lol as zorras 
da uulLa. norte, sul, Cocstoo cerc:trrras da 
capttal, abrange os intooresses oi•• t••tla a 
provinci:~ e as ~a tisra z com ;; e:-tabe-
leci rnentos; ao passo IJUC, acctta a 
emenda .;,, Sr. V•Otti. ~ur;• nuce:<,ario 
q11e em 3 • di:;cussão se augmPuto o 
numero do escolas para sausrazer as 
justas asprraçtles das zonas prejor o..ltcadas 
pela ornontla. 

,'\em vale o argumen to ti•' que esses 
estabelecimentos devem ser rundaaos á 
margem de e,;t raoh s lle (drro, pOrfjUe DO 
norte teruos lambem a estrada B!hia e 
Mioas. que var atravessar o valle uber-
rimo do Mucury. onde ja exbte uma 
população 1 : ... pequena, sed.,nta de pro-
gresso ma ter ia \ e rntellectual (apfliados) 
e que oà~ pode deixar d.e ser auenditla 
pato prOJilCto que se var votar. 

Por essas considerações, declaro que 
' o to contra a emenda o peço à V. Exc. 
que maode consignar na act? esta mi-
nha declaraçãn. 

O Sr. Murta declara que, considerando 
a emenda 1l..o Sr. Viour prejudicial ao 
norte da pro,iocia. vota contra ella. 
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O Sr. Pimenta:- Faço minha a de-
claração do Sr. Morta. 

Posta a votos, é rejei tada a emenda. 
Entra · em discussão o art. ~ .• 
São lidos e apoiados os seguintes'ad· 

diti'VOS: 
N. ti 

OfTereço como add itivo ao projecto o. 
3~9 o lle o. 4:1~ deste anno. 

Sala das sessõel<, 3 de Agosto de i 888. 
-0. R. Violli.-Teixeita Doarte.-Au · 
f!Usto Velloso.- Ferreira AI ves.-Dr. 
Coelho de Moura. 

N. 6 
Additivo ao projecto o. 349, em se-

gunda discussãn. 
Art •.•. A camara municipal de Mon-

tes Claros fica desde ja autorisada a 
contratar com quem melhores condi· 
ções oiTerecer o seniço de abasteci· 
mento de agua pota 'l'el para a mesma 
cidade, mediante :tS clau~ulas seguin-
tes: 

i .• O concessionario ou conces.sio· 
nar!os terão previl ~gio por 30 aonos 
para o mesmo serviço. 

2.• Poderão cobrar uma taxa ao-
nua!, não excedente de 1.5/) 00, de cada 
peooa d'agna fornecida a particulares. 

3. • Essa taxa ser à cobrada pelos 
conressionarios ou seus agentes e, na 
falta de pagamento dentro do anno. po-
derão elles pri var o predio servido do 
abastimento d'agua. 

4.• A derivação d'agua para os pre-
dios particula..-es serà feita a custa dos 
proprietarios respectivos e pelo modo 
determinado pel~ camara, de accordo 
colll. os coocessionarios e proprietarios. 

5 .• Todos os predios soj~itos ao im-
posto predial serão obri~ados a arrendar 
ao menos uma penna d agoa. 

6. • O governo provincial cedera 
gratuitamente aos concessionarios o 
uso e gozo das obras de canalisação ja 
feitas na dita cidade, durante o prazo 
do pre,Ueglo. 

7. • Os concessionarios se obrigarão 
a fofnecer á ca.mara municipol, sem 
onos algum, U pennas d'agoa para os 
chafarizes e uso poblir.o. 

i . • Os chafarizes e encanamentos 
para uso publiro serão construidos a 
expensas da municipalidade. 

11. • l s obras de canal1sação e enca-
namento geral serão feit-u con.forme o 
plano lonntado pelo en6enbeiro Dr. 
Catlo Jardim. 

tO. • O concessionario ou concessio-
narios se obrigarão a c:oocloir \odos ·os 
trabalhos de abastecimento d'agua no 
pr.uo de dons annos, a datar da appro-

ração do contrato pelo governo provin-
cial, de que fica dependendo iJara ter 
vigor. 

1 t • A camara municipal poderá 
declarar a caducidade do contrato, no 
caso de não cumpriiflento de algum~ de 
suas clansulas, com recurso para o 
presidente da província. 

12.• Si , antes ae findo o prazo do pri · 
vilegio, a camara municipal quizer cha-
mar a lli o serviço de aba~teclmento 
d'agua para a dita cidade, poderá ra-
zel-u, med:ante re::cisão do contrato c 
iortemoisaçào aos coocessionarios pela 
furma que será determinada no con-
trato. 

Sala das se.•~Oes, 3 de Agosto de 1888. 
-Augusto Velloso.-Aivaro Machado. 
-Ram1ro Martins - C!audiooor Nune.~. 
-1. Mvrla.- O. R Viotti.-Padre Fir-
miauo.-Gomes C~ndido.-Sabino Bar-
roso Junior.-F. Braz. 

A discussão fica adiada pela hora. 
O Sr. Brandão, obtendo urgencia, 

offerece para ~ . • discussão o projecto 
o 154. 

Para a IJrdem dos trabalhos. 
O mesmo Sr. requer e obtem dis-

pen~a de interstício em fa \'O I' do pro-
jacto. 

O Sr Outra pede a votação do sen re-
querimento de inversão da orllem do 
dia, incluindo-se o project n. 1ii4. 

O Sr. T. Duarte igualmente reclama 
quanto ã votação do seu requerimento, 
pedindo uma hora para a discussão de 
estradas de ferro. 

São approvados an;biJs os requeri-
mentos. 

2. • PAIITt: DA ORD~:ll 00 DIA 
OrçamMlo p1·.:roinâ al 

Entra em 2. • discussão o art. 2. • do 
projecto o. 329, que orça 11. receita e 
fixa a despeza da província para o ex-
ercício d~ 1889. 

O Sr. Vlot.U:-Sr. presidecte, 
eis-me pela 3. • vez, na sessão de hoje, 
occopando a tribuna da representação 
prOVIDCÍal. 

F:lço·o,em comprimento de um de,er, 
que me impoz quando, discutindo o 
orçamento provincial, prome.tti voltar á 
tribuna por occasião de tratar-se da dis-
cussão da despeza. 

Venbo, pois, Sr. presidente, dar 
copia de mim e, ao mesmo tempo, des-
empenhar-me daqn.elle c!ever. 

Orçada a receita, Sr. presidente, 'em 
como consequencia logica a lixação da 
despeza; e é euclamente na apreciação 
ou na divisão das diversas verbas que 
não só o depotado encarregado desta 
missio, como esta illostrada assemblea .. 
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tem o rl~ver 1le nxamin~r a appiir.at.ão 
do5 dinheiro~ Jllllllicus ou, por uutra, 
d tJ lloor do contribuintr. 

(.luanrlll. Sr. pra~itleote. di-cnli e 
tomei em r.nn~idoraçàn ~!I Te rha~ da 
rerRila, ja t10ha em mente passar às 
verbas da desprza. 

Si não consPgui IP.var ao animo d • 
lllostrP. commi~são t. • d11 ~a zen da as 
a pprehen~o~s do qull me a~.:ha v a pl)ssu itlo 
em relação il~ diversas VPrhas da re-
ceita, eu, drsrendo h11je á analy~P da 
dellpe7.a. oàn faç.u III~IS tiO qtlO rhamar 
a allruç.ào •I. illnstrarla commis~:in L • 
de fazenda para serviços crea1!M, l'Pr-
Yiços este~ op1e não porlem, se ttl pre-
j uízo n SA III detrÍIO CD tO IIOs rnn ~.:rin
nario• pub' •co~ e 11.1 :ulnuoi•traçâo. ser 
alleradns. 

Sr. presitlenw. pa•sol a an~l}'!lar as 
tJj yersa~ Vo•rb.IS O !'Hhre t:lla~ r.tTCI as 
coo•i;lur;,çõe~ IJ UO jnlg:tr to)n •eniantes 
ao bnm ;lesempenh·• tio serviço pu. 
bli..o. 

A illustre tt1mrnis~ão. no seu :trt. 
~ -• § 1 ·, que chz - mpre~eot:tçào pro-
vi ol~lal--o no n. 1 ·-~ub~idiol a rle-
putados- creln fJUe IC\'o nm rrtnivoco 
cu, então, hou Yll um rrro 1 yvogra-
pbico. 

Lomos ahi- subsidio a rlrputa•los, 
73:':!00.$000-, q n aruln, muI ti pl wa n•l n-se 
o numero de !lcputados pelo l'nh•iolin, 
cbPga·$8 an ri!Sul tado de 7':! OuO.SOOO. 

O Sr. Orumonrl: - A diiTerença é 
porque ha no período da sessão um mez 
de 31 dias. 

O Sr. VioUi:-llem ; explicado esse 
~oto, passo adiante. 

No o. 2. •-iodcmnis;~ção de de~pezas 
de viagem a deputados - , a •ll••stre 
c:ommissão cons ignou a meFma ru h rica 
do orçamento transacto-33: t 3U$80rl. 

No o. 3. •-pessoal da secretori?. da 
asSAmblea-H : 661)$000. 

No n. 4.•-tachygraphia, 12:000,~-
No o. li. •-publirM1ç:\o de debates e 

annaes, 12 :0008000-. 
Apenas, Sr. presidente, raço uma 

observação quanto á publicação l111 de-
bates e aooaes 

Eot&odo que deve haver discrimi-
nação, sendo - 2:000,5000 para ao-
oaes-. 

O Sr. Oromood:-Os orçameotns an-
teriores oào fazem. 

O Sr. Viotti:-Mas, entendo quo serà 
~onoieote essa discriminação oom<t. 
nrba que se refere a doas ob;ec.tos. 

c Actos religiosos, 2006 reis • 
Creio que bouve orna diminuição de 

tOOI reis em relaÇlo ao orçamento 
&raosaclO; mas, a isto aio faço objecç.ão 
algum3, porque sempre que a commi~. 

são enten(ler qne em verha~ desta na-
tureza. deTo f111.er economia, eu, longe 
de cen~ural-a, acompanl:al-a·bl.i. 

" i>l's~nal da secretaria • . 
A cornmis~ão con~igoou no § ! . • o. 

1.• a quantia de lt2:111l0/l. dllJu7.inc!o 
1·'tOO,}-grati li caç.ào ao ollldal de ga-
binete-. 

Sr. presidPnle, abundando nas con-
suleraçóo!s f~• ta~. ha pouro. isto é. que, 
1 rata rutn-se d;! serviço~ d~ certa ordem, 
não devemo~ rrear d ifficuhladv.~. per-
turbar a ruarrl>:~ desses serv1ços; 111 nso 
quu a romo'li:<sào oito andará nwl, SI 
el~var esta \'t't ba a 13.800,). c11mo no 
hrt;diUPDlO lran~acto, con-ervanllo o 
ln:;ar o lu n ffi cial de gabíuell'. Ioga r in-
tlispcus;l vel ft blla 1uarcha dos nPgo-
c•os a cargo do aJrnini.trallur da pro-
VIIJCia. 

O Sr. Orurnond:- Si V. E~c. de-
m;onstrar n nec~Sslda·te ... 

O Sr. Vmtii : - Salll aos olhos: s1 o 
nohre depntatlu coo~ervar de memona 
o 1-<Volr ruito na suuaçâ·• liberal '10 
uOio;l.ol do gab111ete, verá a prncc.toncia 
do mnu aq{umeotu, tanto rnaís •tUe 
aquelle estava ua~ mesma~ coooliçOe!l 
do actnal. 

O :.r. Fran~1sro Sá: -~áo justifique 
abusos com abusos. 

O Sr. Oru roonll:-Nàn oll;emos para 
o passado. 

O Sr. \' •otti·- O passado, passado, 
nào serve de lição ... 

O Sr. f erreira Alves: -Só serve para 
oús; lâ para os senhores, uào. 

O Sr. Francisco Sà:-!'1ão deve sorv i r 
para oinguPm 

O Sr. V10tti:- Sr. presidente, pas-
sando á verba votada p11ra a escola de 
pbarmacia, eu oào posso dei x<~r de 
pugnar pela sua elevação a 33:5~08 100, 
110lo motivo seguinte. 

::ii hl'\je o rurso de pharmacia da pro-
Tincia de Minas esli oo mesmo pé de 
iguald :~de dos domai$ cursos de nos~as 
academias. e. si o desta capital tom-se 
desenvolvido do modo a allr•hir grande 
numero de alumnos, do que resulta 
pruVCi tO para OS corres pubhCOs; deve-
mos dotar esse estabelecimento de modo 
quo possa sausrazer a todas as aspira-
ç.Oes e a todas as necessidades de um 
curso superior (llpoi4doclo s ... Cllludio-
no•·). 

A.ccresce ainda uma circumstaocia e 
é que o curso de pbarmacia, como está 
orgaoisado, não pode satisfazer as oe-
cessid-.des dos aspirantes ã carreira 
pbarmaceutica, desde que lbe fallecem 
certos meios. 

Tanto isto é verdade, que o labora-
torio e g<t.binete da escola são impre-
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staveí~. reseotiodo-se da falta de appa-
relbos e de objeetos os mais iodispeo • 
sueis para os seos diversos traba-
l ho~ (apoiado do Sr. Claudionor). 

Com a verba marcada no pr611eote 
projecto de orçam.eoto, jamais consegui-
remos elevar aqoelle estab~leeimeoto a 
altura a que tem dt reito e, por i:lllo, 
entendo que a cotowissão andará muito 
bem. coosiguaudo a verbi. de 33:1Hil,S, 
allm de se po•ler ,Jar mel:10r rle~eovol
vimento ao curMo pbarmaceutico. 

Não é só 11\!to, Sr. presidente: aceila 
esta verba pela lloora•l.a commi~sào, 
eu cllamo a sua aueoção para a verlla-
gabioete e labora torios- , na iwpor-
u ocia de 3:1i006 00. 
~ila verba é insomcieote, não só 

para rtforrna dos actuaes gabinetes e 
laboratorios, como para o seu melhora-
mento, e. por isso, eolllodo que ella 
de•e ser elevada a 6: ooo,s·JOO. 
For:~ desta cifra, não reforma nem 

melborameotos pouifei11. 
Cnlllo sabemos, nos laboratorios das 

di Yersas faculdades e nos gabinetes de 
pllyaica, etc. , por mats cautela que 
haja, objectos lla que se estragão, iJide-
Jieodente da vontade dos estudantes e 
,.,eparadore~ . 

Eis a necessidade de oma reforma; 
'JI&S esta DàO &8 fara DOS limites da 
verba consignada e é por isso ql!s eu 
eb•mo a atteoção da commissão. no 
senti to lle elevai-a a 6: 0006000. 

O o. 5 diz: • peSlloal do lyceo wi-
oeiro, inclusive t006UOO para o expe-
dieote-ii:3806()00- . • 

Vejo qoe nesta verb& houve a reduc-
ção tios veocimeutos do continuo. o 
que importa a suppressão deste lugar. 

Pergunto: em um estabelecimento da 
ordílm do I) COO mio.eiro da capital, 
pode-se dispensar um conlíono f 

O Sr. Franciaco Sá: -Tem om con-
t inuo, om tenente e om porteiro, 
quaudo na escola de pbarmacia só ba 
um portei ro, de eorte que o cootiouo 
do lyceo pode puear para a escola de 
pbarmac ... 

O Sr. ~iotti : -A falta de om cooti· 
n o DO 11eeo 6 muito seosivel, 'assim 
COIDO ~~na sensibilissima a de o.m por-
cetro DO eecola de pbarmacia, porq•1e 
•" empregado é qoem abre e recba u 
portas, zela os moveis e mais cbjectos, 
cora do aceio da casa, de modo a 
poder receber os pror~~:~~ores e ma1s 
empregad01. 

O Sr. FrueiKO ~:-Qual o seniço 
qoe lea para o •neote f 

A.tli, aleiD do coo&iooo, ba am ser-
•eute e um porteiro. 

O Sr. Violli : - 0 ptmeiro tem u 
suas obrigaçOe~ defioid .1:~: abre e ftlc~ 
o edificto, está oa 110rta para dar lu• 
gresso à!! p8!'s1a.:l que chegão, etc. etc., 
e o continuo move-se no :oterior da 
cua, t rau~mi lle pap6is e recados entre 
os prore~"'"e$ etc. 

O Sr. fraocts~o Sá :-~as, qual o 
trabalb•J que fica para o serveute f 

O Sr. Viotti:- Mui tas vezes . . . 
O Sr. Urumoo•l: -.\Ju ita~ vezus ... 
O Sr. V io tti: -.\Ju i ll:~:~ima:~ fezes tem 

de sab1r ~ rua para conduzir papeis oo 
ometos e para wuito.; outrus my:~terllll. 

O Sr Fraoct:~co Sá:-0 lyceu ulo 
tem corr&llpoodeucia, sioão nu me:~mo 
edi fiei o. 

O Sr. Viotti:- Tem serviços fora d() 
edific.io. i:~to> é, com as repartições. 

• N. 6. Eueroatos de Sabará, S. Jlllo 
d'El-Rey. Uiamaotioa, Campanha e 
Paracatü-ioclusive 100.,0JOO para n -
otclieote de cada um-33: JOOóOOO 

Sr. presulente, SI depenllesse lia mi-
ob,\ vontade, do meu fOto, extiogui-
riautos os e1teroatos doi província, coo-
:~ern:>do apuuas o lyceo da capital, e 
lançariamo• as nossas vist;.s para as 
escolas oormae:s. 

Neste sentido, mandarei emendas oc.. 
in tuito de melhorar este ramo do ser-
viço publico, tanto quanto o permiui-
rem a:1 nossas forças, resignando-me á. 
sorte do numero (up 1rlu). 

-E11eroatos e escolas oormaes- luxlJ 
de io:~trucção - , sem utilidade ne-
nhuma para a proviucia. 

Sr. pre~idente, pros~~gu.iodo na ordem. 
das considerações que vou fazendo, e01 
rela~o il de~peza, eu chego ao o. 8. 
Isto . é - cadeiras de iostrucçào pri-
maria- . 

Ou por eqoiYoco da rommissão 011 
por esquecimento, roi suprimida a ca-
deira de iostrucção primaria da cad6 .. 
da Campanha. 

E' aquella cadda, Sr presidente, oma 
das chamadas ceotues; ha alli ou. 
agglomeração de presos, em ouUlero de 
mats de cem. 

Entreuoto, no orçamento vigente ft 
nos demais orçamentos, esl3 auembl• 
tem sempre consignado verba para 
aqcella cadeira. 

Entendo, pois, e é de toda juti~ 
que se restabeleça a verba para a 
cadeira de iostrocção primaria da c:ad6a 
da cidade da Campaoba. 

Seria para d~~~ejar-ee, Sr. preaideose. 
que •otauemos verbas para todas • 
eadéu ceauu., coosenaodo oellu u 
respec:Lifu eteolu, porque sabe ... 
q!le lliD dos aW81 qoe mais lfDiat- ~ 
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humanidade é 3 igoorancia, mãe •los 
TICI•lS, que or.Hnariameote ar.om-
panb~o os analpbabelO$: o um~ '' t'7. 
qne ell~s encontrem naiJnP.!Io.• o~tabe
l•!rimPntos. para ontle a infoJiiculado o• 
arrasl:t, () r~odo espirtlO, naluralm•ntc 
se h ·,11 •Ir currigir, p:lSsanJo por uma 
tr ~o~ f·•rm~çlw. 

A C••nuni<'<in. "'' n. !l, qn~ trata do 
,·arlt>ir~~ tle i n~trii •'\~O pnmaria. t.am· 
hrm lovou o seu t>:<pi rito tle economia 
a11 p ·•Ho ud faz•r nma restri c~ào n:t 
v~ rha. 

Cre111 'JUB inOu•o ou animo da rom-
mi•~ác ;~ medida qne • lia tem ern vts la 
fazer passar, i·lO ó, a suppres~ão dos 
pr .. fu·surc~ in ter i nM . 

Se ~.sse fui u Intuito da cnmmis~ão, 
'Da louvo (·e bem que o regulamento 
n. 100 ~tabelece a condição tio pro-
fe$soratlo in terino). 

Nós. na ses~ào passada. ole,·;'Linos a 
um aono o tempo da interinidade; mas, 
ella nasce Pxaclamento do regnlamcoto 
o. 101), que a permttla por seis mPzes. 

Salta ao~ olho~. pJtS, Sr .. pro~idento, 
o encon,·oniente da in teriotdado e sua 
immoralidade. fil ha do regulamento o. 
t OO, como foi aprrgoada por um de seus 
pal.~oilinos. o honrado Sr. Orumond. 

O Sr Camillo PrMe~ : - Is to serve 
muito de alento à commillsào. 

O Sr. 'ltotli:- .\gora, Sr. pr<}si -
deute, vou tratar do o. i5, relativo ã 
peo~o concedida aos ll lhos do dbtincto 
escriptor. uma das glorias da no•sa 
província , Bernardo Gu imaràe~. 

Sr. presidente. não quer,, roubar as 
glo1 ias Ja~ta coocesslo, feita aos liibos 
de Bernardo Guimarães. 

Se bem que a iniciativa fosse minha, 
todavia, ella foi adoptada pela casa e 
esta glona toca a todos nó~. 

Mas, S:. presideolll, a concessão fdi ta 
ao Sr. Gomes Carmo não será favor 
ao lllbo de um homem r ico, de um 
bomem que esti em boas condições? 
("tio npoiados). 

N1o ser&, poneotura, um desfa vor 
·feito a um lllbo desta capital, llooorio 
Aotooesf 

Um Sr. deputado:-0 nobre depu· 
tado não tem razão oeste ponlO. 

O Sr. Viotti:-E, do:~pois, Sr. pres1· 
dente.. quando mesmo o Sr. Gomes 
Carm\ls seja lllbo de um bomem que não 
tenha meios, eu creio que não está no 
mesmo ~ de iguald~e dos filhos de 
•Berurdo Guimaries, que ficarão sem 
pae, numa triste orpbaodade;e. Sr. pre-
sitteote, uma lbs cautas que deYem io-
.Ouir oo ao.mo desta u.semblea quando 
ru ruores desta ordem é, em 

primeiro lugar. o tnlruto, n V•lr.:,r:ltl :1. 
npti•l:itl tla'luP.IIes a 'lll•! lll ~u th·~Íin ". o 
aw~ iilo (11poifHl11s) 

C•tmo deou a prO\'IIIfta l-Om :IS•Í$-
teucia ~quello~ •1110 se tc.u dt>tmgui. to 
lhW esLU t l ll~/ 

1-:os portJUO ru cen•nr•o o< to r ,..,,r utL 
auxtltu. tlt U prt•jr111.1 • I ~ ll o·t"n" \ n-
lll ll~d . prc•t••s a concltnr n n tr,u tJo 
bella~ a• tt•s . 

.\ or § \ .' 11au.1 t•nhrl 'lll ll ••h-;erv~r. 
sc n~o qn~lll•• :"t VMha lt••·a aqt•art ~ l·
tl1Pntuo ln7."~-!1:000:)0011-.•ln •· 1;~1.1:1 
inform~ç•' ·• •III •J teohu. i• ill•tlfi]··ocn t~>: 
a. ~Rrhltt v•trlt:t em 'I"" nà•l ,,! Jll)o lo 
abrir rrtld tt•o ~upphlnt~•nta r, ~··ria ole 
c~mv~uieuct .t 'IUO a ll•Jbnl ,;u:nmissào a 
:tugmentas~t>. 

O Sr. Fr:~ nCt<CO Sá -F1.11 c~lrnlada 
erJ raclj •la tlespl'n fellJ oü ulumo 
e x er~tcto . 

() Sr. Vtolti. - .\ cutlll a iufuriU JÇ10 
do nobre •l lltlutado n nà11 in <l•tO: 
meu fim u unicarucnte auxilur a 
uuhre commt-sà, , pnr•ptc,cntD•l jl disse. 
a collaboraçào rle amha~ as ltan l'a·l "~ na 
di~cu-;,;ãn da lei •le Orçamento tem por 
Hm fazer '] U~ el1;1 ~e1a 1ltgna tia assrm-
hléa prov111cial de ~l inas ( ap Ji ados; 
m uito bem). 

• N. :J • l'cssnal de •·ecr.heJuria•, vi-
gias 1\c. • 

A esta verln, Sr. pro~itlunle . apon:l'l 
tenho d11 ponderar que n!ogot>•m me-
lhor do quo eu conhece as ,·antageM 
!lo ~er fL•tta a a rr ecarl aç~o •la run•la pu-
bl ica pela' estradas dn ft!rr•l~ (•rpoirutos) . 

Tenho " '' município ooJe rnsiolo a 
e~trada do ftlrro ~l iuai e R10; acom· 
paohaodo, como acompanho s"mpro, o 
descalabro que de longa data so davl 
na recebedona !In Piei• . eu v ~j.l que, 
depo1s que se fpz o contrato com a Mi-
nas e Rio, a arrecadaç 10. sem e1agcro. 
posso dizer, decuplicou I 

Tal tem sido a llscalisaç',o i>Or pnrte 
do illu~traclo superintend•mte datjuella 
estrada. 
~as, ao mesmo tempo quo reconheço 

esta vantagem, Sr. presidente, eu vejo 
que a commissào exige a suppressão-
desde ja-d01s recebcdoria~ ás margens 
da estrada de ferro 11• 11 . 

IJ'aqut eu aotevejo um mal e e o 
seguinte : Ul'la vez coov1dada a dire-
ctori3 daque.la estrada para razer cou-
tratocom a administração, não havontlu 
um prazo para troca de notas, permit-
ta-se-me a expressão, ella pode iw-
por-se. 

E' ll!te o motivo porque en enteudo 
que a honrada cowmissão aoduá bee 
tupprimiodu·o- desde ja - . d.odo 
tempo ao administrador da província 
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par.~ tratar com a administração da es-
trada de ferro do Ptlt.lrl.l J I , até chegar 
ao resuhado desejado. 

Temos o 11. !lllo § lS. • c PassagP.ns 
em estudas de furrn e tclegrammas-•. 

E~1ou Informado e invoco o teste-
munho da bonratla commissão para a 
verba por ella con~ignada para es te 
!'\Crv iço, isto c, 2:000:51)00, que são ln-
sufficientcs; sei que a Jespeza feita ja 
vae a 5: 000~000. 

Neste sentido otJereço uma emenda, 
elevaolio a verb1 a 5:0008000. 

Temos o li; ll. •, isto •·-• obras puhli-
cas-pcssoal da di r~ctoria geral-•. 

Sr. presidente, en não (lOS~O pre-
scindir du fazer uma commra à adml -
ni~traçào do Sr. no r la n Lrbosa, tratando 
do servi~:o a carg•l de~ ta repartição: e IÍ 
a seguinte: contra a espcctativa geral 
dos habitantes de Caxamhu, appareceu 
alli uma commissao auonyma,mandada 
especialmeute para examinar o esta-
belecimento balneario .:la emprez<~ de 
aglias mineraes. 

Muito d11 prnposito, ~r. prt>sidente, 
Lenho deixado do p~rgunlar quaes os 
nomes desses funcriooarios, porque, 
uma vez quo a commis$àO apresen-
tou-se no caracter anouycuo e debaixo 
do iru:ognito, pouco me importa que 
elles se chamem Ptldro ou Paulo. 

Permittão-se-me algumas in!crroga-
çOes no sentido da moralidade que 
deve presidir este e outros actos do go-
verno. 

Ha ou não uma emprcza, uma en-
tidade moral em Caxamhli 1 

Ha ou nào um engenheiro de dis-
tricto, sob cu{·a iusoecyão deve estar 
aquelle estahe ecimenlo ? 

Prosigamos. 
Os clous <lll{!Gnheiros de que se com-

punha a commlssão, chegando alli, 
evitarão os dous hoteis mais conhe-
cidos e cuja revalidado é sabida na 
IO<'.alidade, isto li, o hotel João Carlos 
e o grande hotel da empreza. 

Ti \• rào a franqueza de dizer qu~ 
muito •ropositalmeule procediiio rla-
quelle modo (porque não sabemos) 
e procurarão o hotel Canmbú, onde 
estiverão 2 ou 3 dias ! 

lnqueridos a respeito do objeclo 'JUe 
os levava ao lugar, disserão que erão 
simples tou riste.s e. que cs~ vão de 
passeio. 

O Sr. Camillo Prales: -A· custa da 
proviocia 1 

O Sr. Viotti :-ExacLamente, à custa 
da província, pois estou inrormado de 
que cada um ganhou a q 11aotia de 400~, 
q'ue não sei de que veroa sabio. 

Cousas do Sr. llorlJ Harhosa . • . . . 
Mas, disserào elle•, como era possi· 

Yel que, sendo boruens da sciencia, fos-
sem inquiridos ~ol'rn o estado do esta-
belecimento, propunhào-:.z percorrei-o 
c. armados do su:u, trenas. medirão as 
distancias, ele. ·etc. 

Ora. pergunto: é este um procedi-
mento honesto por parte da admints-
LraçAo o por parte do um chefe de re-
partição? 

E.;te chefe não se humilhou, não 
dec;~hio de su:t posição qwutdo swei-
tou-se à Imposição d.:1 administração. 
mandaudo uma commis!'ào anooyma 
a uma empreza que ,\ uma enlt-
dade moral e que, cumo ella declarou, 
s i Liveli.~B conhecimento da missão 
desses engenheiro~. de modo que 
se dava. lhes fecharia o seu porque? 

Entretanto, esta é a verdade: temos 
na capital uma repartição dirig.da por 

I um homem que se subordi na racilmente 
-. i.nposiç(~es desta ordem e faz com 
que os sens subaiLPrnos Lambem se 
s;,bordtnem o acei tem imposiç<ies con1 
a m;-•ma facilidade com que elle as 
aceita. 

Não seria mais d centa o hone~to 
que esse cheftl fosse o primeiro a dizer 
que não se sujeitava e nem sujeitaria os 
seus subalternos ao ioglorio papel de 
uma commissào anonyma f 

Entretanto, é oeste pai'Z da.~ maravi-
lhas qoe vemos dous engenheiros di-
rigirem-se a uma empreza orgaoisada. 
uma entidade moral. e diz.erem que 
são simples passeiantes, meros obStl r-
vadores ! l 

O Sr. Francisco Sá:-Esses eogeobei-
ros são empr~ga.Jos da província ? 

O Sr. Viotti:-São. 
O Sr. Fra o cisco Sá:-Esta vão com 

licença 1 
O Sr. VioUi:-Forão a serviço, mas 

debaixo de incognito. 
Um Sr. depulado:- Quem erão elle~ 1 
O Sr. VioUi:- Muito proposital-

mente, não procurei saber seua nomes; 
só sei que forão em commissão. 

Eis o motiYo da minha censora, la-
mentando que exista nesta capital uma 
repartição que se preste a ser o joguete 
da administração A cujo cbefe não te-
nha bastante bombridade para repellir 
imposições destl ordem e, ;.inda mai~ 
para evitar a bumihação dos seus col: 
legas e subordinados I 

E, Sr. presidente, era preci90 que se 
fizesse ltu 90bre esta commissão e a 
hu foi feita ! ••. . (!J 
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Omnia pro d.ominnlione se• vil•'e•·! 
Si não rora tomar-se por despeito 

'()u 'fiogaoça, eu proporia a suppre~ào 
da repanição de obms publicas. 
creaodo-se uma sec~f•o oa secretaria 
do governo ... 

O Sr. Campello:- Como ja ro1. 
O Sr. Violli:-Por es ta rorma, não só 

economisariamos,como talvrz rossc me-
lhor o.) serviço que corro por aquella 
repartição. 

Entre n(Js. creio •1ue ~em metlo de 
errar, posso dizer, a repartição de obras 
publicas ó uma venlatle1ra siurc"ra, 
um joguete da administrnç:'lo, que por 
~ua vez o é do governo. 

O Sr. f•aocJsco Sá: -Não apoiado. 
0 Sr. Violli: - E', comu cll ~so o Sr. 

Barbo~:t da Silva. mr:qJiu:a vel que uma 
repar tiç.io oaquellas rumllt•>es trnha de 
j ogar e~trn quantias tf10 •nsignificante.~ 
em relac:1o ao oumcrude ~ngenhei ros c 
.:om o st•o cnrteJn o e empn•gado~! 

O n. 3 do ~ti: con~•~:n:t para con-
'Jervaçào de estr~rlas 10:1l00/lll00. 

Procurando c~ tn cl a r ·· ~ta nrre~sid:ul e. 
cheguei ao conhcr. •m~n t o oi c qno a vprha 
é insignificante "· pnr i-~n. proponho 
sua elevação :1 1 :; : 000.'>000. 

• Estrada~. pontf'~. ranar!', na\'egacões 
de rios e obras autori•aolas rm lei~ es-
~ciae~. a JUizo tio !lú\'ernn, r auxilio 
a ser\'iços locaes- \!i I: :tOGõ':!lili. • 

E' esta a vPrba 11110 ,,rrcrece maior 
enchança no art. 't . • e. por bso. o·reio 
que as elevacoes propostas por tnnn 
podem ser deduzidas cle~ t a verba. de 
modfl a não baver nem uw tlesequi-
lihrio o o orçameo to. 

Com relação a (I § 7. •, que trata da 
$iDde publica, nada tenho a dizer. 

O §8.• coosigua a quantia de 'l!0 : 0~03. 
paro a illuminação publica da capttal. 

Sou iorormado de que esta verba é 
insignificante 

O Sr. Presidente:-Previoo ao nobre 
d eputado que a hora está terminaria. 

O Sr. Violti:-Mostraram-lll ll o ba-
lanço mensal da despeza que se fat com 
ate serviço e por elle se v.; quo a 
qoanlia orçada é insitsnitlcante; par 
isso, proponho sua elevação a 30:0006. 

Quanto á Terba de 178:0006000, des-
t inada a aposentados e reformados, ne-
aboma observação tenho a razer. 

§H -c Divida passiva.-Jorosdeapo-
lices, inclusive os correspondentes a 
t 000·0006000 l!e apolices que devem 

t I • • • .er emitttdas durante o exerctcto-
409: IS606000 ... 

Nio eslá eumpreheodida nesta verba, 
como era para desejar-se, quantia para 
2tllortisaçlo de juros da divida ron-
dada. 

E <• admira\'el o modo como P.st:'t 
redigido O>te §. 

Juro~ de apolices, inclusivo os cor-
rcspou•lf'ntes a 1.000 contos de apoli-
ccs quo devem ser e rnillida~ durantP. u 
exercício ! ! 

A di~J)OSiçlio assim ó si mplesmente 
ahwrda . 

A cnu~sf10 nes~a parte pode ser maior 
~> n nwuor (prnva \'~I mente maior), ro a!> 
nnora ~erá. C•• m certeza, igual au alga-
ri~mo taxado, •1ue não tem razão •'e ser. 

Li 11 tenho •le memoria os h mioosos 
artil{n$ rsrriptos pelo Sr. Carlos Fi-
gnc•rcdo. 

Ello lamenta 1111~ a asse rn blra pro-
vincial de Minas tenha se descurado de 
r.on~iuuar Pm ~eu s orça mPotos uma 
verha qnn tenha por fim a amort1saçào 
da dtvuJa da pro\'iocta. 

l'oder-~e · htio. Sr. prestdentc. apro-
veitar as sobras dos exercícios liquida· 
do~. '1" 0 felizmente nestr~ ullimn!< an-
nos tem dat lo saldo, marcaodn-so• unta 
cor ta rptan tia rara arnortisaçàoJ tia di-
vida rnnllada. 

O Sr. 11. 1in Silva:- Não apoiado. 
O Sr. Viotli: - ,\ não ser assim. Sr. 

presidente, para o rutnro a no~sa di-
viria se avolum:~rã demasiadamente, ve-
rif1caol!o-se o •1ue ja se dissl' sobre o 
nosso orçamento, isto é. ~Pr cllo ma~ca
rado. 

Eu n:io est Jll impondo á commi~ão 
es ta mctlidn ; apenas raço sentir qnal o 
rn ru modo de pensar : si for aocito, tanto 
melhor; no caso contrario, sua nlma,sua 
paI ma : tique a mascarada. 

Tamhe•n, ;,ir. presitl.nte, a !Ilustre 
commiss:io. no§ 1'!. •, supprimin diver-
sas verba$ relat ivas aos presos pobres. 

Acho que é insufficieote a verba de 
150 contos. 

O Sr. B. da Silva:-lla um credito 
supplementar. 

O Sr. Violli :-Eu achr, que é de bom 
con~~lho elevar-se esta verba, evitao-
do-se, como eoten•lo que devemos evi-
tar. os credi tos supplementares. uma 
vez que a verba em si não comporta a 
despeza orçada. 

Temos ainda, Sr. presidente, o o. 5. 
relath .' a • diligencias policiaes • . 

Sr. pre1idente, no orçamento traos-
aelu era esta verba de 7:0006. 

Aioda estão na memoria desta assem-
blea os factos que se derào em rela-
ção ao chore de policia de então. 

Entretanto, a commiss..o reduziu esta 
verba. sendo boje ebefe de policia o 
Sr. Or Le'fiodo Ferreira Lopes, um 
magistrado qne estA na altura da seu 
cargo, raconbeeido como o mais zeloso 
compridor de sens denres. 
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Nio acho justo. Sr. presideote, redu-

zir-se esta verba, ja de si pequeoa (qua-
tro cootos de reis), quando nós temos 
eon!IGiencia dos esforço3 e do zelo em-
p~gados pelo · illuslre magbtrado ua 
captura de criminosos. 

Enteodo, pois, q11e oão devemos re-
duzi' -a, dando &SSiw uma prova. de coo-
sid.er~ç1o e confiança ao magisuado bo-
oestc, illustrado, independeo te e com-
pridor-de.sea~ deveres. 

Um Sr. deputado:-0 nobre depu-
t~U~u aliança que de fu turo será chefe de 
policia o mesmo i li ustre ciJadào 1 

O Sr. VioUi:-Devemos suppor que o 
aocceasor seja tio bom como o actual. 

O Sr. Prestdecte: -Declaro á V. Exc. 
qoe está terminada a bora. 

O Sr. Viotli: -Sr. presidente, ainda 
linba muitas coosideraçOes a fazer. mas, 
fatigado. como me acho, porque é a 3. • 
.az que falo bojo, em 'lbedieocia á V. 
Etc., poobo termo as minhas conside-
raçOea, lím!tando· me a 111andar á mesa 
as emendas q ne propoob,, ao art. 2. •, 
bem como di versas de collegas meus nt' 
mMmo se o tido. 

São apoiadas e eotrào coojuocta-
meote em discussão a.~ seguintes emen-
llas : 

N. t 

Emenda ao orçamento provincial. 
l\!o art . ! • 
'No § L •,o. 3. e.m vez de U :G608000. 

diQa-se 19:01188000 e accresceote-se-
"leudos, desde ja, os respectivos ven-
ciiDeDtos ,pl'Qpoteiooalmeote-. 

Sala das ·•s6H, 3 de ~084o de 
t888.-Navarro.- Liodolpbo Cae&uo. 
-~- Ih MatiOI. Jolé M. Braodão.-
Nelboo.-Or. Campolioa.-Jaramenba. 
-lrucíac.o A.mara.I .-Vaz de Lima.-
Sou~~ Peixo&o.-FraAÇa Vi.aooa.-1. 
llar&a. JQIIé Horta.-s. BatrGSO Jn-
olor~. .DA&ra. Severiaoo de Re-
81c.de.-Cbaesim Dmmood -Nogueira. 
~omes Caodido. -José B. Noaueira. 
-Aogus&o Gesar.-L. de Godoy.-Dr. 
M. da Rocha.-0. R. VaotLi.-Josíoo 
de Araujo.-A.n&ero.- Teixeira Duarte. 
-Cooego.João.B . .Pimen&a. - Claudio-
Dor N1100$.- T. da McL&a.-F. Braz. -
Pad.ro T,eU.eira.--T. Toleodal.-Aivaro Ma-
cbado -soua RabeUo.-A.teUuo Cor· 
rea.-llar\iu 4AA.IIdrade.-José TQ8o-
duro.-Luiz Vieira. - Dr. Coelbo .dB 
Moaro&.-Ferreir.a .lltes.-suva Fortes. 
~ firmí•N. -Ramíro Mar•kl•. 

V.el.loso.-LeQoel Filbo.-Dr:u-
móild.--AflisLidll Maia. 

N. ~ 
E meada ao§ 5.•, o. i , do art. 't. • cb 

projecto o. 3't3. 
Ao :l ' · diga-se tO:OOO,SOOO para. 

;·opdro~ da matriz dl\ cidade do Para· 
catú, alterando-se couveuieotemente a 
respectiva verba. 

Ao o. 4, depois tias palavras - ser-
viços locaes- tliga-se ~0 :0008000 para 
coostrucçào tle 11ma cadea oa cidade da 
Bagagero, alterada coo veoieolemeote a 
respectiva verba 

S. R.-Sala das sessvJS, 3 de agosl() 
do t 888 -L. de Godoy. - Nelsoo. -
Soo~a llabello. 

N. 3 
Emendas ao art. 2. • do orçamento 

pro• incial. 
Ao§ 'l . • o. L-Pessoal da secretaria. 

4'.!:6006000, diga-se: 4:! :SOIMOOO,seod() 
t :20015000 ao official de ~ablo&l'! . 

\ o u. 2 . rm vez de 4:600®00, di-
ga-se: 6:0006000. • · 

Ao § :J.•,n. :1, em vez de 17:7808000. 
diga-se: 33:5206000 (reforma da oscola). 

Ao n '•· •, em vez de 3:000,S, di$a-se: 
6 :0006000 (reforma do laboratnrto). 

Ao n. 5, em vez do 22:38U,S J00-
22: ~6060UO, restabelecido o lugar ds 
CODIIDUO. 

Ao o. 8, di~a-se-1 :9206000. resta-
beleci da a cadetra da cadea da Campa-
oba. 

Ao o. 1), eleve-se a verba a 8'!0:00:>6. 
(cadeiras de iostrucção publica). 

Ao o. t :S, snpprimào-se 960800) a() 
alumno Antonio Jaciotllo Gomes Carmo. 

Ao § 4. •, armamento e equipa.. 
meolo, 6:0006000. 

Ao§ 11.•, o. 3, diga-se- pessoal ds 
racebedorias, vigias, barqueirOs, por-
ceotageos a administradores e escri-
vães - . 

N. 4, porcentagem as eslradu de 
ferro, pela arrecad~o de imrvs&os. 
sendo GX ãde D. Pedro 11 e 4·~ ás de-
mais, 18:$ :0006000. 

Ao o. 5, 11m vez de 7:750,SOOO, di-
ga-se t O:OI)()IOOO. 

AIJ o. t , dig.a~ 5:0JOIOO(). 
Ao §6.•, o. 3, em vez de t O:OOOOI. 

cliga-se t iS : OOOIO(.G. 
Sala das 8688Õ88, 3 de agos&o !W 

t888.-D. R. Violli. - F. Braz. -t. 
Toleudai.-Gomes Candido. - A. de 
Mattos. 

N. ' 
.oaeceço COIDO emeoda loO proj~ 

o. 3i3.arL i, • § J . •.o. t : 
Em na de lS7:i~OOO. diga-ee • 
~:Pi08000, diminuintlo-se t :700800CJ 
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<l.url. 2. • § 6.' o. ·\ do referhlll pro. 
jeeto. 

Sala das sessOes, 3 de ag,1slo dll 
t 888. - Or. J. C. lia Silva C'mpollna . 
- T. Toleodal. - O. 1\ . V10tti. - I. 
MurLa.-F. Urat.-.\ . lle .\l.t llO:I . 

N. :; 
Ao art. ~-· § 6. • o. 4 do proje•·to n. 

:J~3. accre~cente-sa : 
E' o l{Overoo autori.;ad'l a despender 

a qu~nt1a <!ll 16:900,5 00 com os repa-
ros da &!tra.Ja do! Ph1ladelphia á ci• lade 
do Aras~uahy. 

Ao§ 7 .•. 2:0005 100. corno auxilio á 
casa de caridade da cidade de Aras-
suahy. 

Sala •la~ sessões. :1 do ago~to de 
188•.-1. C. "M. Muua. - 0. n. V1otti. 

N. G 
tr elevado, desde ja, com a quantia 

~r.cessaria o o. l ~ 6. • art. 2 . • do pro-
jJ~to de orçamento provincial, para que 
seja o ordenado dos engenheiros de 
districto laiDbem elevado a 5:0006000 
aonuaes, revogado o art. U. • do capi-
pilulo 't. • do regulamentou. i O I. 

Sala das sessões, 3 de agosto de 
1888.- :;. Candido.-F. Bra1.. - Or. C. 
de Moura.-Padre Firmiaoo.- 0. 11 . 
Viotli. 

N. 7 
Art ••. Fica o presidente da pro-

víncia autorisado a despender pela 
VIC!ba.--obras publicas-a~ quantias oe-
cesaarias para cooetrneção de poo tes 
na barra do rio Tanque, rnuoicipic de 
~erros, sobre o rio Santo Antonio. no 
lugar denominado Aréas, fregoezia 
de Joaoesia, ntU.nicipio de Ferros, e no 
lqgar .denoiDiudo - Cacbv<lirioba Ale-
gre sobre o rio Piracicaba, fr11guezia 
do Allié, rnuo!cipio da ltab•ra. 

Sala das sessões, 3 de agl)sto de 
t888.-Drumond.-O. R. Viotti. 

N. 8 

~enda ao pr:ojec1o o. 
Ficão sopprimidos os externatos o 

escGias normaes da proviocia, excep-
tuada a da capital; os profe.•<10res des-
ses esWleleciJDeotos, que :untarem 
mais de t 6 aonos de serv1ço ou 1osino 
secoodario, terão direito á aposerlado· 
ria com os veocinleotos proporciooaes 
ao tempo que liqnidarem,e osque forem 
vit.alicios terlo p~efereocia para provi-
mento e!Jl ~delras do ensino primario 
rom u vantagens concedidas aos oor-
cnalisw. 

Sala das sessões, 3 de agosto de 
i888.-D . .J\. VloUi.-A. de Mattos. 

S. \l 
Emenda ao fJrOjecto u. 
Todas as es~ulas normaes da provi o• 

~ia lic.'lo sob o rP~;:•mP n da ola capital, 
•gualatlos os veoc•meotos ,, ,,~ rPsp~r ti 
vos prMessorcs. 

S~ l:t 1!:1.-~ SI''\SÕBS, :1 riO :l l:ol<lo tiO 
tAA~.-11. H. Viott i. - .\ . •Ir .\IJtt•h . 

S:\11 li•lu$ o apoiado~ n~ s~guintes 
aJtlítivM. 

:'< . ~ 
01Ten•ço ru.no adcl iti l'll atJ~ PrDJCctos 

o. :J\!:J. P lll t • tl íscu~sâo. us ci~J os. 
:tO\l. :J:í7. 'i~tl o ~\!u. 

Sala !las ~ussoa~. :1 do ,\go.-to de 
1888.-T. tia ~otta.-1. ~l urta .-11 . R. 
Vioui. 

N. a 
OITeracernos como adrlit!l·o ao pro-

JBCIO o. :a :J. em :!. • •liscussào, os de 
os. ~. :1:12, J:Jij c :J:J{). 

Sala das sessões, :J de Agosto cJu 
1888.-1. C. ~. ~urla .-0. H. Viotti. 

N. 4 
E' olovado. dcsdo Í·' · com a quantia 

de 8:0005000 o n. 4 § 6. • do art . 'U 
do projecto de orçamento provincial 
p~ra. que seja o presidente da pro-
VIDCI<\ autonsado a mandar construir 
um cemiterio na cidade de Mariaooa, 
entregando. desde ja, a dita quantia ao 
Exm. Sr. Bispo de Mariaooa ou a com-
missão qoe S. E1c. nomear para a con-
stru~.çào da obra, que será feita de con-
form idade com o orçamento o planta 
levaot.ados por qualquer engenheiro da 
prariocia. 

Sala das sessões. :l do Agosto de 
i 888.-Gornes Caodido.-0. 11 . Viotti. 
-F. Braz.- P. • Firmiaoo.- T. To-
lenda!. 

M I' ,, . ., 
Otrerecemol> corno additivos ao pro-

jecw o. 323 os de os. 236. tU . 238, 
268, iU9, 337, 4t5, 417, 431, .\o\8, 40, 
29~ . :!93 e 360. 

Sala das sessões. 3 de Agosto de 
t888.-0r. Coelbo de Moura.-Or. M. 
da Rocha.- A velioo Correa. -O. R. 
Viotti.- A. Maltos. 

N.li 
E' elevado, desde ja, com a quantia 

de 2:4008000 o o. t 6 § 1.• do art . 2. • 
do projecto de orçamento provincial, 
para que sejào creadas duas cadeiras, 
um;. de JIO~tuguez e ootra de aritbmetica 
no externato ~piscopal de Mariaooa, 
ae,odo as pr.oae•ras nomeações livres de 
coocorS<.' e só dependentes de exames 
geraes das re~pecti vas materías. 
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Sala das seHõell, 3 de Agosto de 
1888.-0. Candido.- Ciaudionor Nu-
·oes.-F. Braz.-P.• Firmlano.-D. 1\. 
Viotti.-A. de Mallos. 

N. 7 
orrerecPmos como additivo ao pro-

jecto n. 323 o seguinte~ 
Art. f ica o pre~i dente da província 

autor i~adc• . no me~mo modo, a des-
pender i : OOO~Ot O PIL auxilio das obras 
da ca peita do S. Pedro da ex-colonia 
D. Pedro 2.•. em Juit de Foca, e 3:0001$ 
em auxilio das obras da matriz da 
fregunia do Divino Espírito Santo do 
Piao, fm Rio Novo; revogadas as dis-
posições em conLrario. 

Sala das se~fões, 3 de Agosto de 
f 888.-T. Tolenllai.-D. U. Viotti.-
1. Murta.-F. Braz.-Mattos. 

N. 8 
Apresentamos como addiLivos ao prn-

jecto o. 323 os de ns. 29, 30, 120, 121 
e 266. 

Sala das sesfões, 3 de Agosto de 
f888.-Padre Firmiano. - Claudionor 
Nunes.-Teixeira da Motta. - Cooego 
Pimenta.- D. R. Viotti. - A. 1\lallos. 

N.9 
Art. i.• Fica o presidente da pro-

víncia a u torisado a despeuder pela 
verba-obras publicas- a quanLia ne-
tessaria para a construcçào de uma 
ponte sobre o rio Urupuca na picada 
ou estrada que da cidade do Tbeopbilo 
Ottoni se dirige á do Peçanba. 

Art. 2. • l'.evogam-se as disposições 
.em contrario. 

Sala das sessões, 3 de Agosto de 
-4888.-r.ooego Pimenta.- T. da Motta. 
- A velino Correa.-1. Murta.- J. B. 
Nogueira.-0. R. Viotti. 

N. t O 
Offerecemos como additivos ao pro-

jerlf• o. 323 do orçamento provine.ial 
os ti,, os. 207 e 420. 

~a la das sesEões, 3 de A~osto de 
t888.-A. de Mattos.-D. R. Viotti. 

N. tt 
f'ica o governo autorisado a ;lespP.n-

der pela verba- obras publicas - a 
quantia de tO: 0006000 para a01iliar 
a canaUsação d'agn.a potavel da cidade 

da OliveirL 
Sala das sessões, 3 de Agosto de 

t.888.-Dr. Ooelbo de Moura.-1. Morta. 
T. da M.oua.-Padre Firmiano.-Dr. 
Campoli11a.- Claudivnor Nones.-losé 
Tbeodoro.-D. R. YioUi. 

A discussão fica adiada pela hora. 

Dispensa de commissão 

O Sr. Josino pede dispensa da com· 
missão d11 redacção. allegando incom· 
modos em sua saude ú fazer parta de 
outras commissões. 

A rasa nega a dispensa. 
O Sr. Josino insiste no seu pedido, 

declarando que tem impedimento ef-
fectivo. 

A casa, sendo de novo consultada, 
concede a exoneração. 

O Sr. Presideote nomea o Sr. Cam-
[,ello para esta commissão 

Apresenl<tç4o de requedmCI'IlOs 
O Sr. Presidente:- Tem a pala\'ra o 

Sr. Arandão. 
O 8r. OorJ•oeo Junior (não 

temos o seu discurso). 
O Sr. Brandão requer prorogação 

da hora para aprosentar um reque-
rimento. 

E' negada a prorogação. 
O Sr. DorroeoJunlor (pela 

,,rdem) declara que a bancada conser-
vallora votou contra r requerimento 
de pr(lrogação de hora, não por falta 
de deferencia ao Sr. Brandão (apoiados 
da bancada conse,·vadora), mas por-
que, como go"ernista, não pode votar 
prorogação de hora para accusar-se o 
governo. 

Diz que, lauto não foi por f ai ta de 
deferencia, que procedimento igual ja 
teve em relação a um requerimento 
do Sr. Fran.,isco Amaral, que muito 
merece á bancada conservadora. 

Sendo dada !\ hora, o Sr. PresidAute 
des1gna para ordem do dia seguinte: 

Até i i e 1/ 2 horas. - Expediente e 
apresentação de pareceres de commis-
sões. 

i. • PAliTE 

Até i e 1/ 2 hora. - V rJiscussiio do 
projecto o. t M. 

Discussão do parecer da commissào 
especial de inqoerlto. 

3.• discossàtl do çrojecto o. i9.i 
(postaras) e seus addit1vos. 

Continuação da 2. • discussão do pro-
jecto u. 34\1. 

't .• PARTE 

Até 3 horas. - Continuação da dis--
cussão do projecto n. 323 rle orça-
mento provincial. 

Levanta-se a sesslo. 
-··- - ·· ----
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ACT A DO OIA 4 DE AGOSTO OE 
1tl88 

PRE!\IDENCIA no Sn. Su.n:sTnE F ERRAZ 
Ao meio diaJeitn n r. hamada.achãn-so 

presentes o~ Srs, ~iiYcstrc Ferraz, Lin-
Ciolpho Caetano, ~a varro, Amaral, An-
tomo Martin~. Cr mpel lo, Co~ta Scna, 

· Chassim D• umond, Uarho~a da Silva, 
Franca Vianna, J o~é Theodoro, A. de 
~lattos, Rias Forte~. Silva Fortel', C:ln-
d ido Cerqueira, Aristidrs Maia, J. Dn-
tra, 'Rodngoes Horta. Martins 1lc An-
dndc, Antero, Alvaro ~! achado, Ca-
millo Prate~. J o~ti Urandão, Francisco 
Sá, Lafayellc 1le Godoy e Son~a Ra-
bello; fa ltan1ln cnm r.a n~a participada 
os Sr~. Porlirio Machado. Augusto Cal-
deira e Soares Peixoto e sem ell:t os 
mais Srs. 

O Sr. f . • s~crl:tari <• 1lá cunta Jo sr.-
guio te 

O (!i cios 
Um da camara IIIUIHCipal do Sacra-

mento, prdindo, pur interme•lio do sen 
presldcntn.quc,si ainda fl'!r tl'mpo, ~e rc-
ouza a 't,SOOO '' impostu ·'''hro vaccas 
de leite, contra o 1Jna l reclamàn divcr-
.!IOS hahitantes tlaqnella fregnczia. 

A' L• commis~ão rl e proposta~. 
Outro da tamara municipal de Jnlz 

~e Fora, remetten1lo, para ser :-ubmet-
t ido á approvação da asscmblea, o con-
trato celebrado com o cid.adào l.lr rnardo 
Vascontellos para a illuminação ele· 
c:trica daquella cidalle. 

A' 2.• commissão de propostas. 
Outro da 1·amara munici(Jal de Bae-

pendy, pedindo a quantia do 2 :000~000 
para uma ponte sobre o rio Baependy. 

.A· 1. • commissão de fazenda. 
Outro da eamara municipal de Cal-

das, sobre a convcniencia da alteração 
do traçado da estrada do Valle dtl Sa-
JIUCahy, conforme pede a respectiva em-
preza. 

A' eommissão de pontes e e.<tr;ulas. 
O Sr. Presidente declara que não h a 

sessão, por faltl de numero, e convoca 
uma sessão extraordinaria para ama-
uhã, ás horas do costume, d e.~ignando a 
.aguinte ordem do dia: 

Até H e t / 2 horas da manhã.- Ex-
p$diente e apresent<tção de pareceres de 
dlmmissões. 

PRIIIIEI BA PARTE 

Até t bora da tarde.-t .• discussão 
elo projeeto o. 389, 

, i. • dos projectos os. Ui~ e 349. 
t . • dos de ns. 306, ~IS e 40ã. 

't. • do de u. 230. 
;j , • dos addit ivos ns. 1, 1-A, 5 e 6 

ao projccto n. n. 
3.• do projc•cto n. 1 !14 c seus aclditi-

vos (po:-turas mnn i cipa c.~}-
Oi~cus~ã o du varecer d:l com1ni~sào 

especinl de i uquerito com o \'Oln em ~e
para fio sobre >J ;mtogr:.pho da lei n. 
3442. 

Uiscussàu do parecer indeferindo n 
reqnerimt:'nto do cidatlào C. Guedes 
Costa, do privilegio para estr.:•tla de 
ferro. 

::r.r. USO,\. P A flTE 

:\ té ':! o i 1-t horas da t:mlo.-Conti-
nuaçãn ri~'!. · tliscnssão rl.J projrr.to n. 
323. que orç:t a receita e lixa a tlospcza 
da. pro1·incia para 1889. 

1-• d lscussao dM projectos ns. i !17. 
:t\!o e dos de ns. ':! a 4tHI. 

lil.'rllf~ PAI.IT& 

A ti• 211111·;,s c 3/4 d:t larde.-:\prc-
~entaçiio de projectos n indicações. 

Até l! hom~--A presentação do r~
qnr ri meu! os. 

=-··--w• 
DISCUtH;o l'llll:oí U~l:I AlJO NA SESS,\ú OI!: 

~7 UE J ULH(J UE 1888 
Ore/~"' •los rr~b<Jihok 

O Sll . liAllliOSII JUN IOR (peln orcl•m): 
- Sr. prc;ident~. na ordcr11 elo tlí~ está con-
silln:ldn uma pn rl~ tJara atlrescntação do pro-
jeçtus. indicntill'~ ,. requerimentM. 

O Sr. F. A muni : - )bs esse tompn es-
!,!'Olou-se. 

O Sr. llnrr•>s" Jnninr: - Orn, n nobro de-
pulndn, que nc.1ha do fnlar, di1 quo a prefe-
re nela que p~do ó pnra rnn<lnmcru.u um re-
f1Ut1rinwnlu •l l n(ol'IIHII;,\h; ;w gnvurnn. 

Portnn tn, n•l~ ont•·ns, oi conscrv ,,dores, sem 
que nh;.•o v~ dcsconsidoraç.io ao nohro depu-
tado. uno podemos volar por semol hnnto re-
•t~crimento. 

E n:io sn nós outros, Sr. presidente. mas 
lndos aqur.llcs deputados q11e têm slncoru c 
real in lcrcsso p•lo bom andamento do~ tra-
ba lhos da c:tsn. 

Sí S. Exc. nchn qno •• do toda nrgonda 
aprcse,uar hoje um rcttu~rimento de informa-
çoes, deverá pedir tem po destinado ~ara Isso 
no IIm da sessão, mas nunca projudtcando a 
f•rdem do dia. 

Eu fato em o OIJie da bancada conserva-
dora o não em nome da opposíção. 

Em todo " caso, penso que, com prej11izo 
da nrdem do dia, nem mesmo a bancada li-
bera deve votar pelo requerimento do no-
bre d~rut:tdo . 

O Sr. < .. Cerqueira : - Depois da garantia 
de juros ~ estrada de forro d'oeste, está lndn 
baralhado. 

E' orna verdadeira balburdla ; ja não ha 
opposiç.io .. 

O Sr. Barroso Junior: -Isso não colhe 
contra o que es1011 dizendo ; si está Qldo ba-
ralbado, trabalhemos, não pal'lL baralb~ 
mais, porem para concertar e melb.orar 
q11an10 for possivel. _ .. - --
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DISCURSO PRONUNCIADO ~A SES3ÃO DE 

t8 DE JULOO DE 1888. 
Escola m L.ota municipal da cidado do S1rro 

O SR. UAI\ROSO JUl\'101\ : - Sr. pr~l 
clonLO, pedi a palavra tmr~ mnndna· à lllll$:1 
uma ropresocnaçào, quo ;u 11o.;~Ms mais gra-
das do Sel'ro, do aua'aos os putidos, entro 
e lias, o lnspectnr mun a~ipal, o jui& do díroito 
n :ir. 0 .-. Andrade, o ;5r. barao do Sarro, o 
Sr. Vogaria Mesquil. o outros cidnd:\os, di-
rigem a esta ll:l~mblca . pedindll-ihu quo cou-
signe om uma lei especial a quanti3 de 
5006(100, que será tirada da vorba-onstruc-
~ão pubiiM-para auxiliar ,, OiCOla munici-
pal mlu a regida pela professora O. Dlbiana 
August~ do Quuiro&, o quo, por um neto os-
poulal, consldure :oquullll escola como provin-
o:lal, gozando :1 rororh.la profo:ISora dos direi-
tos o g;1rantins de que go&ào os IH'ofossoro> 
publiCO!, em ''irlutle do rdgulamonlo u. 100. 
ean vigor. 

O Sr. C. Curqueira: - E' m~l lo razoavot. 
O Sr. Barruso Junior : - Sr. vro~>ideute, a 

caanara municipal, de quo teuho a honra du 
ser presidente . .. 

Um Sr. deputado : -loluhn digno. 
O Sr. Barroso Junior .•. folg•o de n di&or. 

foi a. primeira ne.;te im110rio 11110 cnnsiguou 
uo sou orçameulu uma IJUOiol 11ar.1 a> es-
cola\ munlcipaes e outra (lar4 o rundu de 
emancipação. 

Por~tnto, mais do que ~ualquer outro, cu 
me julgo no dever de. nao soancn tc ' elar 
destas glorias d':~quella camara. mas, t.:lnl-
bom as LOrnar ca.da vez ma is paLOntPs. 

Cre:uodo o.;tas escolas, a c:;unara munici-
pal dou pro• imento em uma Jellao :i pro-
fessora a que me roDro. O. llibiana Augusta 
de Queirot que reside a vouco mais de um 
kllometro da cidade. 

Essa professora tem so csmer.\clo 1.\nto 
no o~e rcicio da instrncç:io da muchlndol, 
tem so mo:ltrado do tal forma apta. para o 
ma(flsterlo, tem revelado ttnalldados ~'e ex-
cepclonaes, qa.e os 5ignatarlos do5la ro11rosen-
tação. nio olosla~ te os incomanotlos prove-
nientes d~ di>tancia, prcr~rnm sua t•<o·ola i s 
pro't'iociaes e para li mand3o Je vruferen-
cia 'seu. filbos. (Apoiadot). 

lsLO toma bem claro .. . 
O Sr. C. t:erqueí ra ; -E' a molhorprova. 
O Sr. Barroso Junior ... a aptidão quo tem 

osta senhora para o professorado. 
Creio quo esta assemblea raramente tor:i 

pedidos dosto ordem tio bem justificados i 
oi Isso dou testemunho, portjue om 188ll fw 
'"" dos euminadores d aquella es.ola. o 
I" •• o alllrmar que vi ma[s do 100 alumo~s 
uoatriculados o apresentarao-so a exame oa-
tenta e tantos. 

Ainda mais. Tendo, como presidente da ca-
•nara, lido por Yezes de nomear examinado-
res para aquella e>Gola o recehido as re-
lipeclivas actas para mandai-as i lnspoctnria 
de ID$trneçio publica, conhoci ,,u.e é talver 
ella 11ma das muito poucas esco as que ~ào 
como approndoss •;. de alumnos por anno. 
(Mwlto bom). 

Nestas condições, submello a representação 
que tenho a bnnn de apresentar a esta as-
~emblea i COD$ideraçio da lllustrada com-
milaio de lnsltucçio pllbllca. i. qual oeste 
momeaiO dirijo um appello, nio aomeole no 
$&nudo de allender ao fundamento da mesma 
representação, como tambem de appresaar o 
que oella se 1!8de. afim de qu.e se lrádura em 
lei com a mator breYidade. 

SI, Sr. prosldent~. não si o sulllciJln tes :aS 
considerações que 1cvo foilas, não tenho re-
ceio do quo a illustrada comouisiào se dlrijC 
á repnrtiçio do iustruc(\o publica desta e.-
llÍtll e peça-lho a~ informações olllci:~os. poiC 
U.llou c.crto do quo e~sas infurrnaçoes v~ 
com certor.~ sorprentler n illustrndn com-
llll$5:\n, I( IW, corn o ou, no monO$ om rola~ 
a esta escoln. u:io diril <IUO a in slrucç~ 
primaria 001 noss.1 (arovincia é um~ mentira. 
o quo alias 11nde $<' o l i~~r com 11111lta ju~tozâ 
u verdalln ,, '•'fJ!~ÍlO ti o· ouuitas outras. --------
OISCUI\SO PI\O:'<U:'<t:IAOO N.-\ OISCUSS!~ 

00 ORÇAMENl'U 1'1\0VJNCIAL 
Intrrusc: do norte 

O Sll , tiNOOLPPIIO : - l'otli a palnrz. 
Sr. jli'C~idonl61 pnfll subnoottor n Cllllsitlora-
ç:ín da o:osn n ~c~umn> cmoutla$, 11110 con~ul
t:\ll n iu hU'O.<~Cl n;w sol do llistrlclo <tU" 
tenho a honra tio representar uosta "~ 
corno tamloom elo norte da minha 1•rovincia . 

A 1.• dtlla< ruft•re-se ao imposto quo ~ 
cobra nas rcePIIedorias da Malhndn, Ri~ 
PMtlo o Ara,.uahy, sobre u g;~do oxporud~ 
11nrn n 1oro•·iur in ala lbhia. 

l'inn oi uma e'tCCpç:\o, Sr. l•rr; idonlo, IJUt!l 
o1ucrn :~h rir ~~~~ ro•·cbouurla• d:o p~rtu-norl8 
da (Jrovlncin; u:iu; o quo 1orctenolo 6 con&&-
I!Ulr d'osla allustrada asscmbloa 11110 faç.lt 
ubsorv11r na cobrnno;a de·.se í1111111Sitl as rogr:IS 
do pr·nporçàn, nttcudondo-so a cllnlculdacl" 
de transporto, distnucia e valor do gaclo. 

O norte de Minas esta mullo distante d~ 
centros consunoidoro.; ; nãn lern anoios diJ 
n portaçi o (apoia•to• do Srt. n. y.,rcin~ • _c_ 
l'rat<~) ; nao ICRl estradas c, (lO rena ruao. 
o cocnmerclo. a indtutria c a lavoura niol 
lém podido desenvotvcr-$c a.lli. 

As nossas estradas são trllhu.; abortos dtt 
oceasi:\o; o preto pelo qual se vende o gadO' 
é diminuto c nenhum resullado doiu vars. 
os criadores. 

O IJrllÇII mui mo do um boi o do U/l. o de 
um cavallo de 15 a iO/l: deduzldM do!las 
quantiasasdespozas,DcãGollas redu,iifas a d~z, 
a do•o mil r ois o mu i tas ve' os a multo m&-
nos. 

O boiadeiro igualmente niio ti ra resulud~ 
algum, porque. ao chegar ao torrnu de sua 
longa e t_H~nosa viagem. vê o preçe de sua 
boiada trapllcaC:o. não só pelas excessivas 
despczas quefu com o transporto, mais ainda 
polo dosapp~roclmento ou morto do parLO dt» 
gado, como sompro acoutoco, accro:>coodo a 
tudo lsso o ougorado impo>tO pago nas re-
cobedorlas, Imposto e;LO ~fculado pol~ 
valor do gado vondhlo nai outras llartos d& 
provincia, oude o transporte 6 fac llono e ~ 
preço m6dio do gado é de W a ISO mil rois 
por cabeça (apoiada~) 

Triplicado, r.omo disse, o preço do gada. 
o boiadeiro ou tem prejuízo ou um lucro iD-
signlOeanto ; e, por Isso, abandona aquelle 
genero ~o eommercio, resultando d'abi • 
deproclam&nLO da iodustria pastoril. 

Tenho representações de mullos razendeí-
ros, solicitando d'osu assomblea uma medid& 
que proteja e anime aguolla iudustrla, r.o-
meçandD-se pela redueçao <le Impostos aobre 
a exportação. 

E sendo, Sr. presidente, um podido )~Utn, 
venbo traosmlttil-o à casa. que não deixara. 
de auendel-o, aceitando a emenda que ot-
rereço, amparada 1)4!1o apoio de muitoi colle-
gas e que teri a proteeçào de seus 1'0101. 

O Sr. Jurumonh~ : -V. Ele. devla i-
cluir oella as outras recebedorias. 
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O Sr. l.inllolpho : - A sr!gu111b .·m~olll~. 

lir. J!r&~ldcnte. rcrcrc-S<· au lrnpo<t•o "" '"''' rA-
paduras e~portad:l:l p~r"" rmn·i ord~ ri~ Ih-
lua. impos10 sobrenwdn o~ravu><> • ,, .. ,,n,1na 
IJ vourf\ tlu ! il.• dislricl•' u. •lU • t t• u t• uw••r-
ritlu l!lr:t intorrnmp"r u J,;r:uulf' C• l:lltll •n·tu 
das crdndrs ri o Janunrl n u S. ~·o·o n ri<~' u 1' '"'' 
:1, J)rovl ncb< ob lhhi., I) l1•rwunl111•' I , r··-
t:lt:uulo n_s ~~lb fln r tu.-. :tO :i. 11 eguci:a 11 h'' tt' :a•fll f-1-
bs pro••rnto:l$. 

Sr. r•re~ldr•ntc. bnn:trln, JICI:l ulo<mlnol•· ·•·· 
,,.n s•du. t.lo t1a mui h• torrwu-so 1) t'IIIJ•nriu 
•lo t·Hirt S. Pr:mci~cn ~ o s•m c••tUat ~rdn nr'.t 
tlP um tnovlmrnto :u1inl!\1lnr. HS S••u :s 1• 'r l••:Ot 
rccc!1i 1 • :u1u unlmcn tr ccn ten:a.s tlc •'tulurt·:a-
Ç••C~. r1uo vnlta\•io C:\rrríf:atl:L' do "'''Ih pr•• -
ductu-3; m:u. ttrlHcutclnunlc. Sr. l•r·· ~• • l ••ut••. 
u t~~t:·"lu du cnnu~a••n: in. a.s:r:im cu10 1\ ,1:. in-
rlnslrin c lavoura, o\ rl c.\nno mntlor, 1' orquo no 
o·ornm•n·i11, ltulu~ trin u ln vnum nll'10folt i:i•o 
pc<>olu; im1on<lus (apoiatlot), 

Enlrc r·df'' nota ... se cn:uo rn:tis , . .,, ,,lnriu 
nqucllc de •rue traiu. puro1uc •·ai :tg!(r.,•·nr n< 
o•o noliç.lc' ja Jlret·aria' d~ nn<;;n llC•Jitl'll:t la-
vour:L C. COil:)O}j"Jl: IIIOII\1'1Jit(J. du COIHil 1 11rn~l. 
visto cunur n•J•wll:a~ fHI IHirc.:wt'le.i 1'''••''""''11· 
te; oln prtll'inct~ tia ll1hin r••coln., :qou·t• r-~o 
u.t l luu:tri:t. uniC31'\•lHlC 1•ur t;lus:\ clu:- irn-
poslos. 

E'1 pnis, dn mo.errn jnstir,n a Sti(IJir••,.ãu irn-
onodtal.1 cinSIO ltU(ItiSho, CII UI O ljU U jtr•·~lnrc-
1110~ um grn ndo sorvlç11 d lnvourn u nnil n:orc\-
mns o lr.1l\.\lho. 

E' incontestn•·rl, Sr. rtre;lolento•, •JII•' a la-
' Mtr:t lula com ing~ntr~ difficuhb•lt•> (nt••ia· 
•/01) C IJUe, Si uiO procurarmo:> ra\'tlrt•C(•I -:t, 
oninornndo o~ irn po;tos IJilC Jtes.1•o 1uhrcdla, 
1ururno~ cnuuorrido pnrn ; un c•om:•lntll ruiua 
{11poh:JuJ). 

r\:io dovOooiO:I, pois, rugntoar-lho 11111 \'o-
<JUeoo rnvor, uma vez crtu•. r•~ln< ~r
cums tanrlu financeiras da pro•·incoa. u;\n 

ltodemos cura r de todas suas uNC•''•ioiJ<Ic> 
~poindos). 

O Sr. 11 . Martíus : - A asscmhlo•n, pa-
lriotíca, como c, não IIOjjMà seu apni11 a t:i o 
ja:slo pedldn. o Sr. Lludolpho ; - Sr. r•residooH~. \'OU 
mandar ~inda à mesa ou tra cmonrta. rm •rue 
uoço uma quot.' para recon~ trur,ãn tln it:rcg., 
do Brejo da Passagem, muulcipio do S. Fran-
dsco. unlca existento unljuolle distrlctu u 
ljUO acha-SI' orn complola ruiM, <cgundo r.s.-
tou inforonado, c >olicilo d'esta as;oonblca 
autorisaç.io ao governo para mandar C<lll-
<trnir uma ponlll sobre o rio llaca111loiru <:~io c 
nbrir urM estrada da cidade de Grão ~lngol 
toara a do Rio l'ndo. 

O Sr. S. Peixoto ; -V. E~c. quer tnd u ro>ra 
•· oortr. 

O Sr. Lindolptto : - t:' poro(Uc u n .. rt~ •le 
tudo precl~a. 

O Sr. Francisco Sã : - Apoiado. 
O Sr. Lludolpho : -Sr. presidente. >r•flel-

lando para o patrioli!mo do mous lllu~trndos 
rollesas, que aqui não r•!prosent.i(l sommlle 
"' dlslrietos que os elegerão, mas. a pro-
vlncia intei ra, assento-mo convcr.cido de 
o ue estas omenclas terio o valioJn concurso 
ol o SS. Exca. (Muilo bem ; ""'iro bem). 

DISCURSO PROFERIDO NA SESSÁll OI) 
DIA 9 DO CORRENTE 

! .• DISCUSSÃO DO ORQUUNTO PaOVI!(I:IAL 
O SR. RODRIGUES ROR TA (atttllç4o): -

sr. presidente., anleS de entrar na ordem de 
o·onsiderações que pretendo razcr. 110 :~eu tido 

'"' j u. tliklll' " '"·'" , ... ,,, 3 r:~>· •r til llllllll~:c; 
U .. :\ ti 1'r11j t'l'l•i :H:l , I'UIII"I',I I•Ifti H :'lU itlri"~lÇ:itJ 
:.u :,:uvt•rnu cl:l J•ru,~rncra 1•:ar.1 uj•rr=a.;oe:; d" 
rrt•olol••. d•· r .. ururNriol3tl1• t.Olll 3 o•i n. 3\17. 
\IV t~ •I C A;;••:-tu 110 :lllll~t p:tsot.:ttlu~ purruiU .. "L 
\'. 1· .. ,,., t (lll' 1'11 1) ,• :a r:u.\u •l:l utt :th:t llr,t-
M' Ih:·• ru•:Hn trthnn:t, 

C tiiJI I \', I•: X c', t+ :1 :li·U'Uihhl!t S:tll i'lll , :1 llrH-
IIH .. I\t t •I·• ,~u u lr:Lrtt• r"t·h~l.r:&,lu 11 ' In :.•lru nl:e-
tr:a•l••f •l:t pr••'·iuci:a. um 18 ~,. J:..~t·u·. , J,., 
···•rt•'IJ\~· .ue •• •. t'•Uit :a .\•auc-a:r,;.1u l 'f•ttUulOr:t. 
ti•• lnr :nt"T·••: ' ' ' •un ~hn~. rn1'.1 ra rrtln••lu ·-
•:n~t tl1• 1ri11 tr1 uli l l u utgrau tu'· ft~rn•; tuvan-
ta•la..:, ur.t \'1'" :H' t 'H.!'i :L~:tt -.~i Jl•'l .l 1tlljJrUUS:I :tiiU -
11}'111 :1 •1.• t••'n'h'. •1un Uvr-r.tu l"t ' ltn ult l·uaeuon~ 
ua l rilmu.e tlt•.,l.r ~~<tC.mhlt•:.. 

1-:Ht•JU;tlll•• LJ. ., :U.'t;U ' l~:•H'" ' t:' r .. ,..UI pOr* 
f'HIIt:t 1!3 irn• .. ,hU I ~:LhitHf:ltl!• 1111 :"UI ~HI) tlollH (\ 
:m l:l r·i'' r.t.(•'ll l u U :t~'UIIIIt i •J •l•h ut ll rm urin~ 
dt~' ,·.,n···•l·u·•· ... •• su: u,-~:d: 1 :'~ ''" 1111 1 uult,ntJi 
t:ut·r••C'-aw " •1·•\' t•r tlt: \" Ir ; t •• .. ta li'l huua 1•:ua 
11111~tr:e r :t" l rt t·n~ c•tUt•;;a._ :t íuj1hli1;:'\ tln L.'lC> 
~''~' ll""~l';u l'' •• ,, f:tll3 llu runtl:&ut••uto th•II:L.i. 
~h .... ,.,.,n; f••r.to a•tlll le \·aut:ul:ts t'lll di$-

..: ur .. n .~ ••a1 :lJf:lrh''• rw ... tl•:\ ultim h 11i:t-c, au. 
t•uti•ntlu up:lltrtu nu .. pru.:.•utu. t lt~IJ :LlO, Jl:W:L 
,.,,, l"'ucns pala v rns tlcmuu:arar :1 O:<il a a:;.:;ouJ-
Iflt•:t •rn•~ uu t.·uutr:ar tu cclt•l,rnUo t!Hlfc u ~:o
Vt!ruu i- :\ Prolllulur~ dr. Juunigr:açi·• uãu ru-
r:l•t -<:lt rillr ;,.,lu<\ u3 int••tt' 'ifh 113 prtH' IIICi:t. 
111'111 rni Vlllf a•l.\ li feo 11. :t\17, 

Sr. flrl',i<ll•oole, fo'~loliuc l u nn eloladu Olllh! 
ftol fu1111adn :t t\ ssuciaç:lll l'ruonn111r:l, C<l oot-
l• ••t:t olo ci1l:ttli ••> 'I""· ru•l:t ro•,toc•il:t'olliolntlu 
•I•· 'eu- ··~r;,~ to•rcs ,. tmb ri~iol.•:t du i"La 
prill ci l•ÍO;o., t'•U:\tl :u:irn.:a 110 tiU:lC;.-ii(UOr ·HtS-
pni t:ut. ••n uiio ,,,_~, ttrit3r Jt:h ... " r :\.!'IH ri!S-
puttn l':l 1Jl\ J :\S :lt'tli ~;H;úr.; IJIIí, rur:lll lCV:lO-
ltUJa"' •·ontr:t u:o; iutult•1s l lHU ••s lt•varau :L 
orJ.;:uu .. :lr, 110 ~l'lltitln du t•cuuthuir-su d iU. 
111113 l 'lnflfi'Z:t :IU~ÍJiar da 3tflli ÔIIÍSir:tç:io jlrG-
VIIICÍ:tf. num nmo de sen·í~o flUblico de ta-
111\ooha ionrourt3n~ia. oJu31 " •ruu coucoruts 
(11111 n Ctoloui:mt.i~. \':ISIIJ jlr•oiJio•lll:l 1fUII llOV8 
r~ u·auar ll h a ... n u o tuncl:tlll(!llhl 11:\ t.:ogic:u;:i(JI 
ro•ll •lC IIII:i e o·al111a du lü<lo, ""'· ( ,\ poiudiJI; 
muito bem), 

Sr. prcsi~cnlr, a illu .• lrad:t o• J oalrwtic:~ a:;-
; couhlca j>rll l' itot l31 de ~liu:ts du IHctm!u fl:lS-
.ndo, IIOl ofUC V. E~c. rez parte, nucuolooulu a. 
umn v;~rd~dclr:t o urgcn iiJ u ucc~sulado. 11un. 
.o imvnnhn on on rolaçáo :i colnnlsaçr\io, ror<t-
mulgmr " l1•i 3\17, do ! ll do Agosto, que 
••dn onos lrnr a soliciludo d:tquella corpüra~ 
om rnateroa de lamanh~ itnpor13ncla.. 

l'roHu nl~:a•la a 1<•1. er.l /oroeoso •ruo oll:1 
(U'SSO pust:a t'lll U:<UI.llH(â••· :.t 111110 COI"rU:S\•ou-
dor nu puu_, :tmuntu olch luglsl :1~ore..; rnlno ros. 

r;· as;im ' '" " u atlminissrndur tia provin-
d a, de!ÕCjaudo u ouinhar com :t vontada 
~aoruolles no-s .;uruproviuciarros o intcr-
foreundo a lei u o seu espirilo, llrmou o coo-
traclo coon n l'romoi•Jra tl:tr.l iniclnr t.io itn-
purtauto ramo rio Stlrviço J!Uhl!~o. 

~: ucm so di;;~. Sr. Jlrcsrdou tc, !JUO na lot-
11 • ,·~pros>a da lei o no sco CSIJirllo oio os-
tep .?ntido o ponSllmento da cxistencia ds 
n111n 1 ' ' Associação. 

Conleccionado mal~ ou muuos no; 1noldos. 
da lei votadn puln nssorn blua provincit~l de 
S. Paulo. rolatf,. :unento ao sorvlço do immi-
gração, basta auonder-$8 ao§ 1.• do :trl. 1.•. 
que se rerere 110 rnodo da prestar o govorn0o 
o auxilío ao ímmigrante, e para o art. 6.•. 
o teremos a cortou de quo a oxistencia da. 
Promotor& osl:i n:~ loura o no espírito da lei 
mlnolr<l. 

O § 1.• do art. 1.• diz, Sr. prt>sidentc:-
• Este auxilio ra r-se-ba eiTeclivo a cada u~e 
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41os immlgrantes que so applicar :1 lavoura 
o u se ompregu eno Mtaboloclmentos iodus-
triaos do c.tpital superior a 70:000f50CO, uo-
.,onta dias dopois do seu est~belewnonto na 
provinda. • 

Ora. Sr. rr~idonto, a simples leitura deste 
parngrnJtho mostra li todn a luz quo n lol mi-
neira rngitou de um iu termudinrio, auxiliar 
no servi ·u de immigrac;ào. 
N~o adlntllando a ,•ruvincia J>assagom nos 

lmrnlgrnnto.•, •~n:io renii~nn o aou paga-
mento tcrn dins dPt ois do seo esubeleci-
mrrllo crn l:t\'Onras nu n:ts industriu, é evi-
dente quo n ser,·iço do lmmigraç.io jtmais 
poderia ser frito dlrcctamonto entre o go-
verno e o iuornigrame. 

Enr ahonu deste ns.\erto, posso mvocar 
lambem o art. !~ tio r~gulnmento n. 108, qnr 
d iz: 

• O p. g.11nonto do auxilio pccunlnrlo serit 
efTectn:t;lo no vrar.o de 90 dias. de 11110 trnta 

·o f:l l.• llo art. 1.• d~ lei n. 3\17. contado da 
ent.A•In dns irnmlgrantes na hospedaria pm-
Yinrial c seu e.~Ubelocimento na província, 
pela direcloria de fazenda, ao> IIUC se es!a-
bcleccrenr 0111 outros pon10~ da provincra, 
precedendo ordem da diroctoria de ra-
aenda. • 

Finalmente, Sr. presidcnt~. o nrt. G.• da le. 
n. 3\17 di<: 

• O J:•lverno podtr:i auxiliar com a 'luan-
lla do U:0001WOQ annuaos n usociaçáo mi-
nelrn do prottagaoda do lmnrl~ raçilo que se 
organl$nr 11nra a introducçàn elo immigr:mtes 
D:l orovincin. • 

Comoinnda esta di sposição, Srs., com n 
clausula 10.• do contracto de t8 do Janeiro, 
vcl-se porlcitalnente que a Promotora preen-
che. pela sua orgauisação e pelo seu systerua, 
D pen$.tmento contidu no ar L u.•. 

Era indispnruavel, pois, Sr. presidente, quo 
al~ruc rn, nlgurna ernprcza, uma assoc!açao, 
emlirn, ~o fncurnhisse de auxiliar a ndrninis-
lrnçlin publica em tão illlttortante serviço. 

(Apolodo.r). 
Com e.<to lirn t quo organison-se em Juil 

de ~·ora urna a><Soclaçào do capitalistas e in-
dastrl:~cs. lfU•'· prestando relevnnto o assilf-
lado serviço a ~rovincia. podcsscrn tirar 
11ara o emprego de soos capitaos lucros tcm-
patl\•CíJ com os favores que a lei concede, 
~ o m••nor prejuilo para us corres publi-
eos. como passarei a demonstrAr. 

Parn Isto, fnrcl uma cornparnção en tre os 
preços 11110 11 loi crcou e ns 1.or;-ços estipula-
dos no con tracto celebrado entro o governo 
d& provinnia e a Promotora. 

No arl. t.• da lei 3\ 17 dotor1nlna-se que-
o JlrilSidente da província a11xiiiará . om :1~ 
"''~ ni ntos quantias aos immigrnntes: 906000 
11a •:t os maiores de li annos ; 406000 para os 
de 7 a l t ; 106000 para os de 3 a 7 auuos. 

Pelo contrac10 celebrado entro o presidente 
4a provincia e a Promotor1, ror.io assim m3T-
ddos os preços: 

c Ma iores de lt annos 86aOOO • de 7 a tt 
annos 39-'000; de 3 a 7 annos t96!100; m~
noros do 3 annos, gratu itamenw. • 
Comparado~ os&os preços com os estipu-

lados na . lei, nós vemos quo todos elle., 
mormente aquelle que di& respoiiO com o 
maior numero pelas Rn tr:ulas isiO é N maio-
res de tt annos, eslào abalio das' qu&lltiu 
c:onslgaadu na lei. 

Onde, pois, Sr. pre>ideate, o prejuiJo para 
os corres pablieos ,; a illegalidade do con-

JraciOJ (90Wrdot, ,...;,. &.no~). 
Cumpre d.eclarar á easa que algu111as ou-

Iras propOJI3S (o: io pr~SCillOS 30 1(0\'0rno 
da provlncia e ' IUO todas ell~s. tendo sidn 
ouminndas por urna junta cumpo$13 dos 
inspuctoros de razond~ provincial, do itnmi-
gração o outros auxiliarus da adrninl~rrnçiiu. 
rorào julgadas n:io ofTorccer as mosrnns vau-
t3gons o M mesmas gnrnntias quo n nrrcS!m-
tada J!Oia Promotora. 

llctlro-mo, Sr. presidente, 1\s pro1oosta~ 
nprosctt t:ldas polo Dr. Cuslodio l;otrlo ll:o 
S1lva, por Vlcenzi <'< P;lho u Orlando de tal. 
que passarei a ler (le). 

Como vo a assomblen. tod\ls estes propn-
nent60 eutregavão o 1m migramo au .:uvorw• 
logo :1pós o seo desembarqu~. do modo 11 ue 
dn curte até :\ hospedaria. em Juiz do ~·or:1 , 
teria n serviço do correr 1111r cont.t do govcrn" 
provincial. 

Al orn .disto, muitas untrns do~ v11ntngon~ 
n;rrtJSontno tacs pr11po~tn~. tmJruront" 1•ola 
llO •trn ou •1unsl nnuhunra gnran tin •;ue o~ 
mesmos ofTerecião. 

Sr. prcsidonto, tom-se dito o ó uma ver-
dado rrlcoruc.~t.wnl. quo a provlncia d~ S. 
Paulo ó a nossa mestra. o nosso guia em 
materl:l do colonlsação. 

E :1ssim potlesse1no:; 1u)s e prouvcr~ :1 
Deus qne a proviucia do ll inas con110guisso 
imitnr os lncornpnraveis e~rorçO$ e us resul-
tado$ alll colhidos nesto rnmo de serviço 
l>Ub iico. 

Srs., hrvoco loJa attonçào dos moos r.o llu-
lf:l5, IIOdltrdo-ihC5 pacirncia om un,•ir-ur e 
nurto assumpto qno nada tem ílo ~oductor. 

O Sr. Jururnonha:-V. E~. eslll di.<cutindo 
a mnteria brilhantemonto (npoiado,1• 

O Sr. Rodriguesllorta:-Vou ontrM agora. 
Sr. presidente. na aualyse comparativa onlr~ 
os dous con tra c tos celebrndos com :1 Promo-
tora da immograçio paulísta o a l'romotora 
de immlgraçao em Minas. 

O prhnoiro contracto, r.oiobr:ld•l en tro o 
presidente de S. Paulo o a Promotora par~ 
11 introclucçào de imrnigrantcs to v o logar :o. 
3 do Julho do 1886. 

Nollo rnrào assim estipulado~ o~ Jl~CN> 
por immigranto: 

• Mnloros d~ f ! annos Sll5000: de ; a l! 
anno5 4!tSISOO; do 3 a 7 annos !165t!i0. • 

Como ja mostrei ã V. El. e á casa, Sr. 
presidente, os preços marcados para a in-
troducção de imroigrantes em nossa provi n-
ela, po r.lotormedio da Promotora, rorao 6018>: 

86.5000 p~raos onaiores do I! annos; 39,5000 
para os do 7 a li nnuose, llnaltnonto, t9650D 
reis pnra os do 3 n 7 aonos. 

Tirnndo 11 media das entradas r.olns Ida-
des. conforme so ' 'é do relato rio uh n1n111onll· 
aJ•resentado pala PromLlora do S. Jlnui•• 
ao presidente daquclla provlncin. tomos " 
soguinto: 

Entradas. Maiores de I! annos. 6\ ·:~; de 
7 a ft annos, 13,5 %; de 3 a 7 aanos, tt,:; ·~· 
meoorM do 3 ann0:1, gratis, tO r,. · 

Por este calculo, Sr. presidente, ro110 0111 S. Paulo a que teta inteira applicaçiio para 
o . .; itnmigr~ntes intruduaidos em nOoSs:\ pro-
víncia, lira·Sil a seguinte n.1edia dos preços: 

,P,tra S. Paul~. cada colono nca e111 6t61ts7; 
para Mitras om 61,;7~'1> reis, notando-se urna 
difCereoça. a nosso ravor, de UI reis. 

Eis, Srs., o grattdo desastre, a rarnosa ne-
gociata, de que tanto se teru ralado! 

Pasnrei a mostrar as gnndes e ntraor-
dlnarias notagens da Promotora Paulista 
sobre a de llinas, com relação aos r&vores 
co~edidos pelo ,oterno. 

Ali i, e111 S. Paulo, o gov;)l'tlo adianta á a.<~
sociaçio todo o dinheiro prociso para OllCOr-
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-,.er ao snrvi~o <lc immigra~ào, an r:a!'So 1111• 
~m Minas ac·onlccc juslamcule o conlrario: 
.quem adi~nla 11 arri~cn callilacs é a as-
sociação. 

Para moslrar c prov:ar n ,·rrd.11lc dn que• 
:acabo de di>.cr. p:L«aroi a l~r "' o·lau~n l a> ~.·. 
:1. • a 6.• do eonlr:u·lrJ d~ 21! oln JanP.ir~. 

A clausul.1 4.• diz:-• Obri;:a-so n assonn-
<Ção a enlregar lll! inunigranlC$ na hot~Joc!o l a
" ill provind:al. funolaol;a o•m Juiz olr ~·,.rrt, 
2.dianlando as 11uanlias nrcc•ssarbs pnra o 
transporlr 11 SUSICIIIO d11S i 111111igr~IIICIS ato• ~ 
•m&rad:t. rtc.stt~li na hu~pcllnria u ret•••lwmlo, 
113 ror111:1 l)fOSCript:.l JlOIO l'f'I)UlnUii'IHn ti. 
, OIJ, 0 ololtUIIIOtllC'I COIIIprrohal~riu 1111 llllllll'l'lo 
e classes dos irnmigrnnto•-; ín lr~~el u.zicln>. 11ara 
c:om cllo ob ter do corre provoOI'Ia I o r~om-
bol~n tt:b t/ttnn thd ã I(Ue th•ortliroit••· 

• Ciausu a 5.• O ,h,gamr ut•• 1111 l'i\í'llllhttl:-i•J. 
do quo tra.t.'\ :1 clausul,'\ :'lH tN·e,Jont"· sl!r:i 
cft'cclt:adn ncsla capilal, na roirlo• nu rrn Juiz 
do Fom. nos clez dia~ o·onsrcutiv,,~ .10~ un-
venta que s.o souuir1•111 :l uu L1":uJa cJ<~:; iuuni-
srnnles na hospodari:o o rar-s.•-ha o!IToclivn 
a dirnclnria ~n ass~r i~·;iao nuM •oo hl~illmo 

-:represcnlanle. 
Fin~lmontt:. a ,~ lnusula li.• tlr"tcnuin:. " qnf) 

u.a fnltn d•· pngnPwut~• i'" r l' ~u·lt· da l't'nviu -
~ia 0 0 pr;ut' dt' tlliC lrül:t :t d:lti~U1~ t;."", 
-obrign-so n n,;snri:a~.;.,, a o•<flllra 1-u a lo\ n 
pra1.0 m:.. ~imn •IP ~r·i:; IIIN~M. i'llllUul•l:i tia 

"iintn do \'Cnci uu'uto •Ju.s l't.'JH Ui:a.: llc ' llll' 
fala a mesma cl:ausul:o ... . • 

Ora. Sr. pre,;hlr•ull'. t•m •·l,la ''" 1111•· at·~lu• 
1ln IPr, ningu~m 11ir~ 1111C, ••• ro..r ""'~'" p:a-
tríolismo. haja ""l'ilnlisl: •. ; 'I'"'· "" •tuailnt 
molindrns:a 1111c r:s~111111> alral' tk<:•nJJoloo, •luui-
rào arri~cnr :;f•tu c:nr•il:tr~ Hntn:t ' '111Jtri17.n 
SUjOila :\ la.OtO$ Ull lt."', C'llll () unh:n lilll rlt• l'f\-
'VOitr o 1ws.sn tr.rritori11. 

Seri.~ pr•rr.:ltrl ingo•1ouhlndC1, :\r; .. soqopur 
.algucrn capaz tle 1:unnnh:a :auou:g:ao;;iu 
(apoindosJ. 

Vil, pni>, V. F.~ .• Sr. prPsiolrnll•. :o gl'nlloll' 
ditrcrcnç.1 ~uo existn cutro o moulo 111\ pre-

s tar os anx11íos em S. l':tulo o lllll Mluas ,, 
;J>romnlorns de irnmigrnçào. 

O Sr. Barroso Junior:-Em s. l'nuln n<li.1u-
u-se; em Mina:< a lei não ponniiiQ adianln-
m ento. 

O Sr. S. de Rcscndo:-Go•.)JidO .11 1 ianl~
·lii60IO! 

O Sr. Rodrigues llorla :-Cr~in. Sr.\orr•i -
donlt. ler moslrado que, um \'irludo o :c lei 
3417 d6 !6 de J\IIOSin, nlos niao podiamn< con-
tar 1111 0 a Assrwinç.in Prnmnlnrn <>i l h•P<<~' 
Ons o inlutl.os palrioliros (apoiados). 

O Sr. Scvrrlano de lle>t•roolol <l:i um ap.wlr. 
O Sr. Barhnsa dn Sil\·.1:- A olí••••rt:NII'i.1 

consiste! em rp1('1 o Sr~ Sc.vcri_3UO cnu!'Õjlll"r:t 11 
Associnc::i.o Promotora como uma ~b:;nn;w;iu 

:indu31rinl. 
O Sr. llodrigucs llcrla:-~orl\ podoa •1•·•-

u r do ser lnduslrlal. 
O Sr. Barbosa dn Silvn:-Mas,o Sr. Sevo•-

.riano desejna qno rnsso philn1Hro1"'n. . 
O Sr. Rodrigues llortn:- N:io hn duvid:l 

o eoltuma que a Promo1nra ô uma 1\S~Oci~çào 
iDduslrial. mas CJUO,pela sua orgau1saçM o 
pelo~ cavalheiros quo a compn!lrn,mu~l(\ bon~ 
111rv1ços pode o devo prestar a admomstr.1-
~ da provi nela. 

Accresce relevar,Sr. prcsidcnlc,que,quanclo 
.a Promotora de S. Paulo Iniciou o servi ço ela 
Jolroducção e collocaçào de immigranles. Ja 
b.aviào enlrado naquella (lrovincia cerca 
de vinte e oi lO mil immigrantes,ao passo !1118 
.em llioas eslllmosuum periodo lute.iramentc 
jDiclal (apoiada~). 

s.·. Jtl't'rtltlt•llh~. III'IH filiO Lc ulu• tlito HO.<il:t 
1nn1[,'1 0 fastidinJo;:t H'<JlOSiÇãH (tt~Q npoiad03} • 
lk<111 clnrnonmolo llolllhlnstrn.ln a u; la illus-
t rnll;~ as.o:t:~nhll'lt ~tuu a oxist••ur.in d:\ Prt'uun .. 
tona n:1t• :;c\ f:t7. i:t ,.:trl•l tio lH'IISJ\Iu~nlu d,_, 
l(lgi~l:\tlttr ''" t liHi ,rrunt1 Vt!Íf1 fJrQ:;t:\r gr:lndc:' 
~!rvlt;os ;i 1111~1':\ p1·ovincia. 

A:ois im U quo olla não su th.!s.~uM.,u tuu 
:-t, IIHiiHI' Il tu tiU I'Hrrn.·~JUllldi\r à f'Oõ J•t•Ct:L t i\' il 
dn ~s~ruuhlna, qow •·n1n11 n lo•l :1111. t•n•-
5l:tndn n 1n11inr oóõ•lllt'itndn r t l:tlÍ\'rtntt!llll) nn 
!\(•rvh;tl f1HO lt\•' 11:!1\:\ G11 fHIIhHtifln. 

:\dSltl lii!Uiiol u, uil;l jn culo•lom11 r.unlr:U:lu 
Jlnl':l H (,Jrnol'iiiiCUW t1t~ itlllll ig r:UH•):i, lltt 
prt1Ji~tr~:nn llos fH•,Iiclus 1ltl,,lnrN11 f, ·ltus fh' l"._ 
l:~vr:utnt'''""· rntH .\ugPin 1-"m ~h•. qun n•~<tt• 
r:unn&lf! ~nn•ir.~c'l tem d:uln. ns dH~IIwro~ urn-
\'a:;, coruu sn ,r,\ tltl rd:tt•lrtn npr~W•tttntln pol:t 
Prumntttrn dl' S. PauiH nn IH'•!Shl&•utt• 1IH ou-
l:iH. o Cmu1r. de 1".11'nahytm. tl•1 ~:l llll••~issima 
momnrla (n1mh4df'ls) o (fll~" fui inf"nll lf'~lnvr.l
lllblllO n 1'~1.11111111 <1<1 rno1vi m••111u ioumigrnn-
ttsta uaqunlla ttrn\'i nci:l (npoitHlo.-.). 

Passarftl a~ora. Sr. prr•:Shhmlo, a dar ""' 
lltlttivn" 1lf' ltlf'H V••ln :a f:~.vnr d:1 t•nwutl:t :.prt•-
scul:ut:t :l l pt·nj•u·tn d•l orç:Hnout••. uu son-
titlu ,t., cuu&;&~lh!r au a•hn i ul~tt·:ulur tln pru-
\'itll'ln il ii(HI'i:';1 1~;·111 f':\C':l ilfiUriLÇÚt•{ 1ft' 
•·r••dltcl. •tu l'tlll(Hrut[•Jatln t'cllll a h•í :I\ l i . 
~IÍ!' ll:lll JIIUI+'Ifi! I!O, 111' 11\ fiO\'I' f(HI$ l)llt'llfr:tr 

.. , un~:t=;••:. trnhnl h•)~. <~til I furuu•···r ,,,. :.;•n·urnu 
uu~í .. :i •lu tt ltoll!h•r ti UIH r:uuu 1Ju ~c·n·t••,. pu-
l1lku in~ulia\'IJl "•JII•' laq clt' llf'I'(IHiit: r••speicu 
<'hlll n rhJII•'l~ p ulollo·~ 1• a p~o·tio·uilr (npoin-
dol). 

:\a.n JU Uit•mu:;., lin:tlmcu tu. Sr:oo. d••Í\::'r du 
huur:1r :t p:1l.t\'rlt tlu ~;n\' l'rU•t o 11t1 nu~ nt•l~lrar 
!oõtJ i il'i tn~ ('lU l\ lt('tuh•r :u. grautl••s.w'c'f'"'siclnll··~ 
(\C no:1-.:;;.1 prnvinr.in. 

,1 ri'.<IIOilo <In roolnui ~:~çiw, o•u ji&II~O. So·. 
l•r••si,tuuh•,J•n•lt:r n~p·llir ns IHl•Stuas IJ :tlavra._~ 
,,,, $Cu:ulnr O:mt:t~ I'•Hn roi:H;âo nn t•rohlciii:L 
:1urvil. 

Oizi:1 ~•1n•~llv "'l:ollisla,Srs .. qu3uolo a 1u1:1 
rsta.v:l tn:li~ nc•':;;, u r•llc, tenaz o unergico. 
vin-~u a llr,,•· •t:~ CIHU trouwnfln.:. iutr res.o;e,, 
co lligado' roo'alra ~1-•<IIID 11~ qut!S I:in olo Oh!-
lllf' llt•l Sf'rYÍ(. n:\H CIJ'tVin h:t JN"CCÍj)Ílar. pn.-
I 'CU"'. n s.•u) r clrtlf-cdcr. • 

I) 111~1nu diro :i ""·1·dnli v;uu~nlr. nu mngnol 
proh l~ona !lo Collnn isae,ão Jl:ll'n a nossa proo-
\'inrin. 

:\:i o o'OII \'11111 ilrl•ci pítar,Srs .• lloirqlw a prl•-
o • i toil~~:'ua VOliU tlar lug-a r :1 UlllA longn St•ri<• 
rio nlmsus, cuj.ls ro~u llados st~râll "' m:ai s rn-
nr.~h•~ pnra lodo!> nós. 

E. :~s~i111 tjuO, si ln.11Hiarmos :i F.urop:t 
:-.gr·nte.i ~oi\Ht l ,:r1turin r igunr:ln tr:\ rlnsh• srr-
Yi•;n. 'I"" ~j} tPnhàf\ rm \'i"'ln n iul!•rcS$.C de) 
ruainr lltllllOrU. lUrCIIWS (atalmeu lO sacrifi-
cldu " laivo~ '"ndnmnnolo1 11arn ~11111re :.s 
>r ln:aa.• lonlalh'as. 

:\:in convom parar, pnrquc islo importnrin 
"coml·oioln abandono du~ ~trando! hllorosses 
11.1 h!f nMria agricoln, cuja primeira ucce!<-

·~·lro hoje oi o supJlriluenlo do hraÇ(I:~; llnal-
olocu lc. n:lo convem rolroccdor, porque esla-
mos lll!:tiando um servlçn, cnjo5 resu ltados 
praliros ainda. nilo conhecemos (apoiados; 
Jll«ito bemt mrúto btm). 

Sr. prGsadonlc, a llluslrnda c palriolic.o 
a.~somblca provincial mineira, fugindo M< 
anllgos e eslroilos moldes, acabn ae entrar 
numa polilicn lnrga e do horiwniO vaslo,a dos 
IOOihoramcnlos maloriaes • 

Assim é que. ha pouco, foi votada quasi 
unanimemcnt.e, por esla assemblea, ama lei, 
garantíodo juros sobre o capilal de cerca de 
!8,000:000/iiOO para a construcçào de eslra-
das de ferro. 

' 
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r ols bem.SN.: a M>cuubtea seri l·•giC;~, se ri 

coherente, vut~ndo tambom 1111 ~llius par~ a. 
iutroducç.io de immigrauto> u~ pruvi ucia 
(opolad<n), 

() 111011 fllu; trado collO"l, lllg un r.•ttrr;nu-
l~nto do :S.• districto, o !;r. ll:u·t .. os·o ola SI h·~. 
11uja palavra convicta n l•~trlntlcn i Ilumina 
~ompro os uosso:s dobahl.4, ol~clnrml . h~ cl l :c~. 
tl 'o; lu tribun~. r1ne " puliti u:1 do S. Es.c. 
nos tos u i limos 101 1pos, com rol~çlio a nossa 
~trOVhlCÍI, COthi~ti •ia 110 SOI(UÍ IIIO--,lllpjl rO:I-
SàO d~$ dis&ancb~v-istn ô.con<i~ti rb un cnn-
~trucçào de vo;c; fero·c~. para as;iou cnmh~
c-.nnos aqncllo inimigo com11111111. 

Acornpauh:mdo intoirawcuto" t•"lltlca de 
~. F:tc., :i l j ll11 dU rrosi O luculr~ mlhr<aO e 
lranco !lpolu, pudiro liconça pAra clotlarar !\ 
u.;ta assemhlea que auuicn Jllllil icrl tligua clc 
:<OM imutocliat•ts repro;uul:lll tos o ,·crd:hleira-
toonuto C011111:11ivel C•HU u ,.,,.,,, futut·u elo-
ver.!. consistir uom su na ~uppros;!lo •I~ oli; caa-
r las, como no supprímcnto do l•ra•;o; :i la-
voura 11 i> ln~ UStfliiS, 110 JIOV03111~11IO,~IIIIÍI11, 
clu U0:$$0 v:uco 11 rico currltorio. 

Tenho cvncluído. ( .li uillt l/em; onulto bem; 
IJ ON.Idor ti •nui.to f • licitud o pch~ t<tJ/1~.'1 tt de 
tn<ln1 as ba•t(adas), -....... - .... --... - -
't • SESSÃO EXTAOROIN.\Rl.\ , E\1 5 

OI!: AG03TO DE t 83S 
PIIESID~:sciA 00 s~ . Sll. vt::\Tit !: FERRAZ 

SUMM ARIO:-EtrEDIEIITs.- Ob;;orv3ç:ors dos 
:irs. Cal'rlpello, Lafayolle. Viotti c A. de 
Mallns.-Oisp• n>:a de com m i>s~o. - Oltscr-
vaçóos do> sr~. llarbOSl •la Sil•3. c. l'ra-
t6S, Bar roso Junior e l)rumnn~.-l'refe
r'oncia.-Observaçóes do Sr. Vell ~so. - l'a-
recefos.-1.• parte •la ord.,,. do clw.-Pro-
vlmento de cAdeír3.-0lscursos •lo> Srs. 
11. Fortes e Co-L1 SeM .-Cntn~:nrln do cí-
dAdó.-Obscrvaçõos do. Srs. Silva Fortes e 
l uttii'nonha.-Additl\•os,-Obson·açóos dos 
Srs. F. Viann:a e Navarro.-Ernond3.-
0 b;ler.aç.ões dú Sr. Cam JlOIIO. -~. • parte 
tio ordem ~ di'l.- 0 rç3montn provincial. 
..!.DiscuN\1 dQ Sr. ~topello.-t::nt mJas e 
â'4dltlvôs.- Pédido de mformaçioh.- Dis-
c·uf$0 e requerimento do Sr. Brandão. 
Ao meiodia,reita a chamada,acllào·se 

tJres&óles os Srs. Silvestre Ferraz,Lin-
dolpho Caetano, Navarro, Fr:Utlia 
Vianna, Candido Cerqueira, Josino de 
Araujo, Aristides Maia, Silva Fortes, 
Bias Fortes, Dntra, Chássim J rumond. 
La~yete, Soúsa Rabello. Antonio Mtr-
tios, Campello, Salathiel, Amarai,Ame-
rico de Mattos, Antero, Drnmond, Bar-
b~a da Silv'a, Rodrigues Hort~. Fran-
ci!!Go Sà. Iosé Thoolioro. José Brandão, 
Aturo Maebaáo, Camillo Prate~. Vaz 
tte Lima, Costa SAna, Martins d~ An-
4rade, Leonel Filbo, Gomes Candido. 
V~ll&o, Luiz Vieira. Francisco Braz, 
Glaudioíiilf Nnnes, Moreira da Rocha, 
Vlotti, ,\ntnnió Teixeira,lj{naclo Morta, 
PiP.!enta, Nogueira~, Teltetra da Motta, 
.tu~·~ ,Çêsãr.~fêti~ ç~rrea, ~elson, 
Caotpoltoá, i'olendal, Juramenha, Fir-
miano Costa, Coelho de Moura, Fer-
reira Alves, Carlos Nogueira, Seteriano 

de ResendP, Sabino 8:1rroso, Tcixeinr. 
IJuarte o Ramiro ~rlin'l; faltando conr. 
causa partic1p:1d:t o;; Srs. Josti Porllrió. 
Augusto Caldeira e Soares Peixoto. 

A bro-~o a se,;:; à o. 
E' lida c apru·ovada a acta dt~ nn tc-

cetlcnte 11 a da rilnniào !le hontom. 
O Sr. I. • :;ccratario dit conta do se-

guinte 
E'ti'EDIE ~ rt; 

Offir:<O$ 
Um do secretario du governo, remet-

tenolo urn rCI]UerimenhJ, inrormado pela 
inspectoria geral de inslc·ucc,:ào publh:a. 
om o qu:tl 1) . Lauc·a R·•sa d •>~ l'raz~rllS, 
prorll:lllora da cadeira rui :c ta tio morro 
de Sant'.o\nna, pede :tposcntall"rb cotn 
o or•lenndo a quo tiver Jircito. 

A's commis.~ões de instrnrção pu-
1Ji ie3 e :!. •lle fazenda. 

Outro rio mesmr,, rcmeuendo um 
onicio lia r.amara municip.1l •In ~lonte 
Alegre, :tco•nJianhado de 11111 Jllano J8 
divl:;as I'Oi rc a rregue1.i:1 daquclla ci-
dade e a !lo Sant~ ~faria. 

A' commi:;são de c;tatfstic:c. 
Outro do mesmo, envian1lo um offi-

cio da cnmara do llio l'ardo, ern o qual 
a mesma pede a adopçjo de uma pro-
posta, que acompanh;l o rercrido om-
cio, sobre :1 creaç;io de um matallouro. 

A' i .• comtnissào de propostas. 
Outro d'l camara municipal da Dii-

mantina, enviando uma rorreseutart:i() 
do negociantes e consumidores de vi-
nhos u cerveja~ residentes na i)i'lman-
tina, quo pedem a revog~~ão d:> im-
posto sobre essas bebidas, e hem assim 
o parecer da commissão de contas e d() 
advogado Or. Joaquim Fclicin llos Sa~ 
tos, em sentido contrario, para ser tUd() 
submcltido á consideração da assem-
hlea. 

,\' commissão de ralentla munici-
pal. 

Requerimento 
• 

Um de Oelfino Clemente Ll1as llica-
lho, pedindo auxil io para a tmpressà() 
de uma obra ütterana,eommentandoos 
Lusiadas de Camões. 

Venha por intermedio do g.,,·ern«J 
com as oeeessarlas inrormaçoes. 

O 8r. Campello : - Sr. p1'881-
déu~. pedi a palavra para remetter i. 
mesa uma representação dos habitantes 
da parochia de A.bre-Campo, que soli-
eitlo desta casa e, priocipalmeote, d&. 
coauilimo de propostas e representa-
ções monicipaes providencias para que 
li1o traosite em 3. • discussão o ao•& 
codigo de post11ras, ja approvado elil 



'i! .• , por conter alguns impostos que jul• 
gõio gravosos ao município. 

O presente cotligo do po:11u ra~. q ucr~J 
tl;zar, o actual codigo !In p 1s1ur ''· ja 
f..ti approvado Pm 2. • llisr.u<•:io o. :<•ln:Ju 
assi m, á vi.ta dM razri~• CXIlO·Ila< n :• 
represenllç.'lo, o~pero qun a a·~~mltl~" 
a tomuá na devida coosíderJç:, 1. 

E ja, Sr. prc.<idente, que mo achll na 
trihnna. prevaleço-me do cn~ejo , da 
Ol)(>nrtuoid:IIIO. plra perguntar it V. 
l::xc. si ja r.~i rresente á casa o ma re-
presentaç;in dos habitantes do llin 
Vertle, reclamando energicas proviolon-
t;ias w utra o procedimento llle~a l . abu-
sivo ~ violento da autoridatle policial 
daqnolle districto. 

Como V. ~xc. sabe. Sr. presitlente, 
oão ó sem razão que faço esta por· 
guula, porquanto o orgão liberal tia ci-
olade de Baepeotly, o Combate, o Libe-
•·al t\linP.iro do .aute-boutem e, ainda 
hoje, a Go;eta de Noticias, da côrte, 
trar.em estirados artigos contra o proce-
dimento daquella autoridade. 

Colnprehende V. E1c .. Sr. presidente, 
que eu oão veobo fazer accusações 
neste momento; a hora não ú oppor-
tuua, bem o sei; e V. Exc. me rele· 
vará que pelo expediente eu faça esta 
l'eclamação, por 1sso que, preso áquelle 
dístricto por laços de familia, acabo de 
receber cartas e documentos valiosos, 
P.m que pedem o meu concurso perante 
o goveroo, para que eesse o estado ano-
mato e deploravel em que está actoalr 
mente aquella fre~uezia, sem a meno-
garantia, tudo devtdo ao abuso da au-
toriJade a que acabo de referi r- oe. 

Sei, Sr. presideote, que neste mo-
mento não posso formular requerimento 
de informações, nem tampouco occu. 
par-me largamente desses factos; solí-
citaodo de V. E1c. o ra,·or de de-
clarar-~ae si ja foi lida oa casa a repre-
seilt.ação a que alludi, é meu intento 
oricotar-:nc de modo a, opportuoa-
meute, dirigir ao governo o meu pedido 
de informações a tal respeito. 

Eu conheço p8:1S0almeote, Sr. presi-
deole, a autoridade de que se trata, não 
lhe sou desa!feiçoado, entretemos, antes, 
relaçlles teciptocas de corte~ia ; mas, 
sou forçado, entretanto, a confessar 
que ella tem commeUído arbitrarieda-
des e 'ioléncias no exercício do ca.rgo 
de que roi io,estida, como consta dos 
joróàes a que me rereri e de cartas diri-
gidâs aos hooràdl)s dàtlntados represeo-
l.áotes d.!> 7. • e tt. • disCrictos, commen-
daddr Mattos e Vibtti, sendo que lam-
bem daquella localidade recebi cartas 
n$ssé úilfSiDo ~IlUdo. 
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O Sr. A. de ~lattos : - 1-.' vcnladc ; 
ape1.ar das sympatbias c rclaçcks ami~
tosas .'Jue mautenllo para corn aquella 
autondade, confesso que tenho recebido 
rartas de pessoas lle loolr1 ~ntcno e pro-
luolade. quo a~cusão o seu l•ru~ed t
UH'nto. 

O ::.r. \'iott i : - Eu talOb~m ti\'C c;u-
tas uo uu smo •enlido, de n10a o outra 
parl'iali\lade. () so ;~guardu otue a lc.l re-
speilu soJ t•ronuut:tu :. nu t .. ntlatle com-
peteole. 

O Sr. Campcllo: - C:Jui<J \'~ \' . Exc. , 
Sr. p•·~sitlentu, com o~ apartes com que 
sou huur~!lu l'Stá perfot t;uncnhl expli-
cada a minha attituuc ~. llema i~.j ustifi. 
c:1da a m10ha presença na tribuu~ , que 
não é, rept to, pelo desCJil tlc ac~:usar a 
quem quer que seja. son.lu de pelli r a 
~sclarecilla allençáo llo Sr. Or. dh:fe lle 
policia. que, sempre solicito uo arduo 
cumprimento do~ deveres do ~on ca• go, 
acredito, providenciarA !lo modo que 
cessem taes ubusos, suh~tlluiodo 
aquella autorilladt' por outra ruats mo-
derada, que ma1s re~poito a lei, a jus-
tiça e, sobretudo, a liberdade do c•da-
dão. 

Sr. pre~iden te, os factos pelos qnaes 
I} accusada aquella otn toridado mere-
cem toda a attcnç.ão do •.. Vr. chore de 
policia, por isso qut1 di1.em re~peito â 
liber~ade do cidadão, constantemente 
violentado e até, Sr. presidente, usan-
do-se do supplicio em nome da lei e re-
slabelecendo-se os negros tempos do 
tronco. sob prtte:uo de falta de se-
gurai•Ça oa localidade. 

Como V. Ex c. sabe, Sr. presidente, 
alem de outros fac tos abusivos. atten-
tatorios da liberdade do cidadão, con-
ta-se que a referida autoridade pren-
dera, contra todos os preceito~ legaes, 
um cidr.dão portugnez, collotando-o 
ainda no troncr. e recentemente tevA 
igual procedimento com o pardo Ra-
pôael. 

Referindo Laes factos, oo iotuílo de 
chamar sobre elles a attençào do Sr. Or. 
cbefe de policia. aguardo, Sr. presi-
dente, que V. E1c. me informe Sllbre o 
es.•sumpto para opporlunameote formu-
la• o meu requerimento de informações. 

.\ind.a, Sr. presidente, tenho cartas 
de amigos da cidade de Ayuruoca, re-
ferindo que tamhem roi remeltida a esta 
casa ama representação contra o pro-
cedimellto do jo1z municipal daquelle 
tei'mo, Dr. Cavalcanle, que, de mãos 
dáda.~ com o collector, em combin:lçào 
eom aqaelle euetor da fazenda provi o• 
cial, lem deseovolYido a maior falsifica-
ção poasivel nos lançamentos de impos. 
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10a de industrlas e profissões, prejudl-
• r.aodo os ioteressu da fazenda , todo 
~no ee.olldo de preparar a macbioa elei-

toral oaquelle muoicipio, nncendo 
JM!Ia fraude o que não yoderião conse-
guir no caminho da le1. no terreno da 
legalidade, na Juta franca. bonesta. e 
gtnerosa dos panido!. 

Lamento, Sr. presidente, a infelici-
dade que pe~a sobr& o tt. • districto, 
onde parece ostentar o govet no o seu 
cortejo de perst'guiçOes sobre os pou-
cos liberaes qne alli, com hombrillade 
e iodepelidencia iocriveis, lulão pelas 
ldeas de seu partido 

Em tempo, Sr. presidente, formula-
rei pedido de informaçõea sobre todas 
essas occurreocias que venho de men-
cionar. 

Tenho aiod.l a boora de remétter á 
V. Esc. om-abaôso-assigoado-dosha-
bilantes de Saot'AooadaBarra,termo de 
Brejo Alegre, ped.indo a desmembração 
de terrilorios desse dislricto e soa ao-
nesação ao termo da cida(le da Ba-

em. p~ada sei sobre a justiça desse pedido, 
limitando-me somente a passar ás mãos 
d1 V. Esc. a representação, á qual dará 
V. Esc. o d.eslino conveniente. 

Sobre outros e diversos assomptos, 
eovio lambem á V. Esc. uma repre.•en-
-taçàCI da camara municipal de Paracatú. 

O Sr. Presidente : - Informo ao no-
bre deputado que as representações de 
que trata ainda não forão presentes à 

c:ua. 
O Sr. Campello:-Neste caso, Sr· 

presidonte, terminan(lo as miobas con-
siderações, reseno-me o direito de, na 
hora regimental, formular sobre as 
occorrencias que referi o meu pedido 
de informações. 

A's respectivas commissOes. 
O 8r.Lafta')'ett.e:-lnscrevi-me 

c:om a palavra, Sr. presidente, para, 
como agora faço, mandar à mesa uma 
representação, assigoada por 33 dos 

· anis grados cavalheiros da cidade de 
· Pancatú, pedindo para consignar-se no 
orçamento a pequena quota de t0:0006 
para eoocertosda egreja matriz daquella 
ddade. • 

Batendo alll cinco egrejas, não ha, 
enueta~to. om:\ que esteja oas condi-
~ de aenir de matriz. 

Peftoado.me que a assemblea não 
pode deiur de atteuder a este pedido 
1ló justo, que deve merecer a D<ttsa 

; a~DGI.o\ Dio ~ pela co~ideraçlo que 
·aos merecem os slgoatanoe deste re-
~ "llti'ÍID8IIto ••• ... ~ . 

O Sr. Nelsoo:-Deve ser atteodido, 
porque é moi to justo . 

O Sr. Lafayeue... como \'?rque 
trata-se de uma cidade, Sr. pres1deote, 
que, ape:ur de estar situada 11as mais 
loogioquas plagas desta proviocia,é, to-
.Jnia,das mais Importantes e futurosas. 
tem dado á patria cidadãos conspícuos 
nas scieocias e nas lettras (apoiados). 

Alem disso, Sr. presidente, acredito 
que esta assemblea recoobecerà, como 
a h as te.m dado provas por vezes, que a 
religião catholica, apostolica, romana é 
sem duvida a melhor garantia de paz e 
uaoquill.id;.de entre os homens. 

Por todas estas razões, Sr. presi-
dente, entendo que 11sta íllustrada as-
sem blea não pode dei sar de alleoder a 
reclamos tão justificados como este 
(muito bem). 

OSr. Vlotti: -Pedi a palavra, 
!'r. presidente, para dar uma breve res-
posu ao i ilustrado deputado pelo 2. • 
distr:cto, meu particular amigo, o Sr. 
Dr. C.1mpello, relativamtJote aos acoo -
teei.met.los de Ayuruoca e da Conceição 
do Rio Verd.e 

Hoje, com:~ sempre, prestei-lhe a 
devida aueoção. 

Lamento aqoelles acootecimen&os, 
porque tenho conhecimento delles, oáo 
só por parte dos queixosos, como por 
parte dos amigos da autoridade. 

Não posso bem avalíar de que lado 
está a razão; no entretanto, o meu nobre 
collega e amigo, dirigindo-se á mesa, 
procurou saber si ja tiobam cbegado ao 
conhecimento da mesma as informações 
pedidas. 

Eu, não querendo louvar-me em in-
formações que podem ser suspeitadas, 
aguardo as do governo, para voltar à 
questão o dar-lhtl o devido desenvolvi-
mento. 

No entretanto, Sr. presidente, sei de 
pessoas que rodeam a autoridade que 
esta tem cumprido fielmente o seu 
dever, assim como sei de pessoas flde-
digoas de am.bos os partidos qoaes as 
violeoclas praticadas e qual o proce-
dimeow do snb-délegado nesta questão. 

Sr. presldeo.te, o que ha de nota vel 
nos acontecimentos oarrad.os pelo hon-
rado deputado é a coioeideocia dos tu: 
gares, etc; com a dllferenÇa apenas de 
alguns dos acto!'9", por exemplo-nos 
de Ayorooca figuram o juiz municipal, 
ootr'ora promotor, e o actoal c:olJ,c:tor-: 
nos da Cooceiçío do Rio Verde, em vez 
do Sr. Diogo Chans, figura o Sr. Fran-
cisco Sim.Ges, 

E como, Sr. presidente, a minha boa 
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Jé fosse illaqueatla naquella occasiao 
por um do~ chefes locaes, C•l'llo mais 
tarde soube pelo Sr. tonento Jos~ Joa-
quim Bernardes, di, o que n gato es-
caldado d'agna fria tem mndo. 

Isto em relação it Conceição tio Rio-
Verde. 

RP.Iativameute ao juiz municipal 
e collector Jo Ayoruoca, tenho infor-
mações, quo dizem nào serem exactas as 
accusaçOPs que pe~a m sobre os mesmos 

Sr. pre~rdeo te, niu~t u em mai~ do que 
V. Ex c. sabe quão embaraçosa c a mr-
nha posição, lrauntlo Jestc:i ac.>oteci-
mentos. 

No biennlo passado, tive rio defender 
Cl ex-promotor daquella. comarca, lhlje 
j oiz municrpal do lermo. '' · ou pGr 
ignoraocia minha ou por erro de intelli-
geoci'l. deixei de publicar os docu-
mentos rnt qne baseava a defesa, com 
quanto o~ lesse ne~la assemblea. 

Nio obslanl·'· entenderam os meus 
GO-religion~rio-; daljuella cidatle que o 
accusado ou accusados tica· am in-
defesos. 

::eguodo uru, o meu peccado foi não 
ter publicado os taes documentos con-
j unctamente com o discurso; segundo 
outros, tive a leviandade. sinão a petu-
lancia, Je cbamar de meu pa•·cn le uma 
das pessoas envolvidas oa q uestlio! 

Talvez pelu facto do não commuogar 
.comigo em pohtica! 

Aguardando, pois, cosno aguardo, as 
ioforma~Oes pedidas, me comprometto a 
voltar 11 questão e a discutil-a no ter-
reno da legalidaJe e da moralidade 
!muito bem). 

O 8r. Amerlco de lHottoe 
(pela ordem):- Sr. presidente, tra-
tando-se de questões que dizem ra-
speito ã Coneeiçào do Rio Verde e tendo 
ja se proounc ado os Srs. Campello e 
Viotti, o meu srlencio íJOdia ser mal 
interpretado alli e na cidatle de Dae-
pendy; portanto, corre-me o dever de 
vir dizer lambem alguma cansa, tan to 
mais quanto o primerro orador, o nobre 
depolado pelo 2. • distrleto, a mim se 
referio. 

O Sr. Caodido Cerqueira:-E mesmo 
porqne V. Ex c. e capitão-mor das tres 
villas: Guaratingoelà, ~ogy e Soro-
caba. 

O Sr. A. de Matlos:-Sr. presidente, 
eo lambem recabi cartas, em que se 
eondemna o procedimento da aotori-
dade policial da Conceição do Rio Verde 
e se narra ter alia praticado algnos 
abos03, prendido e algemado o pardo 
Raphael, qoe alli fóra ma!U!ado como 
expresso, etc . 

• 

Manteultv, Sr. pr·e~idcntP., relaçOe~ 
A!Jld ISio$35 1:0m essa autoridade, con-
~~ erc-;1. . . 

O Sr. l're.(irlcute:-V. Ex c. pedio a 
pala na peb orrtom;.oào pode, portanto. 
prosegurr un~ con~•deratõ~s quo eslií 
fazonll (1. 

I) "r . . \. 1ln Mauo~:-Serti brr,•e· 
use V Exc. ti•· sua co~tumada indu!: 
genri« para rommigo 

Não _tenho 1•otlido hrrn nqnilatar o 
proce<11mento daquella autoridade; la-
mento • sse< excessos. tllntlo recoloillo. 
como Ja llis~e. rarta!\ de pessoas ;u-
llnsreít3.5 e tamhem de um m11ço q··e 
!"fiUÍto ~oosidero por seu caracter é quu 
Julgo rncapaz do aventurar ioverd:ules 
ou calumnias. 

Esi P. moço é o Sr. \'kente de Seixas 
Pereira, que gnza ole estima pnblica e 
quei:t:~-se de persnguiç•i~s feitas ao Sr. 
ai fere:: PachccCi. seu runbal1o, por parto 
do !1ohdelfg3do: rauoolo-lhe este inque-
rito~ em segredo, sem su.t ci tação. e 
nfgan•lo-lhe certidões. Low• quo recebi essas cartas, rno 
clirigt ao derutado do dislricto. o hon-
rado Sr Francisco Uraz. qoe mais 
particularmente está incumbido de 
todas as quellõ•!l do Rio Verde. 

S. E.tc. mo~trou me nma represen-
tação a favor do Sr. Simtles, as~igoada 
por çrfgos e troyanos. e combinamo!! 
em dissolver a~ difficuldadA!I e acon-
selhar prudeocia aos contendores. 

O Sr. Francisco Braz: -E' verdade. 
O Sr. A. de Mattos: - Esp•tro. pois, 

da lealdade e llo intereMB que o nobre 
deputado tew ptla ontem. pela tran-
quillidade das povoaçOOs do districto 
que tão dignamente representa, que 
cumprirá o que combinamos, llVÍ-
taodo-se questões que podem trazer 
serias coosequencias, visto qne ambas 
as partes dispoem de amigos e de 
proselytos. 

Dispensa de co .. 1missõo 
O Sr- Rorboeo d a Silvn 

(não temos o seu discurso). 
O Sr. C nmUio Prat.ee (pela 

ordem):- Sr. presidente, o que acaba 
de dizer o nobre deputado é a pura 
verdade; os ' 'ctos que S. Exc. articu-
lou, para cor.ftrmar o que ja diue. de-
rào-se e, port;.nto, eu nada tenho a 
accrescentar as 1Jalavras de S. Exc. 

Prevaleço-me da opportooidade para 
tornar salienta a notava! $Íflceridack 
com que têm procedido nesta casa al-
guns deputados, qoe, quando ainda 
estava na typograpbia, eiD cooseqoen-
cia de deliberação da asse~nblea, e, por 
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c:onsegninle, não podia entrar na ordem 
do dia, o parecer da commissão espe· 
cial de inqnerilo, a lodos os instantes 
pediAo à V. Exc. que incluissc esse 
parecer na ordem do dia. 

Entretanto, no t .•dia em quo roi pos-
sível figurar essa questão na ordem do 
dia, por ja estar Impresso e tli$tribuido 
o parecer. os proprios deputados que a 
cada momento reclamavii.o pela sua 
discussão, quando i&so não era possí-
vel pelas razões que acabei tle ex por, 
não comparecerão à ~essão . negarão 
casa, procedendo dessa rorma com uma 
sinceridade, c;~,ue eu louvo muito e qne 
torno bem saliente para que a assem-
blea e a província comprehendão e 
a vali em como se procede nesta casa. 

A. casa, sendo consultada. concede a 
exoneraç~o pedida pelo Sr. lhrbosa 
da Silva. 

O Sr. Presidente nomea para a t. • 
commissào de razenda o Sr. LJrnmond. 

o sr. Dara·o•o dunl~.· 
(pela ordem):-Sr. presidente, o que 
disse o nobre depu lado pelo 1 i. • d is-
tricto, o Sr. C1millo Prates, obriga-me 
a vir à tribuna dar uma explicação a 
respeito do procedimento que tive em 
relação à questão da que se trata. 

A. deliberação, que a bancada coa-
senadora tomou. de recusar-se a com-
parecer para dar sessão no dia de hon-
tem, roi determinada, não pol' qualquer 
outra ordem de cousideraçJe.~. entre as 
•tnaes se possa capitular o receio da dis-
cussão do parecer da commissao e~pe
cial de · inqaarito ..• 

O Sr. C1millo Prate~:-\'. V. F.xcs. 
pedirão tanta'! vazes que se desse o 
parecer para oN!em do dia e, quando 
foi possível que elle nella. llgarasse. o 
nobre deputado, como leader da ban -
cada conservadora, não deu casa. 

O Sr. Barr~ Junior : -0 aparte do 
nobre depolado ne lendo explicaç1o 
nas palavras que vou proferindo . .• 
mas, foi determtoado ease procedimento 
polo racto de estar consignada na nri-
meir:~ parte lia ordem do dia uma ..oe· 
dida da estatistica (11poaaclos), á qual a 
~ncada cooeervadora ... 

O Sr. Joaquim Datra:-Ainda esli 
hoje. 

O Sr. Barroeo Junior .. . ao menos 
grande pane de seus membros razia 
oppoelçlo. 

. E tanto iuo 6 verdade, Sr. presi-
dente. que V. Exe. aaasmo pode dar 
te~teaaullbo do qae de mim ou 'riu, qae, 

1

. 
si CODtnnaot coaa uma prerérencia 
para a dllea•lo do orçamento, entra· 
rlamot e dariaiDOI e:ASa. 

• 

Demais, Sr. presidente, pela posiç.u.' 
que tenho tomado oa casa em relaçãe» 
a medidas do estali3tica, tlguranJo uma 
dellas na t. • pa,·te da ordem do dia. 
a parede, que assi ..o se cllama aquelle 
procedimento em lingt.o .!gem parlamen-
tar, estava facil 11 claramente explicada.. 

O Sr. Jo1quim Dutra: - Como de•ia 
estar hoje, quo a ordem do dia 6 & 
mesma. 

O St·. O,uroso Ju tlior: - Nào defia 
estar ltoje, porque a medilla d11 esta-
tística não figura em t. • I ugar ua 
ordem do dia. 

O Sr. Camillo Prates:-Eo louvo a 
sinceridade de V. V. E~cs. o pedi a pa-
lavra para saliontar esse racto. 

O Sr. Olrmso Junior:- V. E~c. euL'\o 
quererá dizer que a reclamação que 
eu fazia 30hre a necessidade da discus-
são do p;~recer da ·commis~ào esper.ial 
de iu1Jueri to não era o rosul tadoJ de 
um1 convicção sinceraf 

Eu cro~io quo o nobre deputado não 
tem razão para fazer a meu respeito 
semelhante juizll. 

O Sr. Joaquim Dutra:-:\ ordem do 
dia de boje é a mesma de homtem . 

O Sr. Buroso Junior: - :li !O é; na 
ordsm do •lia do hootem figur&l'a em 
t .• lugar um l'roje~IO dil e3tatistica e 
na de 'hoje figura em i. • lugar o pr()-
jecto o. 369, que trata de questão refe-
rente á instrucção pub!ica. 

O Sr. Joaquim Dutra:-~Jas es~;i. na. 
2. • parte. 

O Sr. Barroso Junior: - Quando essa 
ma teria tem vindo na i . • parte, nós 
temos dado c2sa; mas é que hoo tam 
estava o a t . • parte e em t . • lugar e 
eu tornai bem claro e patentA o grue 
iocoavenieate da se entrar na disco~ 
da madid •s desta ordem, sem qne pre-
ceda um tal ou qual accordo a sea 
respeito. 

Nada mais lenbo a dizer ( muiw 
bem ). 

O 8r. C.odlldo Cerquelra: 
-Sr. presidente, pedi a palavra para. 
declarar á V. Exc. e à casa que 
oD.Dca faltei á commissão de fazenda 
com o meu •oto de conOaaça, o qu 
de ora em diante oão poderà acootecer. 
embo1·a muito me mereça o illu11lre re-
lator da mesma commiasio, a que• 
N&ou ligado por es&reitos laços de ami-
sade. 

Porem, eeli na conaciencia da casa. 
ba muito poucos dias, o modo porque 
S. Exc. ae externou, pedindo soa exo...,.. 
ração, all8fJ&Ddo que havia imcompali-
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IJiliJatl~ en tro~ si e Oi demais memlJros 
•b cornm iS::!ào, imcompltilldidatln tal 
quo a sua propria dignHJade po:;soal 
ilnpudia-o de contlAnilr 3 pr~~lar 
:<CUS seniÇOS 03 CIIUIW i>S:"t?. 

NeKuei a priucil'"' · Sr lll'esit.leule. a 
cxoueraç;io pa•lida 11u• S. E\c. 

. \la~. á vista •le sua lnsi.hmcia, wuito 
a meu pezll', allcudí ao jlOd1do do nobre 
depn aol<l. 

C·ll'rC uJ , 1•orem, 11oucos dias e, sem 
11'18 t ·•1ha havido mudança alguma, 
sem •Jt1•1 so tenhão find o cl rcumstanclas 
quo justificassem a presença de S. Exc. 
na comru1ssào de orçamento, eis que 
\'OI ta o uollro deputa•lo como rcllahJr da 
mesma commissão de razend3. 

Eu não sei , Sr. presidente, como ex-
plicar este racto; não sei si a dignidade 
pel'soal de S. Exc. ja não eslà ruritla 
uu ·i ex ste outra ordem de motivos, 
mot1.v •s que eu uào conhrço.porque. Sr. 
pres1donle, esta casa é urna verdadeira 
colmea de abelhas, ern quo se costuma 
passar cera todos os dias, afim d~ quo 
se não veja o trabalho das mesmas. 

Aguardo as explicações do nobre de-
putado e com ellas me conformarei ou 
uão, mas, S. Exc. mo permltt1r:i que eu 
continue no ml'u posto e, tlcaodo de em-
lloscad,a. f<.~ rei ft.Jg11 . de guerrilheiro, Ja 
tJUO oao tenho sequ1to para es tender li-
nhas de combate regular. 

O Sr. Drumond (para uma 
l!.•:pl icaç;Io pessoal):-Sr. presidente, 
não tenoiooava rurtar-me à devida ex-
plicação a esta casa 

Era meu proposito, <JUando tonaasse 
a palana bojo sobre o orçamento pro-
vincial, explicar a minha alti tude ac-
~nalmente. 

Porem, o desejo ardente que mani-
festa em ouvir-me o meu companheiro 
de bancada, que acaba do fala r, for-
ça-me, Sr. presidente, a vir an,es de 
tempo à tribuna explicar o que houve. 

Sr. presidente, os nobres deputados 
sabem perfdtamente que olo ti de hoje 
que eu raco parte desta illustrada cor-
JlOraylo. 

Por diversas vezes, embora immere-
cídamenle (M'o aJ)(rlados g~raes). te-
·nho sido membro da com missão 1. • de 
fazenda e algumu feiOS seu relator. 

O 3r. Barbosa da Silu.-V. Exe. tem 
um loogo tirocínio. 
~ Sr. Drumond:-Para o desempe-

nho da minha mi8Slo, Sr. presideot.e, 
tenho sempre encontrado a bOa •ootade 
eu hues,que me fallecem (t\lfo apoia-
do~) DOI meus companheiros de eom-
millio. 

l,elo qae nabo de dizer, penso que 

a ca:;a de,·c estar COD\'OUcida do que () 
fJ~to lle vtr llar cu hOJ ~ a a.:cupar u lu-
~·' r t.lu membro relator da commiss.'io de 
orçamento não quer cl lzer quo eu pro-
curo uma OCCJs1à11 11ar.s sahcutar-me 
~a ti,rno do meu amor propriu ou " 1111: 
uha \'.d.ladc . 

O Sr. liJrllosa da Sill·a:- X.u :o l'u .. hlt.l; 
fa ZCllltoS JU,Irça â V. Ex c. 

0 :) r· U.11100nd ; -IS~O :;e ria IUCOIIC8-
llivcl, laulu m.ds ljU:tnlu. rumo Ja disse, 
teobo fl'lhJ l'"r rnu1t:1~ ,.,.l~:s pano lla 
commissiw do to rl,:.amcutu. 

Accre:scu alulla, Sr . pre.•ollrut~. CIUO 
o illustrc deputado l'clu :;. • • l i~tncto , 
rueu p~rti cu lar amigo, o Sr H. u.1 Silva, 
em uome dus meus compauhr·i1os de 
bancada, se tnanlr~tou a rc~1r~itu da 
pos1ção quo S. Exc. occupav., nes ta 
commls~àu, d1zeodo quo a tinha acei-
tado para re:slltuil-a aquelle a quem 
e lia pertencia por ele1çáo nesta r.asa ; e 
mal; que os meus tli:stio cto~ compa-
nheiros de bancada, por muita~ vezes, 
procurarão-me, pedindo-me que deixasse 
de parte o meu amor proprio e \'Oitaase 
3 collnllorar ua commíssào de orça-
mento. ern beneficio dos ioteres~es da 
poovmcia, que todos nOs representamos; 
que me esquecesse de qualquer rescotí-
mento, por amor .testa provlncia, que 
tanto idolatramos. 

O que deu causa à minha demissão, 
a assemblea u salle, roi a incompatibi-
lidade que eu di~se o~istir entro mim 
a o meu illnstro compaobeiro, o Sr. C:.-
mi!lo Prates. 

Mas. Sr. presi tlente, S. Kt c., a seu 
turno, veio a esta tribuna e explicou-:18 
de modo a não deixar-me a meuor du-
•ida de que sua intenção ft.Jsse ma-
goar-me. 

O Sr. Candido Cerqueira : -Mas, 
V. Ele. disse que se retirava da com-
missão de orçamento, porque tinha sido 
offeodido em sua dignidade pessoal. 

O Sr Drumond ; -En nio colloquei 
a questão no terreno da d.ignidatle pes-
soal. 

O Sr. Camillo Pratos : -Apoiado; 
isso mesmo eu ja expliquei. 

O Sr. Dramood :-Eo disse que,exis-
lindo •ocompatibilidade entre mim e o 
Sr. Cí&mi:lo Prat11s, eu não podia conti-
nuar na eommissào, sem sacrificio de 
mioha dignidade. 

O Sr. Barroso Junior : -· IS:IO parece 
reeonciliaçlo de namorados. 

O Sr. Barb •sa da Si h a : - Apoiado; 
tem certo caracter d'um rellde.--oou•. 

O Sr. Barroeo Junior: -Só ralta a li&& 
dNpootaodo oo borisonle. · 

• 
• 
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O Sr. Vaz de Lima dá um aparte. 
O Sr. Drumond : -Entendo, Sr. 

presidente, que o onico juiz do que se 
passa no meu r oro intimo :~ou eu e 
uã.o esta assemblea, por mais que ella 
me mereça, por mais respeila vel que 
seja para mim o seu conceito. 

Creio as~im , Sr. presidente, ter com-
prido com o roeu drver e concorrido 
para que os oos.c;os tr.\balhoa teohão o 
de•ido andamento (m·..1ilo bem; muito 
bem). 

Pat·ecere 1 de commissaes 
Pela respectiva commisslo, são apre· 

sentadas as redacçOes lloaes dos pro-
jectos liS. :liSO e :t5i. 

São approvadas. 
E' lido e vai a imprimir o seguinte: 

.\69 
A commis~o tle instrucçào llU 'tllca. a qne 

fni presente a representaç.io dos habitantes 
do povoado de S. Bento. solicitando .!'esta 
:usemblea a creaç.io do uma cadeira tio tll-
~trucçào primaria ~ara o soxo na:\stulino 
naquolle povoado, julgando do inteira jus-
t iç.uquollo pedido. ó de p!reoor r1ue se adopte 
e seguinte projecto: 

A assemblea legislativa provincial do Mi-
nas Gornos decreta : 

Art. uoico. Fica cread:1 uma tadelra de 
h1$lrueçào primaria para o se ro masculino 
no povoado de S. 8onte, tregueda do S.$. 
Coraç.io do .JO:Sus; revogadas u dispnsiçõos 
r.m contrano. 

Sala das commissões. ~ de Ag!..to dt> 1888. 
-C. Sona.-J. Outra.-José Theodoro. 
O 8r. ~ugu•t.o Velloeo (pela 

ordem): -Sr. presidente, V. Ex c. é 
testemunha do empenho q11e tenho re-
'telado em discutir-se o parecer da com-
miasào de inquerito, relat1u á lei 
o. 344't de 2A d'l setembro do anno 
passado. 

Não receie, antes, pelo contrario, de-
sejo a discussão desse parecer, pela 
razão que ja ti•e occasião de declarar, 
b& dias. 

Si bontem concordei com o meo dis-
tiocto collega e pa.rticular amigo, o Sr. 
Dr. BarrosCI Junior, e mais dignos com-
panheiro~ de bancada, em nio da. mos 
ees.-ào, a raüo ja roi p~rreitamente 
explicada por aquelle DO'ISO illustrado 
eollega. 

Não roi , pois, porque receiassemos a 
discussão do parecer em questão, dis-
cussão que queremos e pela qual insta-
moa. 

Conliouo no empenho de que se dis-
cuta immediatameote esse parecer; e. 
portanto, requeiro à \'. Ex c. que con-
aolle a assemble1 si concede prefe-
reoci& para sua dlscassio immediata. 

O Sr. Vioui: - A' •iat& da reelama-
çlo do Sr. Camillo Pratea, é o unico 
procedimento que pode !er a a88801blea. 

• 

A casa, sendo coosullada. nega a 
urgencia. 

O Sr Camillo i>rates:-Requeiro que 
se consigne na anta fJUe votei pela ur-
gencia. 

O Sr. Vlolli:-lsso nada adianta, por-
que a sua bancada não o acompanha. 

O Sr. Sr. Camillo Prates:-Eu salvo 
a minha responsabilidade. 

i .• PARTE DA ORDEM DO DIA 
P l'ooimemo de cadeira 

·Entra em t.• discussão o projeclo 
o. 369, que autorisa o provimento da 
prorestora interina de Antonio Pereira, 
D. Amasile 1-'. L. Pinto Coelho, em 
qualquer cadeira, independente de con-
curso. 

O 8r. D.la• Fort.ea:- Tomo 
a palavra para pedir i commissào de 
instrocçào publica que ex penda as ra-
zOes pelas quaes couclue o seu parecer 
formulando o seguinte projecto (U). 

• Fica o presidente da provinria au-
torisado a prover em l)ualquor cadeira 
de instrucçào primaria, independente 
.:!'1 concurso, a professora interina de 
Aotorio Pereira, Am«sile Fernandes 
Leão Pinto Coelbo. » 

Parece-m.e que a commissão não teve 
em •isla o regulamento o. tOO, que 
rege esta materia. 
E~te regulamento, no art. 97. é ex• 

pressa quando diz (lê): 
• O titulo ou diploma de approvação 

concedido pelas escolas normaes dis-
pensa o exame de capacidade pro-
tlssiooal e a pron de idad~ legal. • 

Segunda parte: 
•E quem o obtiver terâ prererencia, in-

dependente de concurso, si aberto este 
não !e apresentar outro oormalista.• 

Ora, Ml o regulamento o. 100 abre 
e1cepção para os normalistas, mas na 
mesma excepção está incloida a obri-
gação dellee se apreso}utarem em con-
curso, me parece qoe não assiste à com-
missão o darei to de concluir o parecer 
com o projetto que acabo de ler. 

Si a commísslo bas~o. como estou 
certo, o seo parecer nos exames feitos 
por esta prof81180ra na lnspectoria da 
cOrte, não poJia concluir com o pre-
seate projecw; porque faz aom ttne 
esta senhora seja mais priYilegiada do 
qne os normalistas desta pro•incia. 

:;1 os proprios normalistas. para se-
rem nomeados professores, preeislo en-• 
lrar em coacono e nio ba vendo aws de 
WD concorrente é que pode esléalcaoçar 
a nomeação de professor independeate. 
de concurso. é claro que o projee&o; como 
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lleti , t em dar favores exorbitantes i O. 
.Amasile. 

Feitas estas coosidera(Oe~. teono de 
·manifestar à casa quo não é meo intuito 
~otar cooll a o pr(ljecto. 

Voto oa primeira discussão por elle, 
com a obngacão de, em '!. •. man-
dar uma t meoda , que o concerte, 
ist.o li, autori~aodo o governo a con-
ceder o tít o lo de norma lista à Sra. de 
que se trata, desde que prove-~e com 
documentos que ella eslà habilitada 
-para exercer o magistí!rio em oos~a pro-
wiocia. 

Teobo concluído. 
Encerrada a disrnssào, é approvado 

4) projeeto. 
Cat~gor' ia de cidade 

Entra em 2. • discussão o projeeto 
a . t 54, que eleva á categoria de cidade 
a t~lla du Brejo Alegre. 

O 8r. 81lva Forl.e• (pela o•~ 
d em):-Sr. presidente, pedi a palana 
pela ordt'ru para informar-me de V. 
Exr. si ~s imcripçOts feitas depois de 
.abertn a se~~ão prevalPcem ou não; 
porque. ~i prevalecem. aeio que acha-
~a-me inscnpto em seguida aos Srs. 
Bias Fortes e Aristides Maia e antes do 
Sr. Jurumeoha e de algum outros ora-
dores. 

Si, porem.as inscrlpçOe.s não prevale-
cem, veço à V. Exc. que me dê as in-
formações oecessarias para eu saber 
romo e quando poderei falar nesta casa. 

O Sr. Presideote: - 0 Sr. Jurume-
.nba pedío a palavra contra o projecto. 

Abi e~tà a razão porque preteri o 
Jl'lbre deputado. 

O Sr. duruJDe obta:- Sr. pre-
sidente, impugnei este projecto em t . • 
di!cussào e o fiz com toda sinceridade, 
.eotindo destacar-me do Sr. Nelson, e 
r.~nda não vtjo motivo plausível para 
-.r41tar pelo meEmo; cs autores do pro-
jecto em discussão não se dignarão 
ainda apresentar um só fundam ento que 
jastific;asse a categoria de c•dadc que 
pretendem dar .1 uma villa. 

Vi, entretanto, pelo modo positivo 
c:omo se prooooc1ou a casa, que é 
maleria vencíd.A, tendo assim esta pro-
jecto de ser approvado em \! . • discos-
• · atleota a grande maioria que o 
.aceita e francamente o protege. 

O Sr. Nei!IOD: -E com mu1ta raz1o. 
O Sr. Jarumeoba :-E, oão obstante 

combatel-o não só com a palavra, como 
p;aeipalmeote com o meu voto, tendo, 
porem •. . 
~ Sr. ~elsoo :-Faz ama grande in-

jastiça. 

O Sr. Juromrnha .. • certeza de que 
P.assa. entrudo 11ue é de justiça que se-
tão approvadas igualmente outra.~ me-
clidas de esta ti~llca, ma1s momentosas e 
urgentes e que estão em coudiçóe~ de 
sope• ioridadl'. 

Nada mais r. cil do que qualquer dos 
autores do prCijrcto demonstrar-me a 
cooveoiencia do mesmo, as vantagens 
que 1 csultào de ser e evada á cidade a 
vi lia de que se trata. 

Quaessà11 a população,os elementos de 
vida, actividade. iodostria, C'lmmercio. 
deseo,·olvimento moral e m~tcrial tia 
actual lilla e futura cidad? t' ! 

Quem nos informa t 
Entendo que o meu collega. o Exm. 

Sr. padre Lafayeae, não quiz se pro-
nunciar oeste sentido, temendo, devido 
prioripalmeote c. seu e!'pirito relígioso 
e ecclesiastico.raltarcom a verdade (ndo 
upoiodo do Sr. l.a(oyelle). 

Agradeço o protest.o e sinto-me satis-
feito por tel-o provocado, manifestan-
do-se S. Exc. abertamente. 

De111oro, Sr. presidentt', quo conti-
nue a casa ainda fazendo opposição a 
certas medidas de estatística, alias JUS-
tas e razoaveis e que devião ler o mais 
I uvavel acolbimeot.>. 

Ainda bem que não sou o responsa-
vel por taes injustiças. 

Loso o o principio desta sessão, apre-
sentei um ;>rojrclo, elevando a prospera 
e adiantada frtguezia de Cambnhy à 
lilia e, iufelizmente, ainda não pude 
conseguir que se discutisse o projecto . 

Cambuhy que se queixe dos li-
beraes,quc lhe ~ão hostis. 

O Cambuhy, Sr. presidente, 6 uma 
freguezia opulenta, populosa e bafe-
jada pela natureza. 

Tem contra si os meus collegas du 
districto,que no mesmo sentido arrastAo 
a liaocada liberal e ainda cootão com a 
mesa. da assemblea. 

Sirn tudo isto e aos meus improfl-
cuos esforç~ de attennante ás cuntra-
riedades dos polos d& Cambuby. 

Todo tem seu tempo. 
Esperemos resignados e confiemos 

ua justiça do futuro. 
Quantas e quantas villas temos nesta 

pro,iocia que não tém a terça parte dos 
elen.,ntos de Cambubyf 

Combinei com Ofl meuscollegas de dis-
tricto sol1re poucas modidas,como a tilla 
de Caracol e alsumas oulne e estas 
ainda incompletas, p<>r ser sem fOro. 

Estas tio coojunctameote num ad-
ditito. 

Quu&o i tilla de Santa Rita de 
Cassia, San\a Rita do Rio Claro, Al-

• 

• 
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terr&do ete., segando os projeetos que 
olrereei, a~o arHDento a menor espe-
rança de que passem este anoo, nio só 
pela opposiçào liberal, como pela falta 
de tempo,pois estamos nos nhimos dias 
de sesdo e latamos com as leis de 
meios aind.a em atruo. 

K, ainda assim, quem sahe, talvez se 
P81186 qne não esgotei todos os meios. 

Em tempo,espero satisrner os dese-
jos e eonTeoieociu dos babilanleS de 
Cambnby,qoe moilO me merecem, alem 
da justiça que lbes assiste. 

Todo tem seu tempo. 
A maobl poder! predominar nesta 

c:asa o elemeuto conservador e, eotio, 
será feita completa e cab&l justiça, 
assim como às justas pretenções de 
Saola Rita e outras rregoezras. 

Saota Rita do Ri.o Claro passará para 
l'assos; entendendo-me assim depois 
com aqoelles poTos e livra11do em 
par\e o me~J distiocto eollega da respon-
sabilidade, que lbe cabe,de não ele,·at-o 
na presente sessão á villa sem fóro. 

E' uma booraria que pouco vale. 
Futuramente e quando a cou.po~içào 

da assem.bl~~a fõr mais ravornel aos 
coosenadores,bnscarei satisfaz.!r o so-
lemne e sagrado compromi5SO que to-
mei com aqnelle lugar e outros. 
· Feitas estas poucas considerações, 
mQdo á ~esa um} additivo com um 
incluso, qle vai por mim asspo e 
alguns outros. a pedido de collegas (te!). 
~ li4~ e apoiados os seguintes ad-

dililQI : 
N. t 

Ofereça eot~e :.dditi•osaoprojeeto o. 
t~ em •••lli-v lll de as. 31S, !70, 
,ilS, ,ti, 'V', tiO e o seguinte: 

,\"· Ftta trall8ferida para o ntnai-
eipio d• Paael, 4hiiDIIDbrada do rn-
niclplb de CabO Vente, a rregaezia de 
Santa Rita do Rio Claro; Ocando tam· 
heÍil· d-~bradaa da l'regoezia de la-
c!My, Pekote e .tt\euado, perlell-
r.entes aoa •witipbl ~ lattttly ,. 
S . Sebastião, as · fuiH• cte- D. Can-
Il* t\lta Baotlira) aaneoda á Jre-
~rnaia de Pua, e u de ~el 1Q1a 
~aatfb ._, .alo e Soa-. e Joeé Laiz 
~ utw Ml'lnadal á rtesuezia 
de Saola Rita de Cl111ia, &lodu do• IH-
nlci&b,•Jta•• 

~rt. rfoa elenda á c:a&egOria de 
Titl•, • fOPO •Dtefal, a fft!gOMi& de 
S. Rita do:~aeafi~,. COIII a 181111111 di!-
OOIII!DC 018: ' 

,\ 81\& ·riU.& llc:a ~DCeado a t.-
ltld& .dih ritn ,,... Aia.O•kl aoiWa.dà 
Colla, dnwntu "a ·&» mllllieipio do 

Paraíso e freguezia de S. João Baplil'c 
das Cachoeiras. 

§ São transferida!> para a freguezi& 
dos Tres Corações do Rio Verde as r.-
zenda~ donominadas Lage e EogeobG 
de Serra; esta P.ertencen.o ao oidadiG 
Emilio Gome11 Rtbeiro da Luz, desmeta-
brada da do Carmo da Cachoeira, ma-
nicipio ela Vargtnha, e aqaella da de 
Lnmioarías, município de Lnras. 

§ lo'ica lrall3ferida para a Creguuia 
de S. Sebastiio do Areado, desmem-
brada da de A trenas, município de Al-
feoas, a fazenda da Barra das E5teír~ 
propriedt~de do cidadão AnlOnio Theo-
doro Nogueira. 

Sala das sessOes, 5 do AgoslO d• 
1888.-Jurumenba. 

N. 2 
OlTereço como additivo ao projeelO o. 

1:).\ o de n. 271 do corrente a uno. 
Sala das sessõas, 5 de Ag •sto de 

1888. - Jurumenba. - Outra. - lJia5 
Fortes. 

N. 3 
Oilsrecemos como addir.i v o ao pr.,_ 

jecio em discussão o Sfgointe : 
Fica cr~o um dislricto de paz e po-

licial no tosar denominado Casa de 
Telba, da Treguezia do llambé do 
SeiTO. 

,\ camara municipal determinará a. 
diTi8&8. 

Ofl'erecemos mais tomo additivos os 
projectos os. 28,, 393 e 39.\. 

Sala das sessões, :s de AgoBto d• 
t888.-Ciand.ionor Nnoes.-Dr. M. da 
Rocba.-Joromenha. 

N. 4 
O.er~ eomo additi•o ao projee\0 

o. t~' C1 <f e o. U7. 
Sa.la das sessões, IS de AgMo de 

1888. - A. M•Uos.-8iln Fortes. -
Dias Fortes.-larumeeba. 

N.:S 
Oft'ereço como addiliTo a.o proj&cl& 

em cliJcos!lo o proj&c&o o. 43G,qoe erea 
districto de pu no poToado d'e S. Pedro 
e o aooen ao muuiciplo d'o Mar ele 
Heapanlla. 

Sala das ~. IS de Agosto de 
t888.-Teinira Doarte.-Jorumenba. 

N. 6 
~·tolDO adcl.itiTO ao ptoj~&o a, 

tst o·~ e. tu do eouente uw. 
Sala du amo.. IS d6 ~ • 

1888. Cn 'Uelr&III.-LilMicilpboea.-
tano.-Biu Fortes.-JIUIUD80b.a. 
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tlfTdreço como at.lditiYo ao l)roj ,•cto 
ora em discussão o seguinte : 
. ,\rt . . : Ficã.o traosferulas : ti a fregue· 

1.1a da c1dade do Maclta•lv para a \lu 
,\lachadluh?, term~ de S. <.ion~alu tlv 
So.pueahy, a fazend.1 t.lu o. Glbmla lly· 
gina d.1 Silva ·e Olho; da rreguetia da 
,·i dado de t•uoso Alegre para a de Santa 
llita. termo •'e S. Gonsalo, a fazenda 
•I& l,irdad~. pertenceo to ao u dadão Ma· 
n.oel J , •quim A.lve,; Xavier; da fl'b~ua-
7.1:1 .la Calda~ para a do Machad1nho 
a~ fazendas da Bua V1>ta, Ca~hoeira e 

J ardim. 
~ . 1. Fi cão pertencendo ;', fregue-

:r.ia dd Saota Rita do Sapucahy os ter-
renos que começão no rio Sapucahy 
mirim. onlle faz barra o ribeirão dos 
lleseodes e passa pelo~ fun·IO$ e casas 
de morada da viuva de Francisco José 
lle Resende e lj{Dacio da Co$1a 1\eseode; 
velo rerenllo r1o, que se acha defroote 
lia povoação de S. Jo :o Baptista das 
Cachoeiras e desta. ponte e rio, seguindo 
pela actual estrada que passa pela fa-
zeada do alferes Antonio Joaquim Bar-
bosa até o ribeirão das Pedras: por este 
acima até á estrada tJue da freguezia 
dO$ Ouros segue para a cidade de Pllnso 
Alegro, o ode faz barra um cor rego que 
~assa pelos fundos da morada de An-
tonil> Ribeiro dos Anjos; seguindo pelo 
corrego acima até suas cabeceiras na 
-serra, des ta nas divieas da razeoda de-
noillio&Jia-Ribeirào do Carmo- , onde 
mora José Diooisío Teles do Nasci· 
mea~. seguiodo 'pelos altos da serra 
e divisas da referida fazenda dl> Rtbei• 
rào do Car1110 até o rio ltalm, dí,isando 
com Poute Alegre no met• o rio e di· 
vídindo deete a barra do Ribeitào dos 
Reseodes até o rio llaim com o dístrt-
cto de S. loão Baptista da.a Cac:boeiras, 
seguindo esta di"sa para a Conceição 
dos Ouros pelo referido rio ltaim acima 
até a barra do ribeirão deoomioado-
l'ary-e por este acima até suas cabe-
ceiras, agoas vertõotes para o mesmo 
nbeirio, e das cabeceiras dme pelas 
diYitu 110m a frigieala de Caphary, 
comprebendendo o. fazenda db liaMe 
Antonio lladlade d.e Abreu e oútrus, 
agoas 'erteotes para o rio Oapivary e 
por esie abaixo sempre pelas actoaes 
diviSif até rrooléàr um espigão por 
CJiea da DIOradá de biOoio Leue, te· 
Jlllddo •te • dm 18rtóte mais alto oa 
7ueoda da futada D, Etl*iiO la e 841• 
glliade u diftlu da la ra~Ma , atta• 
vlll••••• a calleteira do campt dfêô• 
lllí"'.S. fllrilpo da CaJIIpàda a ublt 
~m am vallo lia .atada que aegde 

p~ra .1 cidatle ~o l';~ uiso em nm1 por-
teira defroolo a morada do F'rauri.;co 
Allchado e seguindo por uma estrada 
velha até o rio Sarucahy-mirim, em 
um l)OOIO velllo t.leuoUliua·lo - porto 
\lo V a len lim-,atravessando a f a 7.~ r~ola
l,ag•><~- por uma estrada v.· lh~: >8· 
guutJo C$la atú o al to da ~~rra llcr·-
uartlll ria C'lsta, dividindo tl~i:i•l e u no 
Capirary em a frPgoezia tlu S. Jose do 
l'araiso o reruritlu ai to ol.t serra e desta 
ás .o.abec~ira~ tio ribeirâu vequeoo; por 
este aballtO, tullo quautll verlu par'l o 
me~mo, tlu Ulll e onlrv latlo, .tlé sua 
bll'ra uo nlJeirão \la~ Anhnma.. por 
esle abailtu ató o Sapucaby·graode, dl-
viuluLio COlo a fregne zia oo S. Cae· 
tano llesLie o alto da sena MIÍ o dito 
5Jpucahy-graode e por elle abaixo, 
dividindo com a freguezia tle Santa 
r\ita até fronlear a serra do \'•atem e 
uma lage qoe se acha ã beira da es-
trada que segue para Plluso Alegre; 
pela serra do Violem, acima, seguindo 
sempre pelos altos delta a tê sahir ua 
estrada que segue para S. João Bap-
tista das Caehoeiras, oa razeoda do o. 
Anna, e por esta estrada abaixo até o 
ribeirão da mesma fazenda, segui11do 
por este abailtO a!é o ribeirão dos 1\e-
sendes; por este abaixo até soa barra 
no Sapocahy-mirim, onde principiou 
e finda esta divisa, dividindo mais em 
as fazendas de João Bapttsla desde n 
rio Sapucahy-graode até o rio Sapu-
cahy·mirim, onde teve principio e llm. 

N. ! . As divisas entre as Cregue· 
tias d'o Retiro, do termo de S. Gonsnlo 
do Saputaby, e a de Saot' Anna do Sa-
pucahy, do termo de Pouso Alegre, se-
" o as seguintes : 

Par!iodo Llo rio Sapucahy ua barra 
do ribeirão de Santa Barbara; seguindo 
por este a1é o espigão da Pedra-preta. 
tl~ando as fazeadas de José Faustioo de 
Siqueira e Joaquim Theodoro Mar&io~ 
perieoeendo á C'regoezia do Retiro; do 
espigão da Pedra-preta, oode está o 
cafe9al de Joaquim Theodoro Martins, 
atravessa a gaobar a cabeceira do cor-
reso da - Gaiola - ,deseeodo por este 
ao corrego de Santa Latia; descelllttf 
por esVt ao ribeirlo do Oo11g0abal; 
sablodo pnr este á es1rada qall •ear 
para S. Panlo (oo campo da Lana); 
Sf~Kuhido pai! eslrada ao lagar odde 
telli tras lloejolos, ao ribelrt.o dl! S. 
Pedro; descendo por este ao rio Doa.:. 
rado e seguindo por ette aos limites da 
freguezia do Rettro oom a do Doura-
diUbo; tev~ia~N~s os iltU: IS • da l$1 a. 
3J87 ue t&lle jlillib'dll tsiíi & art. t .• 
(segooda parte) e art. IS . • da l'i o. 331íf 
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.-de tO de uotubro de t881S e mais dis-
:posiçOes em contrario. 

Sala das ses,Oes, IS de agO$tO de 
t888.-Leonel Filbo.-Jurumeoba. 

N. 8 
Olrerecemoscomo additivo ao projeeto 

u. Ul4 o seguinte: 
Art .•. Fica elevado ~ &alegoria de 

parocbia o distric•.o de No~a Senhora 
do Patrocínio, du município do Rio 
Pardo. 

Sala das ses~oes. !S de agosto de 
1888.-F. Sà.-Liudolpbo Caetano.-
Biu Fortes -Jurumeoha 

N.9 
Ol!erecemos como addilivos ao pro-

jecto o. 11$4 os deus. 1!1, U , tlS9 e 
til . 

Sala das aeaOes, :S de agosto de 
t888.-Liodolpho Caetau1.1 -F. Sá.-
Bias Fortts.-Jurumenha. 

N. to 
OIJere~o como a.dditivo ao projecte 

.JI , tlS4 o uguiote: 
Art. Fido transferidas da paro · 

chia da Barra do Bacalbao, município 
do Pirauga, para a frepezia de S. Do-
mingos, município de Mariaoua, as ra-
uuoaa denominadas Arêas, Alberto. 
Ponte Funda, Paracatú e Vargem 
Alegre,. todas situadas oo l:1gar conhe-
cido pelo oome de-C .. jà-e perteo-
.ceutes a •·ortuuato Melcbiades Duarte, 
Francisco luooceucio de Oliveira Leite, 
Maria Felicia de Oliveira Leite, Antonio 
Augusto de Oliveira, Maria Cornelia 
Gon~alns Leal e Melchior Thiago de 
Oliveira Fontoura. 

Sala d~s seEsões, :S de Agosto de 
t888. - Juromeoha, Campeno, Bias 
Forte!. 

N. H 
Olrere~ como additivo ao projecto 

• · tts4 o aeguiDte: 
Art. Ficlo desmembradas da rre-

guezia de Saota Croz do Escalvado e 
pertencendo á da Piedade, do a.Juicipio 
da Ponte Nova. todas as vertentes do 
corrego Quilombo, até encontrar o rl-
lleirlo do Elcalvado, ficando compre-
beodidu oas referidas vertentes a casa 
de engenho e rancho de Oesiderio José 
de Barro.. 

Sala das l888õel, ~ de Agosto de 
1868. - Juromenba, Campello, Bias 
Fortes. 

N. 1!1 
Oferecemos como additivos ao pro-

jecto n. tts4 os de os. 3!1, 63, 86, 911, 
16 e m . 

• 

Sala du sessl\es, 
1888. - Jurumenha, 
Fortes. 

11 de Agosto de 
Campello, Bias 

N. t3 
• 

OIJerecemos como additivos ao pro-
jecto u. US4. approvado em t . • discu.s-
sào,o de n. 197 deste anno e o seguinte: 

Atl. Ficão transferidas do dis-
tricto dr1 Arraial Novo do Formoso, 
município do Pomba, para a rregoezia 
de João Gomes. município de Barba-
cena, as razeudas de João Baptista Pu-
reira Alvim, de Seraphim Octaviano 
de Assis Alvim, de Romualdo Louredo de 
Siquerra Alvim, de André Justiolano 
de Veneza Alvim e de M.anoel Tbere-
ziano de Assis Al .. im; do districto dos 
llheos, mnoicipio de Barbacena, para a 
rr~oezia de Barbacena, do mesmo mu-
oiclpio, a de Manoel Cypriano de Cam-
pos; da freguezia das Mercês do Pomba, 
município do Pomba, para o arraial de 
Saola Barbara, município de Barbacena, 
as de José Teixeira de Siqueira e An-
tonio Teixeira de Siqueira; do arraial 
de S. SebastiAo, monicipio de Barba-
ce'la, para o dislriclO de Santa Barbara, 
do mesmo município, a de Marcelioo 
Leite de Cerqueira; da fregoezia da Pio-
dade da Boa Esperao~. mooicipio do 
Piraoga, para a fregunia de S. José do 
Cbopotó, do mesmo município, as de 
Ponciana Maria Gooulve~ e seus lllbos 
Joaquim Gonsahes Couto e Domingos 
Gonealves Couto e as denom•nadas Bre-
jaubas, Prata e S. Domingos, proprie-
dades de Antonio Goosalves 0outo, 
desmembradas das mesma frepezia 
da Piedade d& Boa Esperao~ . mu :~.i
cipio do Pirauga, para a frepezia d<1 
S. José do Chopotó, do mesmo mo-
llicipio. 

Sala das sessões, li de Agosto de 
1888.-Dias Fortes, Silva Fortes. ~ . 
Mattos, Jorumenba. 

N. t4 

Offore~ como additivos ao projecto u. 
tlSl os de na. ~!S. 300, !25, 346, ~tO, 
UI e ltt7. 

Sala da~ ~ões, 5 de Agosto ae 
1888.-Jurumenha. 

N. t!S 
OfJerecemos eumo addilivos ao pro-

jecto D. tlll OI de DI. 1011, f !i, 157, 
ti3, 67. i78, i19. 

Sala das 11810ea, l de Agosto de 
1888.-Loi& Vieira, Dr. Coelho 1e 
Moura, Dr. Campolina, Nelson, A J-
p~to Ctsar, Juromenha . 
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N. Hl I 
OfJertço como additivos ao 1•rojecto 

:'I. 2~ 
OfT~recemos como additivos ~o pro>-

jecto n. trí4. tm 2.• discussão, os de 
os. :J:H, 380 e 42t e mais o seguinte: 

n. tiS~ os de os. 6, 23t e U6. 
Sala das sessões, ~ de Agosto de 

! 888.-F r aoça Vianna, Jurumeoba. 
N. t 7 

Apresento como additivo ao projecto 
n. t5~ o segninte: 

Art. Fica pertencendo ao muni· 
cipio e comarca d:~ Cbri~tioa a rr~ 
goezia de Lambary. desmúmbrada do 
município da cidade da Campanha. 

Sala das sessOe~ . 5 de :\gosto de 
t 8t8.-Jurumeoba. 

N. t 8 
Arl. .. ,\ fazenda de Jos~ t~ernaodes 

!laximo, conforme reqoereo, llca per-
&eoeeodo ao muoicipro do 1\io Novo, 
4esoesmembraodo-~e do Pomba. 

Sala da.s ses~õPs.;; de agosto de 1888. 
-Augusto Ccsar.-1. Murta. - Chu· 
diontor Nnne~.- Luiz Vieira.-T. To· 

)eodai.-Jurumeoha. 
N. 19 

OfJereço como addilivos ao projecto 
n. t r.4 os de os. ':it e U!. 

Sala das sessoes, 5 de a Rosto de t ~t!S. 
- Severiaoo de Resende - Jurumeoha. 

N. ~o 
Olfc~reço como adlli tivo ao projecto 

:JI. t54 o seguinte: 
Art. Nas diTisas da fr~$oezia do Oi· 

'fino Espírito Santo do P1au inclue-se 
o Jistrlcro de N. S. da Conceição do 
l'nrmoso, com as respectivas divisa!', 
para os ell'eitos caoouicos e ciTis. 

Sala d<'s sessões, 5 de agosto de1888. 
-1. Morta.-Augusto Cesa:. - Clau-
clionor Nones.-Luiz Vieira.- T. Toleo-
~at.-Jurumenba. 

N. 2t 
OITereço como additlvo ao projecto 

11• t54 o de n. 390 do corrente ao no. 
Sala das sessõe~. 5 de agosto dP- 1R88. 

-J. llorta.-fl::!c Fortes. -Jorumeoha. 
N. H 

OtJerecemos como l dditivos a•\ pr~ 
jec:to o. t 54. ora em discussão, os de os. 
.:St , ~9. !95 e 400 deste anuo. 

Sala das sessões, 5 de agosto de 
t888.-Aogosto Cesar.-Or. Coelho de 
Moora.-Joromt!nba. 

N. i 3 
Ofereço como additivo ao proj.Jcto 

.,. UI, , em discussão. o de o. t~ do 
corrente anuo. 

Sala daa sessões, 5 de agosto de t 888. 
-Francisco Braz.-Jorumeoha. 

Ar l. Os limites da freguczia de S. Oo-
míog<•s do Arassnahy serão os seguintes: 

Com a r r eguezia de Salinas serão da 
barra do Vaccaria com suall vertentes 
até a barra do ribeirão S. Juào e por 
este acima com suas vertentes até suas 
cabeceira..•; destas e pelo alto da cha-
pada il serra do Vianna, por es ta e pelo 
seo espijlào em direcção ól. b~•rl Jo cor-
rego 110 Baixa-grande no do Salinas. 
desta pelo dito corrrgo acima com suas 
vertentes ól. chapada do Terra· vermelha. 

Com a freguezia de ~. Antonio do 
ltioga serão os ribeirões Our~Fioo e 
S. Antonio com todas as suas vertentes 
do Morro do Capim; deste em direcçào 
fis cabeceiras do riheirào Saot'Aon:\ 
e por estu abaixo até sna barra Dll 
Jeq_ui tiobooba. 

~ala das sessões, 5 de agosto de t 888. 
-1. C. M. Murta -T. Tolendal.- Co-
nego l'imeota.-Augusto Casar.- Lui1. 
Víeira.-J urumeoha. 

N. t 5 
Offrreço como addilivos ao projeclo 

o. 154 os de os. 't96 e i Gt e o incluso 
art. 

A rl. A freguezia de S Antonio do 
Calambao passa a deoomioar-se-San&.o 
Antonio de Monte Alegre. 

Sala das sessões, 5 de aRnsto de 
1888.- A. de Mattos. -Silva ll'ortes. -
Jurumenha. 

N. 26 
OITereço como aditivo ao projer.to o. 

t :H em 2. • discussão o seguinte : 
Ficào transferidas da freguezia de 

Santo Antonio de Patos para a da cida-
dade do Patrocínio as razoadas da A la-
goa o S. l,uiz, de propriedade do Sr. 
José Dias Viei ra. 

Sala das sessões, 5 de Agosto dt! 
1888. - Claudiooor Nunes. - Jorume-
aba. 

N. l7 
Otrerecemos como addi tivo ao pr~ 

ject . n. lií4 o de o. t 98 • 
S:.la das sessões, 5 de Agosto de 

t888 -Padre Lafo.yette. 
N. 28 

Offereço como additiTO ao pro)ecto 
o. U4 o prujecto o. Gt e o sego ta te : 

Art .•. Ficão toanferidu do distriao 

I dos llbeos para o dillrícto do Curral 
NOTO U fuendu de José l!!ageoio de 
Assis e Coorado José 1\odritJUes. 
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Sala das sessões, IS de Agosto de 
t 888.- Siln Fortes - Rias ForteP. -
A.. de Matt01.- Jurumenba. 

N. ~9 
OIJsruemos como additivos ao pro-

jecto o t ts4 os de os. 307. 300, ~39, 
440, Ut e 4411. 

Sala das sessões. IS de Agosto de 
t888.- Or. M. da l1ocba. - Dr. Cam-
polioa.- Dr. Coelhr· de Moura. - Ju. 
rum~Joba. 

N. ao 
Art. Fica elevada à categoria de 

vilta a rregoezia da Mutuca, do termo 
da Campaoba, compreheodeo~o .a fre-
I{Uezia do Dourad1obo e o d1~tr1cto do 
Pollca Massa, desmembradas do termo 
de Santo Antonio do Machado, e creados 
todos 08 omcios de justiça. 

A nova •ílla deoomioar-se-ha -villa 
do Pontal- e terá por sede a actnal 
freguezia do E!pirito Santo da ~tu toca. 

§ t . • F leio tra osferidas para a r re-
gue:r.ia do Macbadioho, termo de S. 
Gonsalo do Sapucaby, as fazMdas de 
Antonio da Costa Rios e outros perten-
centes ao districto de Saot' Anna doSa· 
pllt•Ay, l cando de ora em . diante as 
ditius e!Kre aquella rreguez1a e este 
districto feitas por uma linha que co-
meçará oo t>Splglo denominado - do 
Goai!Dbé-, oee antigos limites da rre-
guezia do Maci.e..tiobo, subirá o rio 
Dourado ar.é à barra do corrego Cori-
tiba e. por este aeima e pelos hmites da 
fazenda do capilào Aotoo1o da Cos\a 
Rios até o lugar denominado-Pedra do 
Natio-, nas antigas dhisas da wesma 
rr~lll8aia, comprebeodeodo-se nesta 
div181o o Mh.,.·do PaietiiiOo e e&cep-
tuaodCH& a raaen.ia do p!Mk'e Maoeel 
eo.tioho•X..'rier de 1\eteode, que or.nti• 
ouaá a perlellCer. á treguezia de Santa 
Aooa do Sapooaby. 

§ ! . • Fica transrerlda para a rregue-
zia.de S. Sdutlloodo Are .. o, do ten110 
dt A.lftnt', ...tae1d1 dm •iuda - da 
Barra das Esteiras-, de propriedade lia 
An,ooio Theodoro- Nogueira, actual-
meote perteoceote á rreguezia daquella 
c:idldl. 

!;Jia '.las ~. 11 de A'gosto de 
t81!15.- A•elioo COrrea.- Jurumeoha. 

N. 3t 
911ft1Fl111 teeO· addt&i•os 10 pro-

j~,.,., • . di~ OI· de u. f:rJ 
et.afi, 
. 8MI dae .. -., 6. de· AIJOito de 
t841tl. -.\tuiiiii-Gt w..de: - Leoael 
i'' llbo-J......-._ 

N. 3! 
Apresento como additlvo ao projcc~ 

o. t :S4 o segnlnle : . . 
Art. Fica elevada à categor.a de c1dade 

do Gua.rará a fregaez•~ de Capella Nofa 
das Dores. ncando a mesma freguez:a • 
districto do Gloria, a ella pertencentes. 
desmembrados do mooícip1o de Qaeluz., 

§ Ficão cre:1dos todos os officios de 
justiça nessa oliva cid:u1e. 

Sala das sessões, 5 de Agosto ds 
t 888.-0r. Campolina.-Nelson.- Dr. 
Coelho de Moura.-Or. \1 . da Rocha.-
Juromenba. 

N. 3:t 
OITerecAmos como additivo ao projectc» 

n. t :S' o seguinte : 
Art. Fica transferida a fa zenda de 

Francisco de Paula e Silva,da parochia 
de Santo Antunio do Rio-abaixo,do mu-
nicípio da Conceição, para a da cidade 
de Sant'Aona dos Ferros, o bem assim 
os territorios denominados Sacra-
mento Pequeno e Corrego Novo, da p~ 

• rochia do Prata (!ara a do S. Sacramen~ 
~o Dionísio, do municioio da ltabira ; a 
fazt l!:la denominada -Bom Successo-. 
pertetteente a Amancio Egydio de An-
drade, da parocbia das Dores, muolicipi~ 
de S. Miguel de GnanMes, para a de 
Sete Caclioeiras, município dos Ferros; 
a fazenda de José Ferre1ra de Almeida. 
da puochia Je S. Silbastiào do Ri<» 
Preto para a da cidade _dos ~-~rr~s ; a 
propriedade de AntoniO .Te1xe1r.a _de 
Sousa Romão, de O. MaTI • Cbnst•Q& 
de Alcaotara Lage e de Joaquim de AI-
cantara e Siha, de S. Gonsalo dl) Ric).-
abai&o para a da cidade da IUbira, e a. 
da Brejaubt, pertenceote a Manoel 
Moate1m Cbassim Drnmood, da de S. 
Mig•1el de Guanbles par• a de Sant. 
Anna dos Ferros. 

Sala das sessões, 5 de Agosto IW 
t 8'18.- Campello.-Jorumenha.- Dro.-
mood. - A.otonio Martins.- FrancÍSC* 
Amaral.- Josino Araojo.-Bias Furtes. 

N.3.\ 
Ar!. .. . Fica pertencendo á fregueaia. 

de Saoa Barbara a fai.S. de Salalbid 
de Faria Loba.lo, alli eoeta<rada, des-
m•braed~ae do Juiz de Fora. 

~rt ••• Para S. Joio Nepomuc:eDO • 
Rio Nofo obsenar-se-ba a ~egulo&e di.-
•isa: da barra do 08111'1!80 de Saot'Aoua 
com o Rio No•o, por este acima até au 
bafta~ o GOiftiO da Lage, por Dite 
a"•n• cabecllna e 'feftell&ea1 fira• 
para a Cueoda de Amancio Rodriga•• 
V a* ao rto PolUa, por este acima aiA 
sua barra oom O' ribeirio da Eatin a~ 
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sna~ cabeceiras c vl\rtentes a alc:ancar 
a razeoda da ramil ia X:\vior o Jleh• ribei-
rão Passa-cioco aui sua.~ cabecalras e 
vertentes a eocontrar ns divi::ns do Piau . 

Sala das sessôe.q. !i tiA Agcosto de 
1888. -- Aogltsto Cesar. -I. Morta. -
Claudionor Nunes - l.uiz \' iei ra. - T. 
Tolcodal. - Jnrumeoha. 

N. 35 
IIITolrOvO como :11lditi v o ao projecto 

o. 15\ o do o. ~ lll . 
Sdl..l das sessões. 5 de A~tosto de 

1888.- llr. Campolina.- T. Tolentlal. 
-:ll~lsnn .-Or. CiJelho •te Moura. -Or. 
M. l!a Rllcha.- Jurnmcoha. 

~ 36 
uJere'iO como addith·o ao projecto 

n. t 5<\ o sPgninte: 
Art.. . O arraial tle Chapeo d'Uvas 

será denomioadod'ora em dtante l'nula 
Lima. 

Sala das ses~Oes. ;; t.le Ag'lsto de 
1!188.- F. Alve~. -Padre Firmiaoo.-
l'adre Teixeira. - Nogueira. - Juru· 
meoba. 

::-; . :p 

.\dditivo ao projecto u. t :i\ em'!.' 
cliscussào. 

Arl. .. 1\ villa de Jequitahy deno-
mioar-se·ha villa do Bom Fim do ~lontes 
Claro!' . . . . 

Art. . Fica restaurado o muntctp•o 
de Jequitahy com sede na ci liado do 
mesmo nome. 

§ Este município se compori d.as 
fteguezias da dita cidade do mesmo 
nome o de 6dai! ohy. desmembradas do 
actnat mnnlcipro daquella villa, o dos 
dillfrl~ de S. Gollsalo das Tabocas e 
da Eltt,l!l!1a. o t .• desmembrado do 
mumcipio referido e o~-• do da cidade 
de Montes Claros. 

§ O município terâ os officios dejus· 
tiça cre:~dos por lei. ge.ral e ser~ ios~a
lado depois de sattsfettas as extgenctas 
legaes. 

Sala das sessões, :i de :\gosto de 
t !lSS.-A. Veliuso -F. Braz.-Ciau· 
diooor Nunes.-T. Toleodai -1. Morta. 
-Joru'IDenha. 

N. 38 
ullereeecao-s como additi vos ao pro-

j acto o. t tl4 os prbjectos os. 119, UH, 
t!ll, it8, i 34 e o de o. 308 com a se· 
211inLe emetida : 
" S.,primão-se as palanas " e bem 
assim as (azeodàs de José Luiz de Sntl'a 
nerto e Manoel da Costa e Silva • . 

Sala das sessõeS, :i d~ A~O$tO de 
1888,-Ar&stides Maia,-Btas • orLes.-
Juromeoba. 

N. :m 
Olfereço como :ulditi ,.o, no projeclo o o~ 

I!H, em segunda ttiscu ~s·l o, os de n~. 
't7t . 365, 1~7. 1 ~R. t!itl , 198 o 157. 

Sala tlas sossues. ;; Jo A~osto ole 
IRAR.-1. M. llr:~ndào.-Oias Forte • -
J uru menha. 

N. \0 
.\11 . Ftca croado um tli>lrictn de 

pa1. e snll•le!ct;adn de uoltcia ,·,um di· 
v i~as que a camara mtwid 11al re~pec · 
tt ,.a determi u:1r e temln ttor sede o 
po,·oado de Morrinhos. Jo t:;, wo da C•· 
dacle de ~lonle~Ciaro~ . 

Sala das ~cs~õas, :; du A~osto de 
18~.-A . Velloso.- F. ll r:oz - Juro-
manha. 

N. H 
\ rt.. . ~'ica crea<lo o muotct[ltO lle 

S. João do Carattuga, composto das rre-
goezias stguintes. desmembradas rlo 
município de S. Lourenço do ~la
nhua~ú : 

1. • Caratinga, que sed a setle com a 
catugoria de Vtlla do S. Joio do {;,tra· 
tinga e com u S8Jli11Dtes divisas: 

Aguas do Caratinga. Lage, \lio Preto 
e t:albo, pelas serras até à~ diVISas do 
lnhapim. 

i .• Vermelho :-lovo. até apanhar a 
serra do Cassiroiro. comprehendendo as 
aguas do correço S. Lourenço até i 
barra, fieaodo tncluitlo o districto de 
SaoL'Anoa do Taboleiro com suas 
actuaes dll lsas. 

3. • Vermelho Velho, pelas aclUaes 
divisas com o Caratinga. o das agoas do 
Galho para b:uxo dividindo com Entre 
t'olbaa. 

4.• Entre-Folhas, agoas do cMrego 
EnLre-Folbas e seus affiuentes, Agua 
Ltmpa e Bugre. 

ti.• Santo Antonio do Manhuassú, 
com suas acluaes divi~as . 

6.' S. Sebastião do lnharim, das di-
visas de Carati o~a e Entre-Folhas até 
h di •isas de Cuteté. 

7. • Coietó; com suas actoaes di-
visas. 

8. • Santo Antonio do Jos.! Pedro 
com soas actuaes divisas. 

Art. A nova víll• terá os officios e 
em ., p~ados ereados pela lei e ser! in-
stalada logo que seus babi tantos offe-
recerem os edi6cios para escolas e ea-
mara municipal, 

Art. A ••lia de S. João do Cara-
tiega fica pertencendo á comarca do 
Maabuusú. S. R. 

Sala das M!Oes, ~ de Agosto de 
tMS.- G. Caodido.-A. Velloso.-C. 
Nuaes.-F. Braz.-Jorumeaha. 

• 
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N. 42 
Ofrereço como additivo ao projecto n. 

1~4 em t. • discus!ão os de ns. tit, 
fi!,e transferido do município de Grlo 
)logol para o da lloa Vista do Tre· 
medal o districto de paz de Serra 
Branca. 

Sala das ses~ões, ti de Agosto de 
t888.-Ramiro M.artios.-Jurumeoba. 

N. 43 
Ofrerw.;emos como additivo ao pro· 

jec&o o. us• o da n. ~62. 
Sala das sessões, IS de Agosto de 

4888.-salatbíel da Aodrade.-Joru-
.enba. 

N. 4& 
OlereCfmos como additiTo ao pro-

jecto o. t54 o seguinte : 
Fita de~mfmbrada do munioipio de 

Olivtira e transferida para o de ltape-
cerica a rreguezia do Carmo da Malta. 

Sala da.s seE~ões, !l rte Agosto de 
t888.-radre Teixeira.-Antero.- Ju-
rumeoba. 

S. 45 
Offerecemos como additiTo ao pra-

jec&o n. t 5l o de o. ~8. 
Sala das sessões, IS de A gosto de 

t888.- Antero.-Jurumeoba. 
N. 46 

Offerecamos como additivos ao pro-
jacto o. ttl4 o da o. t t:i:J. • 

Sala das sessões, 5 de Agosto de 
1888.-Aotero.·-Jnrumenha. 

N. 47 
OCereço como addit.ivos ao projecto .o. 

t1S4 os de os. t 6l e 160. 
Sala d.as sessões, 5 de Agosto de 

1888.-Jurumeoba. 
N . .\8 

· Ficão transferidas da freguezia de S. 
José do llapanboacanga, município do 
Strro, para a frfgnez'l da cidade da 
Côoceiçlo, as razendaa pertencentes aos 
c~adãos Bento José da Siln e Francisco 
J Simões. 

Sala das sessões, 5 de Agosto de 
1888.- Costa Sena.-B.ias Fortes.-Ju-
nimeoba. 

N. 49 

.Fica transferida da freguezia de 
N. S. do Porto de Guaohães, município 
da cidade da Conceição, para a tre-
gaezia de S. Kignel de Guaobies, sede 
elo município do meamo nome, a fa-
zenda lleoomiDada-Mai& de baixo--, 

que foi rlo finado Joaquim Ferreira Gui-
maràfs, vulgo-Capixaba-, bojé per-
tencente ao cidadão Frederico de SoMa 
Reia. 

Sala das sessões, 5 de Ag01to de 
t888.-J. ?d. Brandão.-Bias Fortes.-
Jurumeolla. 

N. 50 
Art. Fica em seu inteiro vigor o 

art. 4. • da lei o. IStt de 3 de Julho de 
18110, que creou um districto de pu oa 
capella da Conceição do Pará, muni-
cípio do BoLO Fim, reTOgada a le1 o.1 . 
2986 de i4 de Outubro de 1882 e mai11 
disposições em contrario . 

S.la das sessões, IS de AgO!IlO de 
t888.-Dr. M. da Rocba.-Or. Cam· 
polioa.- Luiz Vieira.- Nelsoo.-An· 
gosto Cesar.-Juromenha. 

N. 51 
Offerecemos como additivos ao pro-

jecto o. t5•, ora em discussão, o de o. 
tiSO do corrente aono e o de o. i49. 

Sala das sessões, ;s de Asosto de 
tRSS-F. Braz.-Dr. Campohoa.-Ju-
rumeoba. 

N. :Si 
Ficam restabelecidas as primitivas 

divisas do curato de Dores de Monte 
Alegre, termo de S. João Nepomuceno. 

Sala das se9Sões,. :S de Agosto de 
1888.- F. Alves.-Jorumeoba. 

N. :sa 
Ficão pertencendo à fregnezia do 

Desterro de Eotre·Rios, município de 
Entre-Rios, as residenc.ias oJe José Cao-
dido Pires, Antonio José Pires, José Ri-
beiro de Almeida e btooio Ribeiro de 
Almeida, actualmeote pertencentes á 
freguezia da Lage, município de S. José 
d'El-Rey. · 

Sala das sessões. 5 de Agosto de 
t888.-FranciscoAmaraL-salathiel de 
Almeida. - F. Sá. - C. Prates. - Bias 
Fortes.-Jurumeoba. 

N. 54 
Offerecemos como additivo ao pr••)e-

cto n. tf>.\ o seguinte; 
Art. . . Fica desmembrado do muni-

cípio da Diamantina para o de S. João 
Baptista o distrícto e Cregnezia de :-1. S. 
das Mercêi do Arassuaby. 

Sala das sessões, 5 de Agosto dt> 
1888.--Cooego Pimeota.-1. Morta.-
T. da Motta.-D. R. Viotti.-Jorume-
oba. 

N. 55 
Offerecemos como additivo ao Jlrilje-

cto n. tiS~ o seguinte: 
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A.rl. •. Fica tr«nsfnlcl :\ .la frcguezía 
de Morrínhos, município de &Jota Lu-
zia, para a freguezía rta cidade de Sctte 
t,agoas, a fazenda do Saco l.la Viola, 
pertenr.ente ao citladfw Patrício Anto· 
a io Barbosa. 

Sala das :sessões, ;; de .\go~to de 
t888.- T. da ~otta .-A veliuo Correa. 
-Conego Pímen l<l .- 1 ~lum .-1 ' n. 
Viotti.- Jurumenha. 

N. :;u 
OfTerecemos como addítivus ao proje-

rlO o UH os ele u~ . 399 11 ~:1:1 . 
Sala d •5 sessões. 5 de :\ go~to de 

tSSR.-Cooego Pimenta.- !. Mttrta.-
Jurllmenha. 

~ . :n 
OfTerecrmos como add i ti 1•0 no proje-

r tn o. I M o scguiute: 
Art • . • Fica transferid.t ou anoexada 

ao distr icto e termo da cidade de .\ yu-
ruora, drsmembrada elo districto c ci-
ciada de naependy, a fazenda dcllorni-
uada - Piracicaba- pelas suas a.:tuaes 
divisas, propriedacle do ricladáo Ga· 
hríel Alves Ríbe' ro. 

Sala das sessões. 5 de .\ go1sto tiP 
i 888.-F. Rraz.-J11rumcnha. 

~ . 1)8 

OfTereceruos como addit,·o ao l•roje-
c·to u. 15/6 o s~:guínte : 

Art. . . Fica revogada a lei 11 . 'i!7fl3 de 
t 3 de Setembro de 1&11 somente na 
par te relativa ao § I. • 

:-:ala das sessões, :; de Agosto de 
t 888.- Cooego Pimenta.- !. Murta.-
Jarumenha. 

• N. :m 
C)fTerecemos .:omo addith·o ao proje-

cto n. tM o seguinte: 
.<\rl. . . Ficào transferidas tlt~ rregue-

r.ia do Hio Vermclbc), município do 
Serro, para o da Penha de França. mu -
~oic:i pío de S. João Baptista, as fazcmla..< 
tle Caodidu Pereira Serpa, .\l ílitào Pe-
reira Ser8a e Manoel Fernandes Fer-
rt~íra dP. liveira. 

Sala das sessões, ti tle Agosttl de 
i888.- Conego Pímenta.-1. Mo• :a.-
Juramenba. 

N. 00 

Olfereço oomo a1lditivos ao proje-
<-lO o. 154 os de os. '!~ 5. '!W, :!H, U8, 
:ti4, 3i6, 327, 2-i4 e 3i5. 

Sala das sessões, :S de Agostu da 
t888.-Jo!lé Theodoro -Or. Coelho de 
~oura.-Dr. Moreira da Rocha.- Juru-
menba. 

• 

:-i . IH 

l)fTerccemos como adtlítivus ao proJC-
r tn n. l!í \ 11s de ns. 'l \1 , :!1, Ulf!, u;:;, 
i.i 't e ma1s 11 seguinte: 

\rt. unico. Fica creatlo um <l • ~ Ln
cto policial o de pat no porto tio llar-
r~i~o . termo do Breje Al et::rP., mm ~, 
ll •,· •~a.~ que demarcar a respc.:t11·a ca-
mara municipal : re,·ogada~ as cJisposí-
ÇC)cs em contrario. 

:'al:1 das SPSsóes. :; elo• .\got t.J ole 
t888.-1':11lre f.:t r:;.)ette.-JuruJal!olta. 

~ . ll't 

.\ r l. . . Fica transferida J tara a cidads 
olt• S .. <\ntonio do Machil C) a frl!gUC7.ia 
elo ~lachadínho, desmernhr~ rla rio termo 
ele S. Gonsalo do Sapuc;~h I' · revoa:ttla' 
as d isposiçc'te~ em coulrad o: " 

Sala da~ .sesso'le~, :\ de AgostoJ de 
t ~&l.-A l'elmo Correa.- Jurume11lca. 

~. fi:J 
A ri . . . Fie<~ elevada à o':llegnria o lo• 

,.i 11 :o . o·om to li os o~ ollício~ r.read os por 
loJ l(eral, a rrei(UCz!a dP. :v S. do .\m-
paro, elo município da Janu:ma, soh " 
nomt! de vi lia da ltapc rassaba, nrgan•-
•alldn-se o 1101'11 munidpll\ da dita fre-
gnmda de~. S. 1lc1 Amparo. que sM:l 
a !\Ode dn mnníl',ípio. e dn~ clislric:tocs rlf' 
11111. do .\lucambo e S. Caetano cio Ja-
porr: re l'ogacb~ as dísposiçcir.s em c'OII-
trarío. 

Sala da~ se~s,)es, 5 d•· Agosto •lt• 
1~.-Ramiro ~lartín~.-J l!rumenha. 

O Sr. França "lannn: -
Sr. prc>~irtcn te. a mtdida consignada 
oo projecto o. 111 \ me parece que não 
deve merecer a reprovaç;1o desta illus-
trada assemblea, porqoe. com quanto 
seja ella uma medida de estatística, que 
nesta casa cootiouaasersempre materia 
lrrílaole, todavia, esta nada encerra 
de irrilaote, é uma medida de toda jus-
tiça e, pMtanto, deve merecer a appro-
vaçào da a.~semble.1. 

Uma medida desta ordem, que !lO-
mPnle el.:va ã. categoria de r-idade uma 
v i lia . . • 

O Sr. Campello: - E' uma ·medida 
puramente honorífica. 

O Sr. F. Vianna . ..• parece q a e não 
encerra a.ssampto contra o qual deva-
mos votar. 

E' apenas, como disse o meu nobre 
collega, uma medida puramente hono-
rí fica. 
Nes~ condições, eo, como um dos 

mais obscuros membros desta aesem-
blea (n4o apMdol), oio posso deiur 
de declarar IJU& voto pelo projecto, por 
me parecer de toda a justiça. 
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O 8r. Navarro (não temos o 
seu discurso). 

E' apoiada e entra coojunctameote 
em discussão a sefuinte emenda. 

Ao projecto n. JS4. 
Onde se diz-á categeria de cidade-

acerescente-se-com o nome de cidade 
de Aragnay-e o mais como se acha 
redigi to. 

Slla das sessOes, IS de agosto de -1888. 
-Sevoriano de Resende.-Navarro. 

O Sr. CArnpoHo (não temos 
o seo discurso). 

E' approva.Jo o requerimento de en-
cerramento. 

Em seguida, é approvado o projecto 
com a emenda 11 fica adiada pela hora 
a di.scussão dos additivos. 

-t.• PARTE DA ORDEM DO DIA 
Orçamento p1·ovindal 

Continua a ~. • disr!!:;eii.o do art. ':! • 
do projecto o. 32a, que <•rca a receita 
e fixa a despeza da pro v. o c ia para o 
exercício de i 889. 

O 8r. Cama.ello (não temos o 
seo discurso). 

São apoiadas e eotrão conjuocta· 
mente em discussão as seguintes emen· 
das: 

N. tO 

Para ser eollocada em lugar con · 
veoiente: 

Quando, por ralta de rrequencia ou 
ou•ro qoalquar motivo, houver de ser 
supprimida uma das cadeiras do 
mesmo sexo. nos lugares em que hou-
·;ch mais do uma, ~rá soppnmida a 
ultimamente creada. 

Fica a cargo dos presidentes das ca-
maras monicipaes a inspecção da in· 
strucção pobhca com as actoaes attri-
boições dos iospectores monicipaes. 

Sala d.as sessOes, 5 de agosto de 
t888.- Nuarro.-Leooel Fílbo.-Cam-
pello. 

N. H 
No numero 6.•§ 3.'do art. i .•-gabi-

oetes elaboratorios-, em vez de3:0001. 
diga-ae t0:00080(10. 

Accrescenle·se mais ao mesmo no-
mero a quantia de 3:060~000 para mo-
bilia, ntensis etc. 

Sala das sessôes, 5 de agoeto de 
i888.- Campello. 

N. tt 

Sopprimwe o o. U § 3. • do art. 'J. •. 
Sal• du MSSOel, 5 de &g.lSto de t888. 

-Campello. 

N. t 3 
Ao numero t4 do § 3. • do art. i. · ~ 

em nzde 30:0006000, diga-se 'JO:OOO,S, 
auppril'lindo-se as palavras-e lenoca~ 
roento da carta geologica da pro-
víncia-. 

Sala das s~~oe~. 5 de AgO$tO de 
1888.-Campello. 

N. U 
Ao numero t O § 3. • do art. ~. • 

aurasceote-se-2:0006000 de reis ao ,,_ 
ceu de artes e officio~ 

Sala das sesiOes. ll de AgQSto de 
18811.- Campello. 

N. Uí 
Eleve-se o credito do§ 4. • art. ~. • 

o. H -custas judiciarias-a ! :0006000. 
Sala das sessões, 5 de Agosto de 

t 8'i8.- Campello. 
N. 16 

Ao § 3. • o. 10 accresceote-se: 3605000 
para aluguel da cal\& em que runcciooa 
a Pscola mixta de iostrucçào da Barra, 
rreguezla de A.ol .aio Dias, da cidade de 
Ooro Pre\o. 

Sala das sessões. 5 de Agosto de 
t ii88.-Jos10o Aralljo.-Ca1Dpello. 

N. 17 
No§ t.• o. 3, depois das palavra!'-

secretaria da assemlolea- accresceote-se: 
creado desde ja 10ais um lugar dtt 
official. 

Eleve-se coo venieotemente a verba. 
Sala das sessoes. 5 de Agoslo de 

1~8.-~ampello.-Liodolpbo Caetaoo. 
-Josino Araujo, 

N. t8 
Ao § 5. • o. i! do art. 2. •: em vez de 

4:000 SUOO, diga-se 7.0008000. 
Sala das s8$Sões, 5 de Ago!lto de 

t 88t~.-Campello, 

N. t 9 
Ao § U • o. 4 aceresceote-se: &ebdo 

G:OOOfOOO para encanamento d'l agaa 
po&avel na r~oezia do Carmo do Rio 
Verde. manic1pio da Cbristina. 

Sala das SBS!Oes, 5 de Agoeto de 
1888.-Josino Araojo.-Campello. 

N. 'JO 
No § 6. • o. 4 aceresceate-se: aeodo 

G :O~ para concertos da estrada 
que de S. Sebutião do Parai:10 vai as 
divisas de S. Paulo (termo da Maeoca). 
pauaado por Monte Santo, e IS:()()06001J 
para eoeaaamento da 1(111 potavel aa 
cidade de Lavras do Funil. 

Sala du eessões. 5 de Agosto de 
t888.-Joeino Araojo.-lla.rtios de An-
drade. -CampeUo. 

• 
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N. 2t 

~o luRar conveniente ar.c!e~rlente-se : 
':! : OOOõOOO ao colle.:io de S. llen:o da 
rid:ule de ILapecerica, corno au);ilio. 
S. R. 

Sala das !leSS4)e.q. !i ri~ .\ gnsto de 
t 888. - Aoteno. - A. Mallus. - Cnm-
pello. ,. 

N. 21! 
v 

:"'o lu11ar conveniente accrescente-se: 
~ - O .0:$000 ao hospiLa.l de Dorts da Doa 
Esper..uç.a. S. R. 

Sala das seli.~Oes. !i de AJlnstn de 
188d. - Antero.- A. Mattos.- Carn· 
pello. 

N. \!:J 
.\o n. 111 § 3 • du art. 2.• Jo p·o-

jecto o. ata accre•ceote-s11: :!.0003000 
para o a~yiC\ de orphãoi de~ valltlos. 
rondado oa cidade de Barbacena. 

::iala das sessc>es, :i tle Agnsto de 
t 88h. -Silva Fortes.-Oias 1-'ortes.-
Aristtdes Maia. - Candido Cerqueira. 
-A. de MMtos.-Jodioo Araujo.- Juru-
meoha.-Campello. 

N. 24 

:"'o art. 2.. § 7 .• eleve-se a :; : ooo,; 
a vtrba em auxilio ao ho~picio de alie-
nados de S. João d'El-Rey. 

Sala das sessões, 5 de Agosto de 
tdSS. - Se veria no de 1\esende.- Carn-
pello. 

São lidos e apoiados os seguintes 
addi tivos. 

N. i2 
Fica o gnveroo autorisado a des-

pender pela verba-obras publicas- a 
quantia de 4:1>006000, que será entre· 
I(Ue ás camaras municipaes das cidades 
de Januarla e de S. Goosalo de Sapu-
cahy, sendo 2:0006000 para cada uma, 
como auxilio para acqaisição ou edifica-
ção de um predio, emqoefllncciooema.s 
sessões das respectivas r.amaras e actos 
iodiciaes. 

Sala das sessões, 5 de Agllsto de 
t888.-Leooel Filho.-Lindolpho.-Ju-
rumeot.a.-campello. 

N. t3 
Art. uníco. Fica o presideu·e da 

província a1110risado a despender prla 
Ttlrba -obras publicas- ou sobras 11 e 
quaesquer o11tras as seguinte• quantias: 
6:0006000 para concertos da estrad~ 
que da cidade de Caldas ni á ·rregnezia 
de N. S. da Saade das Agu~ d~ Cald~; 
4:0006000 para reparo~ da •greJa matm 
Ja freguezia de Monte Santo, manicipio 
tle Jacaby; i : 000~ ~ encaoa-
m oto d'agaa polanl oa cadadedeOnro 

FiOil _e 40116000 para coocertl)<t da ig rPj:~ 
matrt7. da rroguelia tle Santa Rita rt•• 
C.:as.<ia. munid pio tle Caldas. 

Sala das sessoos, 5 de Agosto J t 
t888.- Josino Araujo.-C~mpello. 

N 1\ 
F11:a o governo autorisado a ltn~ il oao 

C?m a qu:on~ia do 2 :0 108~00 o o·ollu-
g•o de S Vrcente Ferrer. ilo município 
~o Turl'oJ. r.••m n con•liçflurlu receber 
tnternamonte •ors ~l umno; pallros iodi-
carlos pela re.w~>cti v a r:a1uara. 

Sala rias s~~stles, ri oi~ Agosto rio• 
1888.- .\ . li ollos.-D. 11. Violli. -!lias 
Fortes. -Clmpullo. 

N. 1i> 
Art. O imposto pre:Jial :~erá arre-

C.ldadn pelas collectorias e o seu pro-
dueto uotrllg ~e às camaras m uuicipaos 
para se· apphcado uas obras do igreja:~ 
p~~tes e estradas dos respectivos mu-
IHCt PIOS. 

Sala das sessOPs, S de ! gosto dP. 
1888.- .-\ . Mlttns.- Campello. 

N. 1r. 
Art_. r tca o presidente da província 

autonsado a despender atá a quantia 
de 1,000:0006000 plra a construcçào 
de uma peniteuciaria na capiLal. 

!'i t.: A despeza anoual com a con-
strucçao desta obra não e~cedor~ a 
~00:01)0:5000. . • 

§ 2_. ' Para este fim, o governo fi(;'l 
a~llons::do . a razer a oecess;.ria opera-
çao de cred1to. 

Sala ~as _sestôes, 5 de Agosto de 
1888.-~ . Vtaooa -Se veria no de k t'· 
seode.- Campello. 

N i i 

• ? IIereço como additivo ao proj~Se lo 11 . 
:123 o de o. 420 deste ao no. 

Sala das seswes, á de Agosto de 
1 88~.-•:. Vianna - Severiaoo de Re-
sende.- Campello. 

N. 18 
OIIerecemos como additi•os ao pro-

jacto o. 323 os de os. 65, GG 7U 
t 71l, 423. • • 

Sala das sessões, 5 de Agosto de 
1888.-F. Braz.-0. R. Viotti.-Padre 
Teixeira. - Campello. 

N. t 9 
Ollerectmos como additivos ao pro-

jecto em discu~são os de as. U, 59, 89. 
~t3. tu, ~u. ~87, i88, an e 38i. 

Sala das sessoes, IS de Agosto de 
t 888.-Josioo de Araujo.-campello. 

A di:~easdo llca adtada pela bora. 



.Apruenklç4o de projeclos , inàica-
Ç(res e requerimenkls 
PBDIDO Of. INI'ORMAÇOt:S 

O 8r. Drondõo: - Sr. presi-
dente, pedi a palavra para apresentar 
projectos, indicações ou requerimentos. 

Como, porem, oão se acha inscripto 
deputa li o algum paraapl'8!.antaçàode pro-
jectos e estando a hora b:.stante adtan-
~ada, consulto a V. Exc. si poderei 
apresentar somente um repuerimeoto. 

O Sr. Presidente: -Sim, senhor. 
O Sr. Brandão:-Sr. presidente, doa 

para bens i minha fortuna, por ter ob-
tido a patn~ hoje para apresentar nm 
reqaertmeoto, pedindo informações ao 
governo sobre factos graves, que se 
dlo em meu dlstri.:to, para o que me 
acho iusoripto desde o começo dos oos-
1101 trabalhos. 

E agradeço ainda mais ao meu H-
lustre eollega de districto, o Sr. Sa-
bioo Barroso, por ter consentido na 
apre<'entação d~te requerimento, que, 
por lOdos os meios, tem procurado em-
baraçar, tomando a palavra pela or-
rlem e esgotando a hora. como a casa é 
&elltemonlla, com o unieo lim de im-
pedir o meu reqoerim.eoto. 

O Sr. Barroso Junior: -Não apoiado; 
V. Exe. faz-me uma injustiça. 

O Sr. Brandão:-Mas. S. Exc. C.a de 
wer que o pedido de informáçOes é o 
mais tnnoceote possiYel e que eu oão 
lenho outro intuito si não esclarecer, 
auxiliar me.~mo , a administração da 
proYincia; para o que conto com o 
apoio do nobre deputado, afim de que 
a mesma admioistral(al) possa conhecer 
de factos que se dão no districto que 
lenho a honra rll' representar o, si quizer 
proceder com moralisada isenção, in-
formar-se dos amigos serios e sattsfa-
zer a jnsta aspiração dos babilantes 
daqoelta zona, demitlindo autoridades 
desprestigiadas e sem caracter serio.que 
aetualmPote se ar.bào no exercício de 
cargos 1• liciaes e outros M confiança. 
que oio •..stão na altura de occupar. 

A. t . • par&e do meu requerimento de 
Informações ao gowerno esti concebida 
nos segolo&es termos (U). 

ct.•, si continua como subdelegado de 
policia do districto de S. José do1acury, 
do termo de Santo Antonio Jo Peçanba, 
delegad.o parocbial da iostrocção pu-
blica e agente do correio, o cidadão 
Romualdo Nanes da Crnz, que se acha 
pronunciado oo art. iO~ do codigo cri-
miaa! F 

c~ . • , si o delegado de policia da ci-
dade do Serro, Angelo Martins Cal-

deira, justificou-se da prtdo arbitraria, 
qoe fez,do r.idadão Rodoziodo -de Paula 
dos Anjos, que, sem crime algont, roi 
conduztdo encorrenLado at t esta capital, 
onde roi solto pelo Sr. Dr. chefe de po-
Jicia; e qual a providencia tomada pelo 
mesmo Sr. Dr. chefe de policia para 
desa~gravo da victima e moralidade 
pobhca r. 

Sr. presidente, ê o maior dos des-
respeitos á moralidade, é mesmo ama 
arrronta tanvarla ~ face de uma popola· 
ção inteira, a nomeação de bomeos da 
categoria desse indiYiduo para cargos 
policlaes, que devem ser confiados aos 
homens mais serios e que tenbão qma 
reputação a zelar. r ,., 

O Sr. Barroso Junior : -E' um cida-
dão atê muito distincto. 

E' ver~>ador da camara municipal. 
O Sr. Brandão: - Este homem, Sr. 

presidente. antes d<~ entrar em exerci-
do do cargo de sabdelt!gado ae policia, 
et a e ainda continua a ser delegado 
pa.-ochial da iostrocção publica e agente 
do c..~rreio na fregoezia do Jacory. 

O St. Barroso Jnoior:-N11oca foi. 
O Sr. llraodão: - E' supplente do 

subdelegado, em exercício, porque J 
seu digno comparsa, o certa-orelhas. 
é o proprieLario do cargo e oão tem es-
lado com a jorisdicção. por que tal-
fez lhe convenha mais ter um ioRtro-
mento docil para exercer sua pener-
sidade. sem l'llsponsabilidade. 

Antes de entrar em exercício da 
sobdelegacia, esteve, como ja disse, no 
exerci cio do cargo de del8f1ado da iu-
strocção publica e tal perseguição exer-
ceu contra os professores daquella fre-
gaezia. que privou aquelles ruocciona-
rios de receberem seus vencimentos. 
negando-lhes certificados por mais de 
dois annos. 

(Aportes). 
t'Pço aos oobres Jeputados que niiv 

ru.e interrompão assim com os seus 
apartes, pois este é o recurso de quem 
não tem habilitações para a tribuna e 
SS. Excs. não estio neste caso; podem 
tomar a palavra e destruir minba:; 
accosaçOes, si tivert~m meios para isso. 

Mas, Sr. presidente, como dizia, ta l 
roi a persegoiç:.O posta em pratica por 
este Individuo, taes rorão as injustiças 
por elle praticadas, que o digno Sr. 
iospector geral dirigio um omcio ao 
iospector municipal tio Peçaoha, or-
denudo qae os mappas rossem legali-
sados e os certificados meosaes passa-
dos pelo t . • juir. de paz. 

A lê boje, os professores remettem 03 
seus mappas ao juiz de paz e com cer-
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'Jificados desta autoridade recebem seus 
-vencimentos, porque o governo eolen~ 
deu quo aquelle homem em nocivo il 
Jnslrucção; e, entretanto. ainda nãu 
teve a coragem de demillil-o i 

Será porqut~ não lenha oaqttella loca-
lidade cidadãos hooratlo~ de seu 
partido nas condiçOe~ de exercer o 
.cargo f 

Não; eu mesmo indicaria uos 4 ou 6, 
t(Ue boorariào o cargo. 

Este mbmo homAm. Sr. presi•lenle 
em novembro ds 1877 ,entrou em exer-
c:\cio do cargo de subdP.Iegatlo de po-
l icia e o sou primeiro acto fui arh1lrano 
•descommunal. 
· Coovencu.lo de que o car~o deva-lhe 

direi to a rner o flUe bem quizesse, 
c:hei(OU alé a invadir a propriedade 
alhe1a para apoderar-se do flUe não lhe 
perteoc1a, à força hrnta. 

Um Sr. deputado:-~ão ti exacto. 
O Sr. Uran•lào:- Arrombou a cerca 

da proprio1lado de um cidadão muito 
dislinclo daquella localldadr, preten-
dendo tirar para si grande oxtflusâo de 
terreno part~nceo lu ao parire C.1ndido, 
vigario rlaquella freguez1a e rhr fu mu.ito 
cooce1luado e respeitado tlu part1d0 
c:ooservatl 'Ir. 

O Sr. Uarroso Jun1or:-Uson de uma 
faculdade que lhe era garantida pela 
lei: tomou vosse de um terreno que 
era seu. 

O Sr. Brandào:-Nào ha tal. 
V. Jo:~c. é quem eslà trocando os 

papeis, tanto assim que aqnello l' ida-
dào.o honrado padre Candldo, vendo-58 
esbulhado da posse de seu terreno. 
propoz a competente acçào e. por isso,o 
chamou i cocciliação; e o subJelegad~ 
de policia recebeu o escriv~o,. quo l' fo1 
intimar do despacho do ) DIZ de paz. 
dando-lhe borêoadas na cabeça,a ponto 
de deixai-o por morto. 

Um Sr. deputado {pat·a o S1·. Sabino 
Ba,·roso):- V. Exc. approva isso ? 

O Sr. Brandão:-Forão os rcrlmen-
tos julgados pelos ;l"ri~os. no ~orpo de 
delicto.gra ves; e, depo1s de mu1tos _em-
baraços, foi es.;e indivtduo pronuoc1ado 
no art. 105 do codigo criw1oal. 

Eu posso mostrar ao nob~e _deputa~o 
cartas d'onde se vé que o JOI7. muni-
cipal ' de S. João Baptista procurou 
c:rear toda a sorte de embara~;os. ra-
.zend:> até sumir o processo. 

O Sr. Barroso Jooior:-Esse juiz mu-
nicipal é um moço muito d~stincto e 
incapaz de semelhante j)rocechmenlO. 

O Sr. Braodão:-Mas, afioal, o juiz 
mooicipal, vendo que ia p~r nm mao 
.caminho e se compromeuer1a, não teve 

rernedio si nào fazer justiça, pronuo-
eiaoc1o llomuald() no art. ':!05 do codif!fl 
crimi'lal. 

Tenho cartas nesse l'enlido: primc1ro, 
communicarulo-me que o pror.P~M 
tinha sum1do e, depo1s, quo o J UIZ 
emharaçava o processo.ma~ que. afinal. 
deu a pronuncta. porque vio-~e a Isso 
obrigatlo pela rorça d~s circum•taocia.< . 

O Sr. l~to acto ~l urla :-1':' porque t! 
um 1u•t zelo;o. 

O Sr. Brandào: - U.• no!Jres deputa-
dos, que mo honrão com seus 3tJartll<, 
conhecem perfe:tamente o :-r. l)r 1\el-
naldo l'nmo, juiz mu nlcipal de S. jo;io 
Baptista; é um hom 11m energnmeno 
( ntro upoia!l()s da lmnclltt" c:onsc.·-
vodo•·o) e, por isso. esquece-se muitas 
vezes do cumprimeotn de seus deveres 
para ~ervir a seus co-reli~tionarios . 

O Sr. J o~o No~tueira :-Nào 6 capu 
de arresentar uo facto contra o Dr. 
Reinaldo. 

O Sr. Urandão : -Pui~ é esLe mesmo 
individuo. Homoaldo Nunes da Crot, 
que coot1nua. depois de prnnnncindo, 
como suht.lelegado de polic1a, como 
delegado de iustrucçâo publn:a e com" 
agente do corrl'ito! 

Isto. Sr. presidente. il um escaodato 
digno de administrações como a do Sr. 
ll11rta llarbo:>a, mas que n:io devo ser 
tolerado por aquelles que qui terem sal-
\'ar a honra da p1 oviocia e elevar o nível 
de sua moralidade pela acertada esco-
lha de seus auxil iares de eonlian ç~ 
uns tt iversos ramos do sen"iço puhlico. 

r.n pergunto :1.0 go\'eroo tia pro1•tncoa 
SI é possival que um reo de policia 
pnS!'a cootinua.1 a e'tercer cargos pn-
blicos. tle qualquer ordem que . eja7 

O Sr. Harroso Juoior:-Mo do re•l 
de poi•cia é modo de dizer. 

O Sr. llrandão:- Foi pronuociaJo 
por esse co-religiooario de V. V. Exc~ .. 
quo tanto o defendem, o Sr. HeiUalclo. 

O Sr. IESoacio Morta : - ~las , oào e~ til 
julgado atnda. 

I) Sr. Brandão:- 0 :!.• ponto dn meu 
requerimento ó o segniote (" l· 

Sr~ .. appcllo para o meu nobre .~om
panhoiro de dislriclO, appello para o 
caracter honrado e ~erio do O r. Barroso 
Junior, .Je conhece o delegado de po-
licia do ~P.·ro tanto como eu. 

O Sr. Barroso Junior:-Como dtde· 
gado, tem procedido muito bem • 

O Sr. Brandão:-Quando foi nomeal!o 
esse individuo para delepado de po-
licia, o nobre deputado ft l o primeiro a 
dizer-me que não carrega .a com a res-
ponsabilidade dessa nomeação, porque 
a julgava Inconveniente: que toda re;-
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poosabilidade r803bia sobre o depu-
tado geral do districto, que foi quem 
propoz e obteve a nomeação. 

O Sr. Claud10nor: -Elle foi sempre 
muito coosulerado em qunnto perten-
ceo ao partido liberal. 

O Sr. Brandão:- Sr. pr~shlcnte. o 1 • 
acto do dele~ado de policia, Angelo 
Martillíl Calt.le1ra, bomem coobecido em 
toda provinda de Minas e da Bahia. 
homem cuja cbrooica f,•i feita pelo Sr. 
Francisco Ferreira de Meira e publi-
cada por \'Pzes, alem de outros j•lr-
naes, o o Liberal M ineit·o, oorle o Sr. 
Meira o accusou de passar notas falsas 
no Sincorà e de ter dado um tiro em 
11111 cidadão, a quem P.lle impíngio taes 
uotas e q!te f01 reclamar o seu di-
a,hoiro; o t. • acto desse homem, cujas 
façanha:~ são estas e outras moitas,que 
flltào no domioio publico e das quaes 
ellP. nunca se defendeo e nem se poderá 
alefeoder ... 

O Sr. Barroso Junior:-0 Sr. Angelo 
Caldeira foi collega tle V. F.xc. n•: <il-
rector.o do partido liberal do Serro. 

O ~r. Brandão: -Não apoiado. 
O Sr. Dnroso Junior: - Fc.i, alem 

diss ·• julgado digno de uma patente 
de r.apitào da guarda nacional; foi jul-
gado t.ligoo de ser candidato ao I ugar 
de 'l'ereador da camara municipal pelo 
partido liberal. 

Posso exhlbir as circulares. 
O Sr. Brandão: - Nunca foi membro 

do directorio do partido liberal do 
Serro; pelo contrario, elle fazia guerra 
a todas as defiberações desse dt~actorio . 

E' verdade que foi nomeado ca-
pilào da goard2 nacional, mas todos 
sabem que OS•JlG!!o-: da guarda nacio-
nal s3.o hoje conferidos sem mo it'l es-
crupulo, desde que ror elles te empe-
nhão, porque n3.o teem aqoella impor-
taMia que trobào quando a guarda na-
cional era causa seria. 

Quando apparecemo pelos joroaes as 
accosaçOes, a que me referi, elle qoiz 
dereorl~r-se dellas, mostrando que mf 
recia mporlueia no mnoicrpio do 
Serro. cl,eolio,spreseo\oo-~e candidato, 
eLOpeobou-ie com o partido liberal 
para aer Yéreador da camara •.. 

O Sr. Claudionor:- 0 partido libe-
ral foi qoe o apresentou. 

O Sr. Brl&odio ••• e,entretaoto, foi re-
pellido nas ur.nas pelo partido em peso, 
sendo elei&o em !Mlo Jogar o tenente 
Jolo Llliz de Almeida e Sollll. liberal 
dit&illetisaiiiiO Pelos nrt\alleiros .me-

1

, 
ritos e qualidades superiores que 
llOsrGe. 

Eu era membro do directorio liberal 
e sei como as cousas se passarão. 

Entretanto, é esse mesmo homem que 
empenhava-se parn ser delegado de 
policia no Serro e que n uoca o ponde 

• consPguar •.. 
O ::ir. l; o.lrn&-'1 Candirlo : - \la~ foi 

delc~atlo do policaa em S. J o~o napti5ta 
oa s1tuacAo liberal. 

O Sr. Llrandão... 11:1 si tuaç3.o li hera I 
e que. por esse mesmo motivo, deseo-
ganado. pa;sou·S·· para e partido con-
servador e delle roosPgn i o immedi:tt:t-
mente nma oomea.;âll •(118 o eartldo li-
beral negou-lhe, por j11lgar 1 mmoral e 
attentatona ás garantia1 p11blicas e ao 
decuro que devem guardar os partido.r: 
quando na direcçào tio !Nado. 

E rui ainda m~is nomeado do lcg!\d~ 
dos terreno; diamantinos nesta nefanda 
situação-esse transfoga-,do cuja carga 
pesatla ~e v in livre o p:trtirlo liberal 
do Serro. 

E quer V. Exc. sallm porq ue elle 
tanto de~ejava ser delegado de polic1a f 

l'ara exorcor vinganças part1r.ulares 
CI'Otra inimigo3 seu,:;, tnimigos gra t1tiiO!I, 
poõ'IU9 nunca o provocar:io. nunca o 
olfeoderào. 

Um dP ses inimigoJs u o capitão Er-
nes to ~aJcimento. 

E porque, Srs. ? l'or ter arrematado 
em praça ben!l, de qnc era depositario 
esso famigerado ... 

O Sr. Barro~o Juoil)r : - V. Ele. ü 
suspeito, porque e tnimit~o particular 
delta. 

O Sr. Brandão . . . e, exigindo a entrega 
dessns bens. a isso resistio v deposila-
ri • remisso e criminoso, usando de 
meios t.orpes e ínt.:ignos de um bomeua 
que queira ao menos apparentar honra-
drl e seriedade. 

Mas,u que elld contava com a protec-
ção-ainda muito torpe-dOJlll~ muni-
cipal do infeliz termo do Serro, que o 
r a vorecen em tudo, praticando actos de 
sua juri:ldicçào l3.o escandalosos quE" 
foi preciso que o jlliz de direito, em 
grao de recurso de aggr.avo, o corrigisse 
severamente no provrmeoto que deq 
ao aggnvo. 

f inalmente. Ernesto do Nasci mento 
obtsve mandado para a entrega dolJ 
l:ens no prazo de 'l.\ horas, sob pena 
tia prisão. 

Elle não entregou os bens, foi reco-
lhldo á prisão, esteve ua casa da camara 
oito oo dez dill! e, a.lioal , som que ti-
ves~ entregado Oll bens arrematados QO 
o seu valor. foi solto pelo joiz munici-
pal do Serro, o Sr. bacharel Ed~o. 
que foi á casa da camara, deo'-lbê o 
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braço e o l.•i •}ntr~gar ;, ~na m:~:her, 
1le pre .. ••enle, sem a mPoor f••rm~litbc1e. 

Entretanto, n cidadão Ernc.~ lo do ~as
<'i meotn está :.té hoje r riv:ulo du~ h·•ns 
'1110 arrematou e Angoln .\lartiu.; Cal-
d«ira, tendo-se urupeuhaolot vrl u haixa-
munte, c":nu ü ·I ~ ~cn ·~·r~•:lcr. ohluvo 
a nomt•açiu •l 'l d ul ~l{<lll u <I e pnl .:1a, 
t•ara pre n•ler a Ernfslo tio Nasctmenlu 
o outrus,cm r1·pre~alia â prhão appucnle 
•IIIP. soiTreu ll aque•leu cau~a o suu pro· 
r.etlirrwnln o:ri m111osn. 

o ;)I Buroso Jun•ur:- \' . E~c. 1: i ·i· 
11111;0 flP~~o~l rlcl:o c l'n nuuc;, Jlensei 
•111•1 V. ~:xr. . Calasse ni ~MU. 

O Sr. llt-au•lão : - Nán sou inimigo 
pes•oal dn \ngeln Martins o nunca rui 
seu amig•J. porque sempro lho tive in· 
veoc1 vcl rerugoancta, por ttlnhccer os 
actos Ceio~. lurpes, de sua l'llll puhlira 
e particular. 

I) Sr. Ba pli<la l'irneold. - K um 
homem muito distiut lll e cooh~cido na 
província 1111 ~l i nas. 

O Sr. Ura u•làu: - O primeiro acto 
11 raticado por esse delegado foi. como 
ja di~se, preoller o cidadão 1\odosindu 
•lo Paula dos Anjos, de quem era ini-
migo. e remellel-o para a capital de 
•:orreolc ao pescoço. 

Alem disto, muitos outrO$, quo não 
l(uero enumerar para o o cansar a al· 
tenção de meus colle~as. 

o Sr lh rroso Juntor : -Com o que 
não commeueu arbitrariedade alguma. 

o Sr. Urandão : - Esse cidadão, 
chegando aqui, foi solto e. de volta ao 
Serro. mandou ao Dr. cheCo de policia, 
l•Or meu iotermedio, nma petição de 
queiu , que remelli·lhe, ba mais de 'lO 
dtas, e até hoje ainda não tev~ despa-
,:ho, segunJo peDSo, e nem tora, apezar 
de que acredito oa Lào aprA~oada e bem 
ftrmada reputação de jost•ceiro. hon· 
ra<!o o serio, de quo goza esse illnRtre 
magidtrado. 

O Sr. Barroso Junior : - \.)nererà 
V. Exc. accusar tambem o Dr. chefe 

-de policia f 
O Sr. Braodãu : - Quero saber quaes 

as pro•ideocias que tomou para desag-
gruo de um cidad.ão ~o violllo~mente 
~ffeodido. como fo1 o Sr. Rodos1odo de 
!'aula dos Anjos, que não tinha crime 
oenbum, tanto que foi solto pelo mesmo 
Sr. Or. chefe de policia, que, por isso 
roesmo, deYe Ler conhecimento do facto 
-de que trato. 

O Sr. Barroso J uoior : - lias, V. Etc. 
sabe que a prisão policial não se r'u 
~m •irtude de crime. 

O Sr. Brandão: -Porque se Cazf 

I 
O Sr. lllrro~o Juninr:-l·:ntàn. a ro-

licla de\'o c· ptJrar ljll' ~e comrnPita 
c:rlme para 11rent.ler ? 

:"'ào saho que a mis~:io •la policta .; 
i \' !lar o criruu t 

O Sr. llrandão : -~la~. pnrn \•-o. uào 
,·. pru•·•sn ator reular u 111 ciol nll:'t" o re-
!lldllcl·u pam :\ ta iJitll , ,, :;u ,. t:u.t;)j 
legu.t~ '"'l.t nlr, 

E. dopo••. '11111 o crunu •1111! >U pro-
curou c•11:u ~ 

\.)ll :\1 :\ lt•1 IJIIO pCrlllltlt• IHJjP, \lepOil< 
•la rMurma Jn• ltctarta , .~IU· Ihautíl :l lleu-
tarlo ? 

U ~ r •. \u1crico ele )I •llos - 1·: n pri-
são h Jfl lem regra::, t.lepu•s lia r~ rorm:• 
j Utliciaría 

O Sr. llramlão: - O •IUO eu 'lllero 
:<aber li "' o governo juslilica e•sa pri-
~ào 1' , Si não justifica. qu~e• as provi-
deoria~ que o llr. chrfe tlc pohcta to-
mou sobre o racto. si cleo ou não des-
pacho O IJUal ua !•Otiç:ill •JliO lbc foi 
remtll tida. 

Sr. prosi• lento. na coman:a do Serro 
tudo marcha •.. 

O Sr. Ramiro )brtios: - Regular-
mente (aporod~ tio SJ' . C audionOJ'}. 

o Sr. llrandàn. . . á rnalroca (wio 
opoiatlo do S 1·. C'audio•t6>'), 

1~· assim que, nomeados onlciaes da 
guarl1a nacional pJra lO la a proviocia, 
foi-lhes marcado um prazo para se apre-
senl~Hem ra.rdados. 

Este prazo foi prorog~do em relaçflo 
a todos os pontos da província, menos 
!J:lia a cida•le do Serro . . , 

O Sr. Clauclionor: - Como ó que elles 
pedirão novo prazo? 

O Sr. flarr<1so Jnoior. - \" . l!:~c. quer 
entrar até ness.! assumplO? 

O Sr. llraodão: -Oetxe-me explicar. 
C Sr. Barroso Junior:- V. Exc. vai 

tratar da uma queslào que se refere <i. 
sua pessoa; pois. nomeado dapitão no 
domioio liberal, durante longos 11 me-
7.es não teve tempo pan. apresentar-se 
fardad o. 

O Sr. Llrandão: - Pddimos a proro;;a· 
ção do prazo. 

O Sr. Ramiro Martins: - Do1·mien-
tibus non succul·t·it jus. 

O Sr. DraoJào:- Não houve a me-
nor ·•sposta, apezar do cnmmaodante 
super.or tel-a solicitado em diversos 
telegram.uas; boa ve uma exCBpção 
odiosa p:.ra a comarca do Serro. 

O Sr Barroso Junior:- O presidente 
rez muito bem; não deTia mesmo dar 
prorogação do prazo. 

O Sr. Presideol.e:-Pre, ioo ao nobre 
deputado qae à bora está dada. 
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O Sr. Brandão:- Eu requeiro proro-
gação por t 5 minutos. 

O Sr. Presidente: - Não ba numero 
para se votar. 

O Sr. Braodl o -Eot.ão, vou concluir. 
Eu quero saber, Sr. presidente, 

quaes os officiaes da guarda nacional 
que perderão as patentes pelo facto 
de não se apresentarem fardados para 
a primeira revista. 

Sei que muitos mandarão vir farda -
mFoto, que estav:\ a chegar, quando se 
deo a primeira revista. 

E'. pois, Sr. p1 Psideote, o 3. • item 
do meo requerimento o seguinte: 

O Sr. Barroso JuiJior:-Mas, o que 
ll :r.erão durante o prazo de 6 mezes 1 

O Sr. Brandão: - c Quaes os olficiaes 
(lendo) ••. quaes os offic•aes da guarda 
nacional, do batalhão o. 43, da comarca 
do Serro, que perderão suas patentes, 
por não terem-se apreseotafio fardados 
na primeira revista f 

Sr. presidente, ia houve ameaça, oo 
Serro, do juiz muo1\ipal, de respoo· 
sabilisar com processo a certos e deter-
minados cidadãos que ·1btiverão essas 
nomeaçõ~. por se apre~:outarem farda-
dos e com a:; respectivas di• isas em 
uma procissão 1o martyr S. Sebastião, 
p r usarem de divisas de postos que 
não tinhão. 

Este facto pode se reproduzir e a 
ameaça rAalisar-se, pois, coobeço bem 
o typo daquelle juiz. 

E' preciso, pois, que se saiba por 
um acto do governo quaes os officiaes 
que perderão as patenl$, para que 
não seja isso mais um moti•o de per-
seguição. 

Quero saber qual a opinião do go-
verno a tal respeito. 

O Sr. Barroso Junior dá um aparte. 
O Sr. Brandão: - Nessa ccusião se 

di.;se daqui para o Serro que o nobre 
deputa·lo era quem fazia questão da 
uào prorogação do prazo. porque pre-
cisava dos logares para os seoa amigos. 

O Sr. Barroso Junior: - Justamente. 
Quando vierào os pedidos de proroga-

liào, eu disse que não se devia conceder. 
O Sr. Brandão: - Mas, concedeu-se 

para todos os outros pontos da provín-
cia, raz~ndo-se, colllo ja disse, ex.:epção 
odiosa para t' Serro; é ll que quero que 
fique bem claro e patente. 

O !:!r. Claud onor: - Eu nà11 faço ques-
tão disso, mas aJgoos a·migos fazem. 

O Sr. Barroso Junior. - V. Exc. faz 
questão do seo posto de eapilão f 

ll Sr. Brandão:-Nào, senhor; tanto 
assim que, com muito boa vontade, eu 
() cedo para V. Ex c (riso). 

O Sr. DarrosoJuoior:- Eu quero o de 
coronel. 

O Sr. Braodào:- Eu lhe daria o de 
general. 

(Lendo) ~i o collector do Peçanha. 
Frat• isco Vieira Netto Leme, prestou a 
respectiva Oaoça Y 

&te colleet r consta-me que foi afian-
çado provisoriamente pelo nobre depu-
tado, o Sr. Barroso Junior; mas, o 
prazo da fiança provisor1a termi-
nou-se, ba. multo tempo, e, oo entanto, 
elle continua oo exercício do cargG 
(apartrs). 

E' um soldado de policia, qoe fo1 agar-
rado pela gola e collocado no logar de 
oollector para fazer lançameottls, com o 
Om de favorecer o alistamento eleito-
ral. 

(Co uti"ua a te,·) si o juiz municipal 
de S João Jlaptista, Dr. Reinaldo Primo, 
obteve! liçença do KOveroo para residir 
e exercer jurisdicção plena o a cidade de 
S. Antonio do Peçanha, termo ao nexo 
ao de S. João Baptista f 

O Sr. I. Murta:-Tem toda ajurisdic-
~o. oào ba duvida. 

O Sr. Brao ·ão:- EIIe oào pode a.bao-
dooal o termo de S. Joãc para residir 
no do Peçanba, termos cujas sedes 
dislào uma da. c.otra i O leguas. 

Quando este juiz municipal vai exer-
cer jurisdicção no Peçaoha, qnom o 
fica substituindo em S. João f 

Um Sr. depotado:-0 supplente. 
O Sr. Oraodão:-Oe sorte que ficào 

em S. João o juiz municipal e o sup· 
plente do mesmo termo, com jurisdic-
ção, cumulativamAnte; dous ju1zes mu-
oicipaes no mesmo termo c exercendo 
j urisdicçào ao mtJSmo tempo I 

Eu estou certo de qu11 o ~overoo não 
deo licooça para o juiz muo1cipal resi-
dir oo Peçaoba. 

E' uma illegalidade, uma transgressão 
de lei, que imporla responsabilidade 
desse juiz aoarcbico. 

O Sr. Oarrollo Junior: -Qual é a lei 
que probibe ao juiz muo!cipal resi-
dir parte do tempo em um termo e parte 
do tempo em outro. quando os termos 
são ao nexos f 

O Sr. Brandão: - \'. Exc. não me 
mostra lei alguma que autorise seme-
lbaote coisa. 

SO no termo de S. João Baptista 
é que se dão destes factos (aparloJs). 

Remetto à mesa o meo requerimento, 
Sr. presidente, qoe não tive tempo de 
fundamentar convenientemente, porque 
a hora acba-se bastante adiantada, 
como V. Ex c. ja me obsenoo ; e, por 
tanto, limito-me a estas coosidera~.ões. 
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O Sr. Uarro~o Junior:-0 nobre de-

pulado roi mui I 'I ínreliz rl esl:~o ve~. 
O Sr. llrandão: - r;d opioià(\ de 

"V. Exc. 
Tenho concluído. 
E' hdo e apoiaJO O SBP,UÍDIO 

Reque,·wnento 
Requeiro qoe se pe•;ào an gm'(•rnu as 

segmnles iu rurmaçócs : 
t .• Si roulinua romu snhdrlcgado 

do pohcia 1o dis trio·tu do S. J o;~•' do Ja-
.:ury, do lo!rmo dt• Santo Auton1o do 
Pcçanha, dci•'gatlu p:~roc hinl de in-
s trnccào pnblu:a ,. ageut6 tlu currein,o 
cidadào l\uuauahlo Nuuc.~ 1.la Crn~. que 
se achn prunnuciadu no :11·L. :to:; do co-
d igo cl"inuual ? 

~-• Si o delcg;ulo tlo} polida tl:l CI -
dade do erru,.\u~;elfl ~l artllt> Caldc1r.1, 
jusulicnu-se da tmsão arlulra ria. que 
fc~. du •·ui adiao l\udusmdo de !'aula rios 
Auju~. IJIIl', 51'111 ··nmr algum. roa COJI-
dulitlu t'lll'urn•ntado ••ti· esta capi tal, 
onde roi >ul lo t••·lo Sr. Ur. dacre rlc po-
lida; e •tmal :t prtll' itleudn tunmdiiiJCIO 
mc~mu S1·. Or. •·huru tl•• pulada para 
desaljgr:n·o d" l'ldillla o momliJade 
publica I 

3. • (Juõf'~ "" nniciacs da guarda 
uacioual do balalhào u. ~ :I d.1 romarca 
do Serro ' l"tl perderiin ~u=-~ patentes. 
por nflo ~·· terem apre ·cotado rarda-
d os 1 

'' ·· Sl n ,·ullector muuiripal de 
Santo Ant0111 11 du l't~pl•ha, F1·anciscu 
V•eim 1'iellt. Leme, prc.tou a respe-

ctiva llan~a ? 
5.• Si o Juiz muuicipal du tcraUt> de 

S. João Uaptt~ta. Ur. Hd naldo l'riruo, 
obtel'c hceuça do ~u,·en•o para residir 
e e:tercer Jttnsdicçào pleu: na cidade de 
Santo .r\utoJuo do l'e\anha, ter100 ao-
nexo no de s. João Baptis ta 1 

Sala das :;e:-:>úes. ;; do :\gos to de 
f 88ij.-Josti ~1. Braud:io. 

Posto em discussão, fica esta adiada, 
por terem pedido a palavra o Sr. !ta-
miro Martins e outros Srs, deputados. 

Sendo dada a hora, o Sr. Presidente 
dt::~igoa para ordem do dia seguinte: 

A tê tI e I /~ horas da m•nh:. ; 
Expediente e apresentaçã. Jo pare-

c:ercs de comiJ\issoes. 

PRI~EIIIA PART& 

Até I hora da tarde. 
~ -• discossão dos additivos ao pro-

j ecto o. t 54. 
t . • dos de os. 306, 255, ~os e 2ti5. 

2.• do de o. 236. 

:1. • dos ad•li vos os. I, 1-A, li e fi 
ao pro;ecto n. !l. 

3. • !lo prOJBCl•' n. 1!1\ ~ seu~ additi-
I'Os . (pnsturas municipaes). 

Oascussãn tin parecer da cummis•~o 
e~peciR l de inrtuerito rom o I'O to llm :>~'
parado sobro o autographo •la lei n. 
:JH':! . 

D•~cas~ào !lu parecer aod preraodo ll 
requerunento •lo c1dadào C. l:nedel' 
Costa, tle priVIlegio para estrada de 
ferro . 

. t•rU;>;DA I'AHT& 

A ti• :! o •. horas da tanle. - Cooti-
n un çào •l a :! •. Lll>c:u,;;:'to de. 11roj e c to o. 
:1:!3, IJIIO orça a rer.eita e fixa a tiCSileza 
da pro~lnc ia t>ara ISl'!l. 

I ' 1iiscu~sãn olo1S prnjectos os. 1!li, 
!:!0 e dos rltl os. :! a HHi. 

CI.TI\IA l'AIITI-! 

Ah1 :! hllr.ts c :1 '4 J .t tarolc. - ,, prt!-
~~~t~~;.,, d~ p rolji!&IUS c Ílll l it';u;tiC~ . 

.r\ ta~ :1 hora~. - ÁJII'Ciieuta~:'av •lt• rtl-
tpl ert~uun h>s. 

Levante-s., a sc~são. 

:1\ .• SESS.\0 Olllll:-l.\1\IA. EM 6 UE 
AGOSTO DE 1888 

Pllf..SIDV. ... DI A IJ(I Sll. SII.I'I'$TIII: FEIIII .Il 

i;(;)l\tA ntu : - E\PI:IIll<.''n:. - OIJ"''r\ ~t;i>••• 
1lu~ Sr:o. t'1rtui:-.uu. t:. Sen:\, Unrrt•~•l Ju. 
niur.-l'r•,r··rnn. tn .. -Ulsc·u r'· ·~ ti•• • sr,. I:. 
1'1':11~•. li , ol:t Solva, ,\ . llarlins, li. f or-
l""' ·-l\~"d:t lua~:1·• ·- Oh&!t"\';u;urs dCJJ( S t'$. 
T. Ounrlc, \ cll••>u. S. forl• '> •' IJ:trru-.1 
Juuinr .- 1.' ft \hTt-~ '" onnR\t hll otA. - M t'-
dill:i :J •lt· · ·~l:lhSIH':t.-1>•:-t·ul·.,us clth~ Srs. 
Le"nel t'ilhu. \'1utti. A. t.:~>ar. ,\ . Tt'i-
\rir3, Jurn lltOnha ,. C. Ct•rtttll'tr.t .-1.• 
PAilTt! bA 01\DEll. 00 bJA.-l)rç:tm••Jtltt l1rn-
VIIICI3t, - Discursos dils Sr.c. Tolo!u~ol. 
:o\ A\'arro. S. oto• n.-;,•ud" " nrn ruorlll. -
t::meudas e additivos.- Obsorvaç.)os do :;r. 
A. ot o ~lnllns.-linccrrnmuur.,, 

Aome1odia, reita a chamada,achão-so 
prPs~n tes os Srs. Silvestre Ferraz, l.ln-
dc.lvho Caetano, Navarro, França 
Viáooa , Salathiel, Amaral. Campello. 
Antonio ~la rlios, Drumood, Chassim 
Uromond, Costa Seoa, Vu do Lima, 
Uarbosa da Silva, Americo de Mattos. 
José Theodoro. Bias Fortes, Silva l'or-
tes, Caodido Cerqueíra, Aristides Maia, 
Dutra, Rodrigues Horta, Josioo de 
Araujo, Leonel Fil tJo, Antero, Martin;; 
de Andrade, l\abello, Larayette. Alvarn 
Machado, Camillo Prales, Josó Brandão. 
Francisco Sá, ~uromenba, Firmiaoo 
Costa, Moreira da Rocha, Coelho de 
Moura, Luiz Vieira, Campolina, Gomes 
Caodido, Teixeira da Motta, SOYeriano 
de Resende, Teix11ira Duarte, Tol~odal , 
Ferreira Alves, Viotii , Francisco Braz, 
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Avelloo Correa, Antonio Teixeira, Au-
gusto Cesar, Carlos Nogueira. Velll>So, 
Nelson, Sabino Barroso, Claudlooor 
Nanes, Pimenta, I. Morta, Nogueira e 
Ramiro Martins; fallando com causa 
parcipada os Srs. Augusto Caldeira, 
Sales Peixoto e José Porlirio. 

Abre-se a ses~ào. 
E' lid 1 e approvada a acta da ante-

cedente. 
O Sr. i • secretario d.á conta do se-

guinte 
EXPf:oatsn: 

O !ficao 
Um do secretar io do governo, remei-

tendo o requerimento. em que o pro-
fessor Francelino Jose Cardosu Junior 
pede se lbe conte tempo para apo-
sentadoria. - A's commissoes de in-

. strucção publica e t . • de fazenda. 
Representações 

Uma da camara 1nunicipa! de Monte 
Alegre, propondo a ftução de divisas 
entre as freguezias de Uberat:\ e Santa 
Maria.-A.' commissão de estatt<>!ica. 

O 8r. Flrrnluno Coat.a:-
Sr. presidente, vou passar ás m~os de 
V. Exc. uma rapresentação, qull re-
cebi dos habitantes da freguezia de 
8ant.o A.otonio do Rio-abaix.o, muni-
cípio da Conceição. em que pedem a 
esta assemblea a decretação da quan-
tia de .\:0006000 para construcção de 
uma ponte sobre o rio Santo A.otonio, 
no lngar mais proximo áquelle arraial. 

As razões adduzrd.as nesta represen-
IJçào pelos sell!l signatarios dispen-
9fW.me de }ulificar medida tão impor-
tante para aqaeHa localidade. 

Cenb&eedor daquella freguezia e da 
nrgeute necessidade dessa ponte, tuja 
falta impede u relaç.ões commercia811 e 
até sociaes tmtre os babita11tes de am -
bas àa margens daqnelle rio;em tempo, 
si fOr DllleSSariO, tr&rei argumentos que 
juslillcão pedid.o tio rl\zoavel, si . por-
Yeatllra, ftlr impograado. 

Por emqumto, apenas rtiD8&to a pre-
sente repres0Qtaçio <i. mesa e ~ á 
V. Rse.qiM lbe.d~ o destinoc:ooveaiente. 
-A' commil!.9ão de fueoda. 

RedllmaP.o 
o sr-c. ae- (n:W lem06 o 

sea dlatlino). 
otar- Barro.o .3uolor:-

Sr. pt'8Mdeute, aas ~a-.ras eriteriM&.s 
do ·bmndo depu talo, o Sr. Dr. Costa 
SeDa, poet? que ltott•iliiW uma rete-
reaela a miatía '{)e!IIO&, eu Dlo •ejo em 
todo euo •• eeosara que passa re-
eabir sobre aim. 

S. F..t., referindo-se ao meu prouuo-
ciamcJnto nesta casa, em relação :as me-
didas de estatística, fez sentir que eo 
estava errado e lamentou isso, Sr. pre-
sidente, porque diz S. Exc. que era 
contrarie ao obstrucionismo. 

Sr. presidente, eu não me manifestei 
nesta casa obitrucionista, sinào em re-
laç~o ás medidas de estatística. 

E, assim procedendo, fil-o, porqiUJ. 
apezar da pouc;. pratica que tenho dos. 
trabalhos ne~te recinto, tenho visto 
quanto inconvenientes são taes rue-
didas. 

O Sr. Bubosa da Sil va : - As deli-
berações da assem blea não estão su-
jeitas ao beneplacito de V. Exc. 

O Sr. 8. Junior : - Posto que nã~ 
estejão sujeitas ao beneplacito de nm. 
ou outro deputado. nào podem derxar 
de ser o resultado do trabalho commuru 
de todos nós. (Ap!1iados). 

E oeste trabalho commum. Sr. pre-
sidente, a minha individualidede, por 
mais humilde que sPja, entra necessa-
riamente. 

E em ljUeslão alguma, Sr. presi-
dente, eu costumo fazer mioba indivi-
dualidade entrar como reflexo de opi-
niões alheias, si não como o resultad01 
de minha convicção propria. 

Nestes termos, em relação :i.s rnü-
didas de estatística, eu, que as consi-
dero prejudlciaes e Inconvenientes. jul-
guei que, tanto quanto me fosse pos-
sível, devia obstar a passagem dellas, 
simplesmente por e~la ra.zào-purque 
sei que, em tbeso, todas essas medadas 
tem um caracter político e não vêm 
de modo algom satisfazer a ioteresse5 
das localidades. 

Esta minha opposição não era eiD 
todo caso, não podia ser uma oppo-
sição freoetica . uma opposição syste-
matica a tuda e qualquer medida rle es-
tatística. 

Eu oppuoha-me,am tbase,âs meditlas 
de estatlstica e tive por vezes occa-
sião de declarar à casa que nesta mi-
nha opposição meu intuito era fazer 
com que, separadas as medidas incoo-
venintes, fossem apronitadas aquellu 
que satisfizessem realmente as aspira-
ções do JlOTO· 

1!1!0 só podia ser determinado eoa 
v!sta de discussões longas e opposiçãa 
for&,. 

S. Exc.,o Sr. Or. Costa Seoa,allegntr 
mais, como motivo para que a ba!lcada 
conservadora o~ ee oppozesse âs llle-
didas de estatística, o raeto de ter ella a 
cooftaqça da admioistraçào. 

Mas. Sr. pre8ldeate, oós outros, o. 
conservadores, havemos de retirar chJ. 
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nÚS a reepoosabilidade. que nos cabe 
para atirai-a ao governo f 

Ainda, Sr. presidente, que isso f•JSse 
c11~ial, oo~ não pode111o~ ;l ... ilt, r de 
lauça.r mão de todo~ o~ ~oeu rsus rara. 
opll(ll'mO·DOS a e""~!l m~l uli\s. porque 
110 systtma represeotaU v o nA o Losnos 
~:orlei\ da tle~ouoeocia do g·,•croo> .:o 
noiiSO parli•lu no poder. 

O Sr. B ~riYlsa da Siln dá um aparte. 
o :'r. B. Junior : -0 nubre dopotado, 

q 118 mo bnura com o seu aparte, deu 
estar coa vencido de quA, em regra, oem 
!181Dpre 6o voto . que delerro iui\. a pas-
sagem dali med1das on qno 1mpede 
essa mc~ma passagem . 

u Sr. 8 1rbosa da Silva : - V. E :te. 
assim eslà irrogando u10a inJuria à as· 
sembl~~a. 

O Sr. 8. Junior : - E' qud mui tls 
vezes o meio de impedir a passagem de 
qualquer medida é a discussão. de 
modo 4ue, muitas vezes. depois d'uma 
discussão renhida, verifica-se que a 
1naloria !la casa, que parecia querer, não 
quer a passagem da medida. 

E' esl8 o meo modo de pensar. 
Taolo assim. Sr. presi leolo, quo mi· 

oba opposiçà~ em relação ~s medidas 
tle t>statislica foi som811te ate ao ponto 
em qoe eu verifiquei que a maioria da 
casa do~ejava a passagem das masmas. 
De~de qne eu .-eriflquei esse fact~. 

a casa é tescemllllba de qoe eo recu 1. ereto. Sr. presidente, ler explicado 
assim o meu pensamento. 

E cooolaíod 1, agradeço ao nobre 
depÚtado pelo 3. • districlo as phrases 
hOU"U e li500jeiras que aprou 9'8 á 
S. Bxt. dirigir á Gli11ba pessoa: 

Um ~- deputado : - Mwto mare-
cida.•e!ú.e. 

(Jiwi(() bttn; t~~tuilo bsm). 

Pareceres de co:mnissões 
Pela commisaào de redução são apre-

~entados para 3.• d iscu~sào os pr?-
je~!I"IS n~. 3~t. 3&3, 3\2, &17, t u, 
~74 em . 

Pll"" a orllem dor triiÔatlws 

Sio lidos 
guiotes : 

e vão a, Imprimir os se-

l'l . . \70 

A commlssão do inm ueçiil publica, :. 
,111e 1111 prlllleillle o requetllllllttlo om que O. 
LaJUI&. Rosa do• llr~es. profe:»or.t da ca-. 
1teira. dD easlno mtXIO do Morro do S<UJI 
,\lUlA, pedi! â assemblea que llle conceda apo--
~~rla no· raesm& e~~~pregu, ~ tomando 
em couldelo~Çio os all~des !Hd!- e a 
int-atie u imptclllna:e.eral da.wlruc-
rio pbllc&. q~ a.companba& o mesmo re-
,11serfmenl0 •. 6 d.e parecer que se adople o 
,1g~tlnte pro,eelo: 

A a<.;emhl~a ln;i$l3th·a prn1·inrial tle )li -
n:a~ r.ernes dcrrPta: 
. Art. unic:o. Fica " pre'ldeuto •b provi o-

na anlorl~a•lo a rm1ccdrr 31Hl'lllllladnria. 
co1n o~ Yoncimcn tosa quo tem t ir,dlu,J\ pro-
fil.~:<ur:l do !\lo nu d" Sa" I' A 11 11 a. 11. l.lur:o 
ll o<n rln, l'rn~orr•s: rownj!ada~ n< olhpt•<l-
•iô'·-t l!rn r nu tr:.rio. 

~n l;1 •la~ rrutatnls~)os. 6 dn At;íhlu •lt• I~ 
- (:. ,St•u:l. - J. Dull':l.-lu$4! Tht.4flillu·••· 
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A 1."" ruuuui!C;.'\n tl u prnv HL, .. u rc,.r,. ,en-
1.1Çtle5 do uo11ar:" municípM.<," •tuu 1111 pr&-
sonlll a da coma r.\ -!e Sahar:i. ~:ontotultt at -
Loraçioosem sM< 1'1Stura_.:, ó ~c t•nrccor 'I"" 
so adoplo o ~I!J:IIÍ IIIO projucto: 

A a..;~cmlolu:t IP.gi~lntivll t•r11vlnrinl slu M•-
ua.< f. orao~. $nhro j!rOIIOSla d:. cntnlr.\ munl-
cit~tl rh' Sllhar.o. res .. tvc: 

,\ rt. uníco. S~o 1\jlprovaola"< n~ alls.ra.;o\os 
(OÍla$ M~ pol~turliS ola C;?.Dlara IIIUIIiCÍI13I de 
S2hara. conforme a propostn qnu a est;L rl)-
j~jhu;io ••·mupanhll, SIIIJilfímioiM n u. U do 
!I ! .• e o !lll.• do arL 1.•. ns !1;1 1 •. 3.• 11 \ .• dCP 
art. :1.• e os arts. 7.• e 11: revogadas u 
dl~pn5içOCs om con trario. 

Sala das commissões. 6 de Agoslo da 18311. 
-Jo'ls6 11orl3.-.l. ~1 . Draudào.-:'la•·arro. 

Pref~encla 

O Sr- CutniUo Prutee (peü. 
oJ·Ikm) : - Sr. presidente, a assemble& 
acaba de ouvir a.~ reclamaçaes que fo-
rão feitas pelo nobre deputado resideow 
oa Conceição do Serro, oo sentido da 
mostrar a desordem que 18m havido 
nesta casa durante a sessão doslO anoo. 

E. Srs., força é confessar que S. 
Exc. tem razão. 

EllecLivameole, não sei de que quali-
dades iu lellectuaea será oecossario qu 
sa do46 o espirito para comprebeader e 
~prebeoder a orieotaçàl) da assemblea 
oesla seaão. 

Verdades qat até boje têm sido acei-
tas como iocoolestu eis, priocipios qu 
at.ê hoje têm passado como iocoocu-
sos esl8 aooo têm sido postos emll•-
vid~ ; a assemblea 10m lido decis<W 
que 911panlão. 

Ainda ba pouco tempo, V. EJ.C. vio, 
Sr presideol8, que, 18odo sido le.all-
lada oetla assemblea um;~. queslão ü 
somma imporlancia para digoida4a 
della, isto é. 18ado sid.i deonociada da 
tribuna a falsificação de leis, a caa 
ínlgon qae tioba muima im~rtaocia 
esse ~ciO e, usando de um reeo.no 
e1cepeiooal do ~menlo, nomeou DID 
commissào espee1al, compoiLa de eioccr 
membros, para abrir iuqoerltn 90bre a 
ques&ào e desnudai-a bem. 

Cs dilllaockl8 canllaeiro~ ioc•mbldOt 
desse trabalho to&ario com graDil• 
diflnldadlll, Gelberio OI doeaiiiiiiiD 
Deee•ad-. ee&ed.ari&a qtJ.eltiO l>:lprt 
seo&al't. •• parecw. 
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Até então, parecia que a assemblea 
permanecia na mesma anciedade de 
nr essa questão liquidada, porque, logo 
que roi apresentado o parecer' parlírão 
reclamações de diversos deputados para 
que fosse o mesmo dado para ordem 
do dia. 

Tendo, porem, sido appr•1vado pela 
c:asa um requeriruento para que fosse 
impresso e distril'nido pelos deputados 
o parecer, alim de ser em seguida dado 
para ordem do dia, V. Ele. não poude 
contemplai-o na mesma antes dessa im-
pres.."4o e distribuição. 

O Sr. Viotti : - Hontem requereu-se 
urgencia e a ba.ocada liberal negou. 

O Sr. C. Prates: -Impresso e dis-
&riboido o parecer' roi dado para ordt>m 
do dia, porem, depois de outras mate-
rias ; então, requereu-se urgencia ou 
preferencia para a sua discussão e a 
assemblea negou-a. 

O Sr. Violli : -A &$Semblea, uão ; 
a bancada liberal. 

O Sr. C. Prates : - D'abi começou a 
incoberencia da assemblea, que, tendo 
a principio manirestado certa anciedade 
para essa discussão, depois, quando 
ella era possilel, negou-a. 

Mas, Sr. presidente. como trata-se 
de uma que~tão que deve ser liquidada 
quanto antes, como trr.~a-se, pode-se 
assim dizer, de um ponto de bon.ra, que 
preei.sa ser explicado nesta casa, pare-
ce-me qne este estado de consas não 
.,OOe continuar, parece.. me qn6 a collo-
eação desse parecer na ordem do dia 
depois de materias que lào ter longa 
discussão, coe1o são os addililos ao pro-
jecto o. ilS,, não pode ser respeitada, 
que eiJe dele ser imm.ediatamente dis-
cutido. 

Com relação a esta questão, Sr. pre· 
llidente, eu acho-me collocarlo em 1 osi-
(:lo tal, que, si não insistir pela discns-
são immediata desse parecer, ficará 
parecendo aos olhos da assemb'"a e da 
província que eu levantei uma questão 
11sm razão, que o parecer da commissão 
especial não merece eer tomado em con-
lideração pela casa (apartes). 

Portanto, requeiro á V Exc., Sr. prl'-
aidente, que consulte a casa si concede 
preferenc.a para a discussão do parecer 
da eommissão especial de inquerito, an-
&es de qualquer outra mataria das que 
ae acbão na ordem tlo dia. 

O Sr. Dias Fortes:-Esta lambem 
prejudica todas as outras matarias 
(capo lodos). 

O Sr. C. Prate~:-Dizem os nobres 
deputados que este parecer liria pro-
•ocar grande discussão e que, portanto, 

prejudicaria r.utras matarias da t. • 
parte do\ ordem do dia; mas, V. Ex c. 
comprebende que, colloeada e encarada 
a questão como o fe,; por uta assemblea, 
que lhe deu tanta 1mportanr.ia, como 
enxergando nella a necessidade de se 
averiguar si houve ou n~o falsificação 
de lei, si dele ou não haver confiança 
nas leis decretadas aqui, de modo que, 
uma vez sanccionadas, não se possa di-
zer que tenbão nascido da secretaria 
da assemblea, em vez de torem tran-
sitado pelos tornos regimentaes, não é, 
permitta-se-me a expressão, decente 
que a assemblea continue a protrahir 
a discussão deste pareC6r. 

O Sr. Barbosa da Silva da um aparte. 
O Sr. C. Prates :-Mas, aqlli não é a 

província, nem o Jequitahy que se pOe 
em frente um do outro; é a dignidade 
da assemblea que està em jogo. 

O Sr. Ramiro Marlins:- Queixe-se 
V. Exc. de seus co-religionarios, que 
não concederão a prefereneia hootem. 

O Sr. C. Prates:- Eu não me queixo 
de pessoa alguma; queiur-me-bia, si 
md fosse permiltido, da assemblea, que 
não quer discutir osta questão. 

Feita esta reclamação, nos termos em 
que a faço , 6ca completamente salva a 
minha responsabilidade pessoal e 
ficará lambem a prolincia sabendo de 
que modo foi tratada esta questão, que 
se considerou como aiiectaodo a digni-
dade dos membros da assemblea . 

Posto a votos, é rejei tado o requeri· 
mento. 

O Sr. &ugu•to Vello•o 
( pela or dem ) requer que , assim 
como bontem ja havia pedido prefe. 
r'.lncia para a d.iscussão do parecer, se 
consigne na 3Cla que ainda hoje votou 
pela prefer!'ncia. 

O Sr. A. Machado requer igualmente 
qne se C~'osigne na aeta que votou pela 
preferencia. 

Rec;amaçdo 

O 8r. Teixeira Duart.e:-
Sr. ~residente, traz-me á tribuua o 
exerc1cio de um direito e o cumpri· 
mento de um deler. 

E' para estranhar que, tendo a casa 
lotado um:. hora para discussão dos 
addílilOS referentes a estradas de fe:-ro ; 
tendo passado o projecto, ao qual 
rorão offerecidos di ve.rsos addit.ivos; e 
teodn eu lid~ <l honra ~e diri~tir Ã v. 
Exc. nm ped1do no sentido de Jotervir 
com o seu valioso auxílio junto á com-
missão de redacção, afim de que fossem 
presentes esses addítivos para serem 
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'abmetlidos á dist ussào; até hoje, ~e orlo 
-passado o tempo reJimental. a.inda a 
commissão não os tenha apresentad,, 
.para serem discutido~. 

Eu, Sr. presidente, como repre&eo· 
&ante da provrnci~, iu teressatlo em seu 
desenvolvimento, moral A matena1, 
lauto como qualquer dos nobres depu· 
lados, não posso calar-me, não poss•J 
.deixar passar isso sem um protesto tle 
minha pa rt11, poisque considrro V. E:tt:. 
com todo respei to ll acat:H'Jen ·o. 

Eu ~presen tc i o roeu re4uerimento 
á casa, pedindo a desigoaç •O dA uma 
bora todo~ o~ dta~ para dis.:ussilo de 
estradas tle rerro. 

Sei qno pelo regimento ja se pas-
sarão os dias nec11s~arios l'ara a com-
missão apresentar us seus pareceres. 

E sei tambetn qu.-.passadu osso lapso 
de tempo, não seudo apresentados os 
pareceres. a casa pode LOmar em cou-
sidc:açàn o 11Cdido em 2. • ou em 3. • 
discussão. 

Eu , portanto, peço à V. Exr,. que 
consulte a casa, aflm de ver si esta 
consente em discutirem-se como ma-
teria urgente os alhlitiws relati\'OS a 
estradas de ferro. 

O Sr. Presidente:-Ea não posso col · 
locar oa ordrm do dia os pareceres, 
porque elle.s ainda não forão remetti-
dos pelas tllmmis~l.les respectivas. 

O nobre deputado sabe que prlo re· 
gimento nem um parecer pode ~er dado 
á discussão, sem que venha tias com-
missões. 

O Sr. Augu&to V e llo8o·-
Comprebende V. Ex c .. Sr. presidente, 
a necessidade que temos, principal-
mente nós, os membros da bancada 
conservadora, de conhecer,com certeza, 
o mlldo pelo qual se .faz a inscripção 
dos oradores no respectivo livro para 
a discussão doR projectos e qual a 
norma que a mesa tem adoptatio para 
essa ioscripção. 

Sem duvida. lembra-se V. Exc. que 
hootem aio:l:!. o meu illustrado arn•go 
e distincto collega, representante do 
t8.• districto, Sr. Dr. Sabiuo Barroso 
Junior, for;oul ou es~a mesma questão, 
dirigindo-a á mesa. 

·Precisamos saber si a inscripção para 
as discussões dos projectos deve ser 
feita desde que a ordem do dia é por 
V. Exc. aonunciada, logo ao levantar 
.:ada sessão, ou si deve ser requerida 
oa sessão seguinte, no momenLO sm que 
tenhào de ser snbmellidos à discos.•ão 
os mesmos projecLOs, :10guodo o lagar 
em que estiverem eollocados na me!l'IDa 
orde.m do dia. 

1\equeiro, portanto, á V. Exc., ainda 
uma yez,qun );i rva-se pronnnciar-:1e so-
bre a r.oosulta eom precisão o clareza, 
:~~m de que nó~. os con;;ervartores,prin-
capalmente, llQS.•amos nos guiar na~ t1is-
r.ussõr;~ das ma terias constant~s da or-
dem do dia. 

E, ~[lroveitando o eo~rjo de e~tar na 
tribuna , reqtwiro mais ;, V. EJ.c. que 
so dign!! rnantlar me inscrever em 1.• 
lulpr para a d iscus~ão tio addi tivo o. 
li ao projecto o. 1ií4. contra o qual 
tenho •IH falar, e em <t.• lugar para a 
discns:<.io do a•l•litivo n. 37. 

Quauto a est" ultime:,, requeiro 
5er in~cripto ear. 2.• lugar, porque pre· 
tentlo falar a fa\'Or do me~mo addittvo. 

1\eit••ro o meu primearo requerimento 
a V . Exc. no sentido rle decidir com 
tlarezt~ c exat:tidào qual o processo Otl 
fnrma ~doptada pela mesa par• a in· 
scri pç;io rio• oradores. 

O Sr. Presiflcnte:-·Tenho rletermi· 
nado que, annuncia·ta :1 rliscussàJ tle 
um pro. ecto. as inscripçOe~ se ração 
i mmedi:H~mente . prevalecendo esta 
nos diils sub~Equen tes. 

O Sr. A. Velloso:-Stm, senhor: es-
tou satisreito. 

O S r . T e ixeira Duarte 
(peta o•·.tem) : - Sr. presidente, eu 
chamo a attenção de V. Exc. para a 
i disposição do art. 1:H do regimento. 
que diz lê). 

En,portanto,liz o meu requerimento 
na ignor:.ocia da disposição de$te art. 

O Sr. Prosidente:-0 nobre deputado 
quer appellar da minh" decisão para 
a casa ? 

O Sr. T· Duarte:-Sim, Si!nhor; ap-
pello de V. Evc. para a assemblea. 

O Sr. Presidente diz que o regimento, 
no art. 131, refere-se às matarias que 
se acha vão em disc.tssão e que, em 
Yirtude de requerimento, forão a qual-
quer commissão; nà() se refere aos pro-
jcctos que são envi:~do~ ás com missões 
rospcctivas,dos quaes trata o acto addi-
cional. (.\f ui lo bem). 

O Sr. Dnr.-of!IO ..Junior (não 
temos as suas observaçoos). 

A casa, sendo consultada, sustenta a 
rlqcisão do Sr. presidente. 

O Sr.Augus to Velloso reiterao p&dido 
de s1•r incripto em t. • I ugar contra o 
adllitivo n. 6 e a ravor do de o. 37, oft'e-
recidos ao projecto n. i54 . 

O Sr. Presideote:-0 nor..re deputado 
será altendido. 

t.• PARTt!: DA. ORDEM DO DIA. 
Jl edidar de estatistica 

O Sr. Jurumenba requer que seja 
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destacada do additivo, sem prejuízo 
da discuaiào. a ~arte relali v a ao pro-
jeclo o. 270. 

E' approvado o requerimento. 
O SR. LEONEl, FILHO : - IJeon eooura· 

riado, Sr. pr6Sideute, venho á tribuna ralnr 
contra a medi~a conh~n no add lth·o u. I , 
1100 se refere :í elevação da ro·oguezia de Santa 
1\lta do Sapuc.1hy :\ c:llogorla do vi lia. 

Contr:u-iado, IIOrotuo antovoje quo luuteis 
serão os meus esforços; o addit. vo sur:i ap -
provado, não obst~nto encerrar uma me-
dida quo-é um aucntad•l :i integr.dade du um 
dos mulliCiJI•Os do sul da província. 

O Sr. Antero : - Apoiado. 
O Sr. Leootol ~'illto : - Corno reprosou-

tauto uo 13. o uistricto. do quo faz parto o 
munloipio do S. Gonsalo do Sapucahy, ora 
amoaçado do retalhamento, não 1msso dei -
ur pa<sar o additivo,sem um protosto. 

SeJa-me, Sr. presldouto, gormillido e;tra-
ubar que em 18&1, quao 11 •> parti!lo liue-
ral, que se diz adiantado, trata do dar autn-
nomia o indepeudencia aos municípios. Cllll· 
sinta no esphacolameuto, uo Ulllllo~recl
mento dO$ municípios existentes, conson tin.lo 
ao mesmo tompo na croaçào dú outro;, <IUO 
Mseem som condiçõe~ de viab ilidade. 

As medidas do ostatlstica são muitas ve-
zes, sinâo quasl sempre, prn110stas com o 
tlm do so satisfar.urcm capricho~ de am:gos 
o• ti i cntos, quo, som medirem as cousuqueu-
cias dos pediuo.;, c1ue ra~cm. pouco se im-
perL~o com o futuro das localidades, a 11uu 
partmeem. 

!: llilas vozo;, Sr. presidonta, a orcacào du 
uma villa constitue medida de puro luxo ... 

O Sr. Viotti : - Não atool:ulo. 
Nào ba capricho e ne.m luxo ; é a vontade 

dos povos, •tuo são os unicos j11izes ne .. tes 
casos. 

O Sr. Lncmcl Filho : - Respondendo nn 
aparte do uobo·e deputado, tenho a di7.or- lhe 
que uio ha commudidade alguma 11ara lt$ 
povos na Lclevaçào da Creguozia de S·utta 
llita á categoria de vil la • 

A justificação de 11rotonções desta nrdo111 
110derâ ~star na cnmmnc'idacle r IlM ua vnn-
tade dos JIOvos, CJDe pod~ • ·· vozes seo· o;apri-
cbosa, corno disso. 

O Sr. Vloul : - DomoJUtrarcl ctue h:1 com-
ruodidade. 

O Sr. Avelino Correa : - Não ha utlll!la-
llo alguma ua elevação dessa rregue•ia ã 
villa; todavia, votarei pelo projecto nos t.cr-
mos em que est~ ccncebido, por Isso que 
nelle se pede a oreaçào de vil la sem fclro. 

O Sr. Leonel Filbo : - A creaçào, Sr. pre--
sideole, de uma villa sem rõro não é mais 
do que 11 111 11reteltO para mais tardo vir-se 
aqui pedir n • r ••.1çào do .fõro. 

Uesolludldo, os babitantes d .. ssa rreguozia 
com o novo municiplo, que não leri renda,; 
sulllcienleS nem mesmo para as deS11ezas no-
cessarias. appellarào para a anneuçào de 
Creguezias, que per tencem aos municípios vi-
&in.bos, o que é inconveniente. por isso quo 
fl3!1eS visinbos mllnlcipios ja sâo r,obres ou 
augmenurão os Impostos, o que, a Pffi d~ fn-
ccnvenieole, será veutorío. 

A Creguezi;l de Santa Rita se acha encra-
,·~da entre cinco municípios, q·ue são os de 
São Gonsalo do Sapucahy, Pouso Alegre, S. 
José do Paraíso, Cbristír..a o l tajubá. . 

De Pouso Alegçe, poderâ o Cuturu muuici-
pio tirar Saut' A.nna do Sapuc:aby; de S. JoSé 
do Paraíso a C;.cboelra; · da Cbrlstina -
Santa Catbarlna ; deltajubá-YargemGrando 
e de S. Gonsalo o povoado da Volta Grande. 

Mas, Sr. presidente. nenhum dos tos cincc* 
municipios poderli perder ue·1bumll das r~ 
guezias apontadas. 

• Accrosco ~inda otuo entro os ndd itiv~ 
aprosent3dos, um lla em que ~o podo n olo-
Ç311 da Vargem Granda à ca .. '!foria ds 
villa . . . 

O So·. Viottl dti um np:u-u•. 
O Sr. Leonel Filho : - E>so argumontoo 

o:io 1•rocodo!, ll lfCIIIO, corno dissu. a crMção 
do vi lia. sem ruro u um 11ropa ratoriu 11ara o 
pcdodo, 'j"u so f;mi dut•ois, do raro. 

O mun ci\oio do S. Gon;;alc), p~rll ser eo u~i
tlcrao.lo Jlcrr ido, lr~<t·o fk cr Jl ri v a do cln rro. 
guczoa du Santa Rlla. 

O Sr. Vi&tltl d~ 11111 aparto. 
O Sr. L~ouol F;ilho : - Admira-mo ctuu ~ 

nohr• depu tado du ''"'" ''\'arto, qunn•l o, de-
rendendo a lutu:,;ridadl.' r '' mnulcirlo o lo S. 
Gnn,alol, tlcrondo tamunm :o do dr ltajubá. 
quo.pon encu. au clistri ctn •lo ~- Exc .. por.,~ 
a vo lla do !iaolla ll lla h a do ~o r n ma cou-
s lante a:nll.\Ça an,\ lllll n"illiOo 11110 :\ o;urono. 

ll muuicipin de S. Gonsaln. Sr. prn;!idcnte. 
t•llll uma ronda apenas de 8:000,SOOO. contri-
hu iu&ll• ~ (l'l'l(UUZÍ:I d e Slnta llit:L CUIII I :500~ 
m.'\i$ Olt tnhuos. 

Ora, •le>tlol •tot u so cunstitna n m:o :: icÍ j>io !lo 
:; ... ~ , 1\ it~ . fi car:l roolntiol:l ~ I'OIIIlll du rlll 
S. GJ'ti:ttu a O::lQObOlO. llc:an•l•t n du S;mta. 
llita c nu uma r~nda du I :5a0~000, que. d~ 
mndo :ilgum, s:~ t i~r~r:i :t:l ou•.;o:~shl~dos. 

A roula M I :5 l0.$~0 l n:io r•o~o. Sr. t•ru-
sirl onte. C h •gar lllra on antur nllla c amara 
III Uil i CÍll~l. 

Com ciTei to. tl :om-so ol oll:o 4008000 llar:~ 111U 
sc.:rutario, ~00.>000 t"r:.o cnonmis:;ão ao prC)-
cnradnr. ton.sooo ,.am p1pel, oxpodionto, 
otc .• IOU,,OOO p~ra gmtill uaç:in an llsc;ol, ' lllll 
lic:u·:i lic1uida .~ •1ualllia de 500:5000. 

.>,ccrescen tem-;o a e$ tas cl espoza~ou trns. c\tm 
serão ind isponsavai$. conto. 110r ~~oonp o. 
!)03()00 para agu~. luz o limpcu da ca-
d M. 50,500 para extracç:ico do rormigueir~. 
1!06000 para ~ veouuaOc<, que restar1i•Y :I IIOil:t.." 
3:50,;000 pam as custas judicinrias. 

Ora. compnreceud,, perante o tribunal 1!01 
jnry do S. Gon,alo não menos de I! crimi-
nosos da rroguozia do Sa,,~, lllt., e nãu 11-
cando ca~a 11rocesso. cnm :~s custas do ple-
nario, em menos da !006000, ~em apjlella-
çào, 04pia, etc .. dosquaes a camara paga me-
tade, a, adoniuindo-se !fue 3 •tuar ta 11~rto dO$ 
reos scj:io condemnados nas C&l$tas, a ca-
mnra prdt'isar;'o, pelo monns, de 800,5000 0 11 
muito mais do qnc a su.l ronda. 

Quer-se, poí., Sr. presidente, constituir 
um municipio quo ja nasce pobre e onfra-
•luecido. 

Eu sei o tenho o prazor do di zer a esta as-
semhloa que a Creguezia de Santa Rita é uó1a 
das mais lmportanto$ d.o sul do Minns, pos-
sue um pessoal excellente, é mesmo rolati-
vantente r ica ... . 

() Sr. Vionl : - Tom elementos do •ida. 
exc~ll~ntos prodios, cadea, grande popll-
laçào. 

o Sr. Leondl Filho .... mas. Sr. presidente. 
nào pode se cons~ituir .em mun ic:ipio .• . s~ID 
anuutar contra a mtegndade dos munocopoos 
visiubos. 

11m Sr. deputado dà um aparte. 
O Sr . Leonel Filho : - Em respl :lta à V. 

l!:xc., direi que não quero entrar nas inten-
ções de ningunro ; não sei si a creação dest& 
villa é ou não arma política; o que sei 6 qll$ 
é lnconvenienle, mesmo para os babitan• 
da rreguezia o 
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0 SI'. ViOtll: - E' ttlll:l vill ~ ~~rn f•rr••. 

·'lrCMi par;~ S.ltisfazur d vunud~ «•" v ••~.;. 
O Sr. Leonel t'ilho: - Soi quo n :io pade 

t'f•r p~íor ~ ur.c~iào p:ar:a n cre:u;:t't ,,,, muni -
.-lvi.M pobrl':!. quandu. nleriJ d•• ruiu. 1• .,.,_ 
1 11 .>~ pol:r temerosa cri~ • 1.1:. ll'a ·:.f..rtll.l~r\u du 
trab:1lhu, 

O Sr. M. do :\o<lr3•lu : - A t• lt•v;u•iu 
•I e S3nn llita a C3tugorrra olo nlla '' I'; I e 
-:u lsf3Zbr a Jltlhtica d • aldt13. 

11 Sr. L1on~l t'ilhu : - Curu~ rutlre<Pro-
laulu ''" 1:1.• rti stricto, rutercssatlu polu pr••· 
gr.·.i..ifJ o Jll'•t, JICridadu '''' 1unnici pfu ,lu S. 
t;t)lh :alu, ll~tJ j)fJ'i..'l:l tl u i ~ :.tr do rat.Ot' U UWit 
prolc.;t, cuucr 1 o projo.;tu enr di;cu,<àn. 

A inc•m••·uruuei:a ti:\ 1Jl"S3g•::n d•• trll'dhl:t< 
•h~\a. ur.l•·m ú p••r tlumaii Ulíluire~n:L 

() lllllllrCi piU da l:atup:rnha, trll· '''011rplu, 
'\tto ern" mnls lmpurt>ur tu riu <ui " " )lina· •• 
• uha ttlll '\ r•••ub uuuc:L lnroriur n '10 cuu ln.; 
rlc reis ; ""'· a palitica !lu camp1n:trln . ";<a 
polhu:.1 •l•turil, alriiiJh rallura, ~ttlilic~ •1ne 
ru puh~r n3u u gr:unlu tor!lçãu ll!l jJltria. 
,;omn ·11cga11t Hnl!nto llit•·' 11 orJrl or - l'"~t3., 
I(HO SO :\S:SOII la :lu IUCU l:u1u, lllil :'l ' ' f 11 !1 I ~IHtl u 
uon·o Mrulrhia•ln da ahhln, ln~uml•tli-<U •I~ 
"•l•harolal-u. du ahat~ l-o o lwjtl a (;)niiJa-
uh:.. u .:un tt·v t.lu tuth• t ( U:tll l~J h:t •h, pr~•
,.:re.s.."f). tle :\C.Iivhta•lo lllf '"'· esh r:olfl um 
ltlll lliCi (li) t(llc lhJUl'fJ "''' é~t.e.ul., :tll"llt t lc 
.. cu:; mur.ls. 

P:tra :\atí:tfnt.or :b lo;;itlm:.< :t~(• i rnr;iu)s tio 
!'OVO llllltUCano, IIUU l'tJCiarua a OlliV!IC:l•l da 
rrci'll!lla tia l lutuca .i l'rdallc., llcara " llrnru-
,.,,llõ da C:unpanha t:iu Jlllhrt•, IJUO talvez a 
•na ronda municipal n:iu bJilO para ns dc;-
''ezas iutlispcnsaveis. 

l':m•ct•. Sr. 11ro<hlonttl, •111•• ~ 111'""'" c~mi · 
HhO C~l:i traçad<», I(U IJ U IIIU.:illlll Cl\ltli n1 w 
•tnerem (ater llílrcllrrcr o muurcitrlo• ,,,. :0. 
(•OIISltiO. 

Alem destas liget ras considora~··•o•. uma 
11utrn 11.\, do ordem gur,tl, •l<lll fllonaiiHHHc 
c i ~111011 Sir4 :t incllnVOIIiunda dlli14S<aljllltl ilo 
rncdidns do.,ta ordem; ••~sim •i quo n r,•f"r"'n 
judiciaria, IJU O lodos podum, nào flOtlcr~ ler 
1•rornpu u~oouçáu, Jlrl nclpalmcnl~ na pro-
•·lncia ~~~ Minas. ondo os partitlns mt~nnr
ch ico:; :i 11orlia 1ratlio de retalhar"' utunlcl-
pi.Js (mu•to bdm). 

Vou sonl3r-mo1 Sr. tmlsidcm~. cmn " 
c·onscianeia trauquolla. pontue outeudu CJUll. 
impugnando o projec!O cuo discus.;;.'lu. lr nho 
cumprido o mou dever como rdprc>entaute 
do 13.• districto. 

Não quoro cansar a Mtcnçâo da usa, não 
•IUOfll qu o se diga <JUO tamhoUJ suu nltstruc-
f'ionisla .••• 

O Sr. Sahlno Barroso : - V. Et c. devia 
••ootinuar na trihuna, 11or•tull e:; ti 1rrcstando 
um grande serviço i provfncia. 

0 Sr. LOOI, el Filho : - E:HC servlçu fiN-
~t0-0, procurando, na medida das minhas 
forças, osclarceer a discussão ; ~ •Jnanto 11111 
basta. 

A :assemblea qne ro;olva como qUtzor c 
··uteoder do jiLitiça. Nada mais tenh" a fazer, 
si não votar contra o projucto. ( :d·•lto bem; 
>TlUito bom), 

O Sll . OillUNGOi VIO'fTI: - S•·· pro;i-
dellle, no .uno pas;ado, apre>enuli :i consi-
dllraçào desla casa o projeclo que croa v a 
••illa sem fllro a rrogne1ia de Sanla 1\iLA do 
S.lpneahy. 

No cuNo da sossào, rorio taes os osro r~o> 
.unpregado3 por mim para ,levar a e1Tea1o 
aquella medida, qne, por mar~ de uma vez, 
chamei a atlenç.io, uào sü da illustr&d~ com-
missão de estattstica, como lambem da mesa. 

!llll!ltll' OI Ih' tl jll'ttj olt'lot tÕ\'~IS' li III' Vill ,> llll~.l
fll tHI\!t, 
~;t•• ul ... t:uw_, t.• .. tt•, uumJ to,f~•rçu~. 3 uppo-

~tiçau •h! f!ll l:a•• nt':"tl:t C:l"il ... y ... t•·m:ttir:unonk• 
i!rl!n ll t.utla :t !'til h· ti•• Nnh.'tnl.;u~ ;a-t llhlllitla.~ 
tl t" t! .. t:tt l-'t ÍC:t . nh· l fH t• :Liiu :.l t'ltt!t;ttU .. {U J. Hlll 
aL't't•rtlu r!•l:lliv:un••u t•• n ll i vt~r":'" lu · lltln!'ot 
•I •• ••,..\:th "l!C":t , ...,,,, c. tr:t11dcrouda •lt• l.tt.••u-
•l :'h, I. o•,u::~u •I·· dt ... trll' lH'\, t•lc· ......... 1 ' f"•tU -
" !'1111tJtl:t • t Ht:a .. :a~ ..:r"·;u;•i~t .. ti•· 'all.a. cotU 
f•1r11 tHI :o. "11 1 t•ll••. 

t-::u \., ... ;, ,,, .. , ... , •• ,:. fui. s.·. r•r··~illunle. 
Ultla llll'·lltJ:a •uH'I'íJÍt'ratl:t. 

U:it1 :1 , ... ,~. l•;:··ir:t êXIIIk:u; 11J, t'U u:lfl r·u~:\t) 
•1••i \:.r •1·· "l'j' ·,, ,.,.H•· .. t.,~.m .a~ , ... u.,td••r:a-
c:•'•'" f··ila .. w· ti hunr.ulu ''''fltlL"Ultl I''JIH t:l.• 
d h tru.·tn. u Sr. I.."Hnrl t-'alltt•. rumh:tlOIIlt,... 
I'IIIUtl t •UHh,r:t•, ,, jU:O:\., JH't•htUt;.tu tl•t., h:u."-
l l&lllll:\ tia r, ''J.CII ••t.ia tlt• S:wt.t 1\ il.t. 

1~ · l'll:l, S.\ "''•!Sid('Uh), t'tiJil u \'. I~·H. , alm. 
l'ilflll"'·"lil li•• um 1"'">4l:tl ''''> tu:.l~ ,.,Jcn . .os 
1JUf1 t'U rttllh•'(•l 1t•1 ~UI tlt' ll 111:a, 
Ar,·.-.~~··· :t drcuubt:mraa •I•• s••r um;, frc-

J.:H•·,i;l, :alt'IU th• JIU IIIll••"·'· nt tui ... ,iln:t JIOia. 
S l1 :l l,a\' uUI".1, A tJU.t ll ! ·~ t•• oC ullimlJ$ :UUIO:t 
tt·m-so d •:S-i•u v ui \'ultl u X I r ;wnl i 11 :t 1'1 :uuu u h•. 

A n tltnra ,f., , ·:~ f,·. S1. l•r••sltlt!ttlu, tom 
llliii:"Uiu 111ft ltu·rolllt'U I.u t:al fi U•' :'Ü l!ll:t Cntfl-

lh .. tS:a •H l.tlmrt·~ t lu~ h:.IH&anle.i tl:I•IUOII.s 
ug.1r. scnd,. tt:tr.l untar-.,,: •111" :t 13\'tm~ 

1ItH C•,rf!.t c.c: c tl:a..; m:u' l•r·•-4lwr:'l < ·~ nhuu-
(i(llltOs 111111 :CO l'ttllhttt'UIH 1111 .i lll d O ){iu:ts. 

ht"- Sr. llrt• .. ltlr,utt·. ···w~liiPr:ul :t llltl• l ln.ll<) 
tl !l JI ~ IJHII:u;i• t t• l•••lu tJu,. (f' l ' UNui t1C'HUo-
lllk••" a iu•t•ortlllli! frc;.puu1:t tio S:lub. 
Mrt,\ . 

G••u{illur;ul;' n n"pir;u; ·lr. '1.''\'u-11•\s t••tvn~ 
1''"-'' l~uJ•t •lf' :SII :h o unnuulidttt ''s. cu lonho 
Ulll lll ;lu:i ,, llth .Stl :\ lt·r llfU tl n t ;UIII ~IIlU, p~tr:l 
•• 'I"'' II•'ÇU I ~·ut;'\ :i r . I~ (C, o :\ 1!:."\l:l ltluilre. 
:l'S('tnblc.l. IJUC- ttru\':t :t COill(:tli :Utç.'l O 0$ 
s••ITn m•nto, p<1r 'I"" tem ~;u,adu 3CIIIOII:a. 
rrt·~lllli.Í3 t•, t'll ll ~~(llt'tll,.IIH'Ult. t)~ S~'IH hnhi-
l :&.ll l ••.;; ~ ma .... :tut,•s tli! f:u.cl·o, Jlormíuír-me-
ha V. Ex•· •111 •1 •m aputn :1 :t"t•ir:tç;at, tl.l•Junllo. 
J.IIJ\'11, \'t~' 1illl:t tl:l 'i 'IH:h ritJIIdt:l~. d th ~()()~ 
t•ruu·ipio.; q.-. urtlum ,. t1t• utnr:alid:ute. 

:"!:i • •· ti•• h10jt• ''"'' •·IIB •e 1""-J•ara 1•ar~ 
1H:l lilterlat:-ln. Sr. 11r••Ji1!.'ute. VI:OW cutuo. 
cansadu de e,;per.r p•·ro< hen·tll r.los llr•Hnnt-
lhhM I! COIIItll OtameniP dt•!ilhhliclu, huic:a 
UUi vrfliJriO$ rc~urs"·' '" molhorautont•ls du 
lfir o carece. 

~:. dlbrulpr ·mu o b•mr:uln dep11Udo, cuju 
hh:.a~ rc:<pllit•1 o ~ujo:< t;tl~utos aduurn, que 
en lho IIC(;Ue, r.omo rolm bllçano, n dlroikl 
•lo C•llttrMmr olt)5Mju t:iu logicilllll ,. 1111bru. 
Gllfll ll 11 do> h:tbl!;urte.os do Sa111a R h~. 

Oo!'<le IS:l~. Sr. presidente. •1110 n rro;;uutfa 
do Sa111a ll ila t~m l'·'>sad cl por lnnrunoru 
alloraçüru, ora 1rertenccutiO aqui, nra alli. 
ura acul:i, u >úmpre com vexamo para sou• 
lmhilnules. 

l'urtcnccu om 18:19 :i cidade da Caut (J~nha. 
d'uudo dista 13 logoas: om 18\6 a 1'011$0 
Alegrd. donde •losta cerca do 5 leguas: om 
111\:t :i ltajuh doudn dista 6 leguu. 

Vullou llupu ~ 1 ar~ l'~uso Alegre; om l870 
tornou a sor 11 11r.sreriola 11nra llaJuh:i; CID 
187~ 11arn 11tlii50 A logre o pouuo dCJinis !)ara. 
ltajuhá. 

Em 1870 roi incorporada ao novo muui-
ci pio d~ S3pucaby. •londo disu 10 legou. 

Ora, Sr. presidente, por osla sirnplu.s ux-
posiç~o. vé-so •t uo ar1uellov p11VO• lllm sid~ 
o joguete dos muuictpios vl~lnhos, IJIIO, á. 
porlfa, disputam a presa, não só 1re1o lileLL 
possoal, como pola s11a riquna. 

!loja, que se 1ra1..1 da sua elevaçãu :: ca.-
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~ria de villa aem foro, eu oão posso aeellar 
u eoosideraçõcs do meu lllustro eollega, o 
• ourado Sr. Leonel Filbtt, quando disse que 
.wm esla medida es(lbacelariamos o lmpor-
lallte muulcipio do S. Goosalo do Sapueahy. 

E' este o acscjn Ardonto daquollo povo, 
ama velleidade que dovemos respeilar, tanto 
mais quando tratam da sua libertação; olles 
querem gerir as au:~s rondas, appllcal-as aos 
seus melhoramentos; querem sacudir o jugo 
elo mun;ciplo :~ quo ~tencem, querem a 
su autonomia. IIOf(IU~,onfellzmenl.e,sabemos, 
Sr. presidente, tiUO 10 las as aedes de nossos 
municipios atrophiam o matam as demais 
tregu01ias, cronndn ooda a sorte do Jlm-
cruldades ao ~ou desenvolvimento moral o 
material, constituindo-se numa verdaddlra 
ceotralisaç;io, sempre enervadora, em pro-
juizo dcstas,que se aunullam de dia para dia 

Ora, a rreguczla de Saota Riu, nas con-
d lçe}es. em quo se acha, do riquezll e dopo-
pulação, couslltuirá a sua municipalidade 
em eondiçôes de promover o seu engraudc-
Cllmento. 

E, provadt~ a sua vitalidade, dia virá 0111 
que se complete esta medid3, croando-so 
alll o foro civil, medida complemeolar e 
IDd lspensavel ás neconidade~ de urna JIO-
pulaçào rica e laboriosa, cujo futuro ~ nos 
antolh& ri~nbo. 

Base.1do nestes principios, Sr. presiden t~. 
eu entendo que é do toda a justiça a adopçào 
do projecto elevando á calegoria de vllla 
Mm foro a importanto rreguct ia do Santa 
lU ta do Snpucahy. 

Tenho concluído (m11íto btm). 

MEDIDAS DE ESTATtSTICA 

O 8r. Augu•t.oCe•ar :-Sr. 
presidente, !!empre oov1 dizer que nada 
ba de estavel oeste mondo. 

lloje veriOca-se essa proposição com 
a ma•s humilde individualidade. 

Quando tomei assento nesta casa, Sr. 
presidente, os meus io toitos pare· 
elam-me os mais lonvaveis; vinha com 
a pretençãC> de collaborar o mais pos-
slvel; pondo elll concurso com a illos-
tradaassemblea os meus fracos recursos 
iotellectoaes {n<fo apoiados; importan-
liuimos) (Iara consultarmos os bene-
llcios de que tanto carece a nossa cara 
província (muito bem). 

Mas, Sr. presidente, depois do grande 
tirocínio que tenho tido nesta assem-
hloa, verifiquei que os maior•s es-
lnrços que podesse empregar eram aba-
Ldo~. soritados por Interesses particu-
lares e, moitas •ezes, iocooressaveis 
(.,oiadol). 

Desanimei e moitas vezes tive von-
tade de retirar-me desta casa, doi-
uodo oeste tapei& o mandato que im-
merecídamente roi-me conferido por 
eleitoros de todos os parlidos pollticos 
do ti!. • 4ittrlclo. 

E, Sr. pretideote, todos os dias cresce 
de poolo este meu duejo, desde qae 
tejo que os nrdadeiroa interesaes da 
oqssa província nlo slo coradot aqui 

como o diiViam s~r (apoiado1), desde 
que vejo que ja estamos no domínio de 
uma prorogação, sob a immlnencia de 
uma outra, e que, entretanto, as leis 
aonoas, as que encerram os verda-
deiros Interesses Ja p1 oviocia, acham-se 
ainda em completo atrazo, com pre-
juízo do seniço publico (apoiado1). 

E', pois, Sr. presidente, com pro-
ronda magoa que declaro que será a 
ultima vez que venho a esta casa 
no pre~enle bienoio; jamais poderei 
sentar-me oe~ta cadeira desde que vejo 
que a aueoçlo dos meus nobres colle-
gas não tende toda para o progresso e 
desenvolvimento d.a província. 

E' verdade que vejo em todas as 
bancadas caracteres distioctos, que tém 
empenhado todos os seus esrorps nesse 
sentido; mas, lambem vejo com m~goa 
surgirem todos cs dias e de todos os 
lados medidas que atropbiam os inte-
resses da província, sotrocando-os em 
bem de intuitos particulares. 

O Sr. Coelho de Moura : - Esta 
franqueza honra-o muito. 

O Sr. A. Cesar:- Vê, pois, V. Exc., 
Sr. presidente, que en, que nfao()-me 
de !er patriotismo, tenho nuào para 
sentir· me sempre magoado e conster-
nado (mvito bem). 

E, pois, o meu intuito oio é levantar 
contra o addi tivo em discussão a minha 
rraca voz; pelo contrario. declaro que, 
pela discussão que tem havido nesta 
casa, esse additivo terà meu voto. 

Mas, Sr. presidente, antes que eu me 
enuncie, é preciso que eu diga à as-
semblea que, concorrendo com o meu 
voto para a passagem desta medida, 
pretendo tambem obter votos para 
aquelias medidas que não sejam trri-
tanles, que sejam de interesso publico. 

Não venho indagar si elias partem 
desta o o aqoelia bancada. veoho apenas 
declaral que meu voto serà sõ de 
couscieocia. 

Mas, entrarei, entretaoto,em algnmas 
consideraçOes tendentes á mataria de 
que se trata. 

Trata-se da elevação de uma frll-
guezia de nossa província à categoria 
de viUa; mu, Sr. presidente, só pelo 
facto de ter essa rregoezia os elementos 
precisos para ser vílla, pode-se trazer 
aqui um projecto nesse sentido f 

Não é prer.iso que completemos esse 
projeoto, que vejamos ai elle cooaulta 
em abeolulo os interestee dos habi-
tantes daquella Creguezia e nlo prejudica 
~ mo.olciplo a que perteocef 

Vem este projecto todo desearoad(l, 
creando uma vílla sem foro. 
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Crê V. ExL. Sr. presidente. qne 
: ficam assim consultados o~ in teres-
: ses dos habitantes daquellas 7.onas f 
• (e~pa,.te•). . 

Os Srs. Coelho de Moura o A vehno 
Correa: -E' necessario e:otame. 

O :)r. A. Cesar: -De~du que preju-
·díque os interesses da provinda, abra-se 
mão delle; antes de tudo, o~ príncipios 

. da equidade. que igualão e satisfazem 
a justiça absoluta. 

Fora delle~. tamhem declaro que 
-desde hoje ~bro um pruridu ele discutir 
.essa!! materias atti qun ell~s cai~m ou 
,passem, ~atisfazenllo assicu gcra~s io-
.teresses. 

E' preciso nesta casa 1111 0 uó~,de todas 
as bancaclas.oos entendamo!! " façamos 
:selecção claqoollas meclillas que estão 
mais no caso •le ,,assarem 11 deixemos 
as outras de parte. (A ptvlcs; <lpl! iados). 

E' aqni da tribuna que co faço este 
c:on,•cte aos oohres depc1 tado.~: não von 
para <.s corredor~s cabalar. (Apoiad.:M). 

O Sr. Ferreira Alv~s: - Apoiadn: ti 
um convite fra oco. 

O Sr. A. C11sar:-Sr. pr~sídrnte. con-
tinuando na~ rninhlll coosicJoraçOes, f U 
pretendo cliz•r ã V. Ex c o â r~~a que, 
.:oru quanto o pro1ectn consulte em 
parte os 1 nteresses elos habitao tcs 
daquella zona, todavia.nào p1ule passar 
pelo modo porque està forcoulado. 

V. Ex c. comprehende que o far to ele 
desmembrar-se aquelle tArritorio de nm 
dos mnnir.ipios da província mnlila 
e!Se muni~ipio, sem trazer neuhucu iu-
aeresse âqnelle. 

O Sr. Jurumenba : - Qual o muni· 
civ•o que vai mntilart 

O Sr. '-· Cesar : - O de :). r.onsalo. 
. Mutíla em {lafte, porque ~et i ra uma 

parcella das rendas do município e oào 
traz as vantagens que era para se de-
sejarem, porque uma villa sem foro é 
uma ficção e oãn realisa as aspiraçÕIIS do 
povo. 
. lia uma necessidade que nioguem 

pode negar e ~que, desde que se apre-
seOJte um projecto creando uma villa , 
dele ser com foro, porque ,dCl contrario, 
se l ão dar i freguezia que pretende esta 
~evação os beneficios da camara muni-
Cipal, prejudicando-se em parte o mo -
oicipio d'onde é destacaaa, sem, entr&-
taoto, se lbe darem as vantageru; de um 
fero, onde ba juiz municipal, .:ollector e 
ootros empregados poblicos,que podem 
senir os seus eminentes interesses. 

O Sr. Nelson : - Oevemns lambem 
altender a vontade dos povos. 

• O Sr. A. Cesar: - l'tlas, esta vontade 
J1iD pode ser attendida sem um criterio 

I .: ti elo criterio da assemblea aueoder 
os interesses elos povos de conformi-
dade com os interesses geraes. 

O !:Ir. A v e li no Correa : - Não é o ma 
vontade unanince: talvez nem a metade 
dos h~bitant~~ ôes~a freguezia 1(·~r]e a 
creaçào rio villa. 

O Sr. A. Ce~ar : - Eu arabo rlefater 
Ulll appPIIO anM nobre;; dPputaclos: (a-
tamo~ uma tciecçào da~ medidas que 
n~n sào irrit an t~s u qnr rnnsnllam os 
i nle,~se~ da proriucia 11 olvid~mos as 
quo p•lllem prrjudical-os. 

Con-~rvado• e~. liberaO!' n r.Jpubli· 
canM, tenhamM abnrg~ (·àu c d ei x emo~ 
de parto a~ merlidns que pM~a m ter r.t-
raf'trr pullt icu. que nim muít:1~ v~les 
.sati~raz•r somente a caprichos das loc.1-
lill ade~ (muito bem). 

~l as, Sr. prcsideute, tal foi u pruriclo 
nesta •IIIC:< tàcl cll' Cl'tatb tira, cpll' :lllrc•-
sru tou-~c um nuu1rro c·on•ulr.·:I\'PI 
ruurrn••, uc• projrcto,., cuj.1 ma ice r 
parti'. t',hlll c:rrto, nào c·onsulta torl n< 
u~ i ut~rcJ~~r$ cl:c lli'Oviucrlc. 

o Sr. C. ;-ingneira : - l'c•r(eitamente. 
tl Sr. :\ . Co":' r : - V. E., c. corn-

prl'lceurlc que n,-.,. elevemo" curar 
dos cn tcresst·s •la popnlaçf10 cl t! nossa 
l'rovínc•a. ma_< ""tP. dP.I'Cr não consisti\ 
unic-~mcutl' u:~ r re:u;ãn de villa.~ aqui '' 
arolit, 11<1r:t >~ti·fa7.er :atuitos 'l"'' nàu 
são ics 1·ezes justilicanis. 

SicCJ cstns a~ rnnsidl'l'acoes que teuhu 
a fa1.cr, cs t.crando qne ellas serão snf-
licicntos pam cJUO n appello que faço 
pr(lduz:t rcsultarlos t-rollcuos, isto ê, 
qne nos unamos e combinemos sobr11 
quac·s as mc·rlitlas que 1lcvem passar e 
qual.'s a~ 11ue devem ser abandonadas, 
por irntantcs c que nc:chucu rutcrcssc 
trazem para a província . 

K' as.~im que dariamo~. com o nossr• 
procedimento de verôadeiros represen-
tantes da prn,•incia, uma prova em 
contrnrio do juizo 11esravoravol que 
pc~11 ~t•hre esu casa. 'JIHII o ,Jo h a ver-
mo~ até hoje retardado o nruf:unento 
tias l ei:~ annuas. (Apc.iados). 

Sento-me, pois, certo de que a jus-
tiça ha de imperar na confecção destes 
projectos, que teem de pas~ar como leis 
da província. (.\l uitobem ; apoiados). 

'' Sr. Coelho de Moura : - ~'alou 
r:on.) ra triota. 

O SI\ . ANTONIO TBIJi.l;;(t\A;-Consulto á 
v. Ex .. 3r. presídcnre, si na casa oxisra 
um~ perí~'<1o do eapilâo Joaquim Bonlo de 
Carvalho. pedindo a esra assembtea que 
seja annexada ã freguezia d o Rio Claro 
a sua rueoda. 

Pergunto isso, !JOrqne lenho de mandar 
uma tm~enda. emenda qoe não mandarei, •i 
por venlura ex.isrlr 85S& pelição, mas t que, 
com o costume fie se empunhar a rolha 
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quaJldo ha 4 discursos, ê provn vel que eu 
seja a;TOlhado. 

O Sr. An~ero :-E' quui certo 
O s,. Prtl::lidente:-E•t ja do:clarei ao no-

bre deputado que mar.dei ver na seoretaria 
si ha ou oào o requllrimeolo a que 5o 
rererio. • 

O ~R . JURUIIIENHA:--'Sr. prusidenle. 
muito propositalmente, tendo a rortuna de 
falar honlem sobre o projecto n. 1114, bus-
quei escolher a lguma$ ma&erias que nàq ~or
r~sem lmpu~f!!ações .e rorruet um addii!Yo, 
aohre o qual nao pod1a sup,10r que honYeue 
a menor coutest -ção da pnle dos deputado• 
d.e uma e ou1r.- bancada. 

Entendi-me com o !>r. padre Antonio Toi-
:uira e mostrei-lbe o mesmo addiliTo em 
dJscussão. 

Tondo S. Ex. aceeilado, ainda respon-
deo-me que era de inteira justiça e que não 
podia contr.rlar-me. 

O que justifica hojo a 1enu opposiçio 
de S. El..l · 

Sempre acreditei e continuo a rator jus-
alça ao cr•lerio e si nceridade de S. Ex. 

Si bonlem entendia S. Ex. que a bunda 
do Quilombo, perlenc~nle a JoaquiDI Bento 
~e CarY&Iho e outro~. dnia pr rtence•• á rre-
ifoeda da Ventania, porque mudou de opi-
n ião tio rapldamenter 

Sabe S. Ex. a collocaçào IOpograpblca desta 
luenda, que limita-se aom o patrlmonio da 
Ven~r.ia. 

Sabe tambem S. ~:x. que oa proprieJarios 
do Quilombo quorem pertencer a Passos e 
olfer0110 o testemunho do nobre deputado, o 
Sr. Avolloo Correa. que ê mais interessado 
do ~~~~ S. Er.. 

(Apartes prolonpdos dos Sra. Antonio Tei-
xeira e Antero). 

O Sr. Jurumenba: -Est.a questão do peci~ 
c.ão ' balela que se lnanta, aem u meuor 
funclamenlo,e que não (oi ailerada por S. Ex. 
quando mostrei-lhe o addilivo que se di!SCUit. 

O Sr. 1oaqulm Bento de Cana lho • outros, 
proprlel&riôt da razeuda do Quilombo, mutto 
ilae)ào a tranererencia para a Ven12oia e não 
se~;~reciu. de petição, Tisto como o que se pede 
é suaflesmeule " restabelecímcnlll da' anti-
gas d 'fisas e limajosla reJ~a raçâo ao •uuoici-
pio de Passos, d'oud& :lrou-ae este pequeno 
terreno. 

O Sr. Barlloaa da Siln: -E' urna medida rera.t. 
O Sr. J Liroru!lnlla:-Sem cl.u Tída, ~ uma 

medida geral 'e óio compl'ebêndo o alcance 
ela telmoskcl .. olire deputado. 

O Sr. Antonio Teixeira: -E' prec.iio haver 
4wcadeu pata com os reprMeotantes do 
dlstrieto. 

O Sr Jurumenba:-Aiem. clí;so, ube o uo-
b~ Air 1.1do qae .ouaou a~J~igo huiml) do Sr. 
10&\JIIÍn Bento de CanaJbo. cidadão pre-
II&Dte o dislincfiul mo, a CJ.Uein promeul pro--
alar este ierii~ reslituhiOO.O ã rrériseaia 
da. V entanto& • ao lermo de Passo•, onde 
aqnell~]&ID.lr!J • ''ralmente esritaado por seu 
uractér booe;;flss•mo e honrado. 

O Sr. Antonio Toixei ra dá um aparte. 
O Sr.Jurum811.bã:-Nio digo nut não pro-

leSte; proe.~rá o pobre cl~~~tD&;.do com am-
pfauNbe~l ·•pero~e.w será eapu de 
r.onlndiaer o que acab.l de dlnllar. 

O Sr. Antonici Tei11;.elta di um a~rte. 
O Sr. Juromeg_l)~~ ~ano p.-sáitô; ten.lfo 

o Sr. JoáQ!ilio"~· .ile rn1~o t ·onltos t:Oil"~loli aB ·ru a•dfrli:··u· rlllli'd.a ciQ 
Qtrilombd; pei'llltlcenclo O'iri ·em (lUce .. o 

termo de Passos n a oucra ;>arte ao muoict-
plo do Carmo. roi conve,fenle a passagear: 
pàra um a6 lermo para e~ct4!'11m-se gran,_ 
despPias e o dobro das cu~tas judiciaes desde 
I)Ue IOfiJnYA•se preciso (UDCCÍOOU DO (OrO 1ft# 
Carmo do Rio Claro e no de Passos. 

Desde. entrocan to. qu e roi feiu a divis&.:. 
da razenda e os Interessados nv os primeiro. 
a Dediretn o roslabeloohoenlo desuu oommc.-
diilades, porque esta assom.blea não conco.r-
darál 

Nesta casa, Sr. presidente. se tem o~tabele
cido o precedente de auenderem-seMias pre-
tonçõell indlvidoaei, desde que o ellgelll 
oa interessados. 

Porque proc:OOer-se de modo divouo COID 
os proprietar los da fazenda do Quilombo I 

t.-:u sei do dou.s interessado,, qu.e dei uM 
de votar no Sr. conego UUys!es no ulli-
piei lo eleitoral pua deputados provincl.aa.. 
110r supporem que olle se o~punba a esta 
medida. 

Sirva do tição. 
Demais, Sr. presidente, o Sr. l oaquha 

IJeoto nunca requereu ~ passagem du 5ua 
fazenda para o Car!flO. 

Não roi o Sr. Carvalho quem assigDOII 
a petição que veio o aooo passado a 
esLa casa ; foi um seu pro1imo parente. 
•eoeravel e distinclo cidadão, a queiD 
c. Sr. Carvalho não quiz contrariar ; as-
sn mio inteira a respoasabilidade. 

v Sr. A.ntonio Teixeira :- Creio que 
~. Exc. P.Siá enganado. 

O Sr. Juromenha : - Não estou en-
ganado : V. Exc. pode veriOcar isso. 

O prnprietario não podia dizer (apar-
tes) cousa nenhuma, porque, tendo esse 
parente assignado a peltção em con-
fiança, conseolio em tudo e tratou de 
11roceder á diTisào, da qual fu i o adTo-
gado. 

O nobre depoLado pelo t4. • districu. 
sabe destas cir.:nmstaocias e está plena-
mente convencido da ínstiça da medida 
con&ida no additiTo em discussão. 

E' preetso 'lUe S. Eic. proceda COIII 
máis calma, pois não desejo divtllair 
em ~eos aetos om motivo boslil á fui-
oba pessoa, õesde que leal e sincera-
mente o considero. 

Depois, Sr. prt'Sideote, o nobre depu-
Lado laborou e!D um engano, alle~d(J 
qoe os ioter!)SSados e proprisLartos da 
razenda do Quilombo deYião requerer. 
sem o que nada se poda absoloLament• 
aUerar. 

A materia de qoe trata o projectit 
não ·6 medida que dependa de petiçiG 
ou requerimento ; 6 medida geral. 

Sabe o meu iliusLre collega, o Sr .. 
padre Teix.eira, que esú. razeoda, que 
preteo~o 411s~'mbtar do Carmo do RW. 
Claro.ê que. seja, anoe~adà á Ventania_ 
estl distàote meio kilometro da sede da 
comar~ 8 ao kilomelros do Carmo de 
Rio Claro. 
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O Sr. An•ero: - V. Exc. eslâ oxagc 

nado ; não é encta es..a distancia. 
O Sr. Juramenba :- EoLão, V. E\c. 

nunca andou por aquelles lados e o ~eu 
aparte bem mostra que não os conhece. 

Si esta medida não pas3ar. eu me 
g,mpromelto para o aono a 1ra1.er nm 
.abaixo aiiSigoadll dos haililaoles daquella 
localidade, afim de satisfazer ao nobre 
•loputado, o Sr. padre Teixei ra , que 
tem-se mostrado contrario á Ventania e 
aos seus habi tantes. 

O Sr. Antonio Teixeira . - Não 
apoiado. 

O Sr. Jurnmenha: - V. Ex c. tem-se 
mostrado contrario à vontade dos Srs. 
J oaquim PllltO de Carvalbo, Antonio 
Goosalves, Manoel de Oliveira, José 
de Oliveira, proprietarios do (Juilombo, 
(', a outros distinctoa ci(jadãos do I ugar : 
V. Ex c. esLá coe· -ariaodo muito de perto 
uma aspiraçao justíssima, de modo que 
até mesmo receio da sorte de V. Exc. 
com relação ~ Ventania nos fu turos 
pleitos para deputado provincial. 

Não querendo. Sr. presidente, pre-
judicar outras medidas que tenhão, por-
•eotura, relação com o additivo o. i , 
vou ofTerecer á consideração da casa 
um requerimento, quo adiará a quosl.ào. 

O Sr. Antonio Teixeira : - Ja vejo 
qne o nobre deputado vae propor a ro-
lha. 

O Sr. !urumeoha : - Não farei se· 
melba.ote co usa, em defereocia à V. 
Ex c. 

O Sr. Antonio Teixeira : - ~luito 
agradecido. 

O Sr. Juromenba : - Requeiro ape· 
nas que seja destacado o :~dditivo 
em queslio para sofrre.r discoss:i.o es-
peCial. 

Creio que assim faço a vontade do 
oóbre deputado. 

E ao mesmo tempo requeiro o en-
cerramento da discussão do adi tti vo 
o. i. 

Encerrada a discussão, é approndo o 
.additi'fo, menos na parte reb.tiva ao 
projecto o. ~70, que roi separada para 
ter discussão em sevarado. 

Entra em discussão o de o. 't. 
O Mr. Caodldo Cerquelra : 

-Sr. presidente, muito a meu pezar, 
muito a contra-gosto, eu ' eobo entrar 
oa discussão do presenl~ addi tifo, á 
q_oal olo poeso fartar-me, pois que ;.S-
SISts-me rigoroso denr de var m.ais 
uma n~ prestar ao muoicip1o do m6o 
·oascimeow o Craro concurso de mioba 
voz. afim de qoe, do (lOUCO que. lbe 
reata, oào se lhe llre ainda ama grande 
parlll. 

Nllo é a primeira vez. Sr. presidente, 
!Jne tenho sido rurç;ulo a levantar-rue 
nes~ tribuna para impedir que seja rtl-
talhado o velho municiplo do Pomba. 

Como V. Ex c. sabe. Sr. presidente. 
aquelle muoicipio, austalatl0 no dia ~~ ~ 
•16 Agosto de 18:1':!, compuuha-~P dos 
mnoicipiM do 1\io Novo. S. Joio :-J, pn-
runcenu. ~l ar de llespanha. LPDp< lltlllla. 
:- . José tl'Aiem Parahyb~ . Ubâ. Rio 
8ra11co. Muriah!S. ViçoHa, Mauhuassú e 
Caraojlola. 

Vê V. Exc. que em :10 :mnos tem 
sido desmembrados todu5 esses munici. 
pios do Pomba. 

Estando hoje a sua la vou r a. pelo de· 
pauperarueoto do terreno, reduzida a 
cootliçOe.~ peoiveis : tendo. Sr. presi-
dente, ba mais de 30 annos. bavido ali i 
11 ma grande emigração para a pro-
víncia d.o Espirito-Santo,levando com-
!igo os seus proprietarios parte da for-
tuna do município, ficarão somente, 
Sr. presidente, as familias pobres. de 
que este se componba. 

Um Sr. deputado: -Neste caso, sup-
prima-se o município. 

O Sr. C Cerqueira : - Seria melhor 
do que augmeotar-se a a{ff1cção ao 
otfliclo : seria preferivel i!I.~O a tirar-se 
parte do município, d'onde os terrenos 
produzem, não só ce reae~. como ainda 
fumo e café. 

Sr. presedeote, são a!t rregaezia.s do 
PorlodeSantoAntonio doGuarany as qoe 
mais concorrem para a., rendas muni-
cip:les, que mais contribuem para ma-
onteoç.ão do fOro da cidade. 

Ora, um muoicipio nestas condições 
não deve, a preteuo de comroodidade 
ou de velleídade de parte da população, 
ser sacri6catlo assim. 

Sr. presidente, inimigo íofenso da 
esta::stica, durante os Ires bieonios 
em que tenho tido assento nesta easa. 
tenho procurado, na medida de minhas 
forças,ímpedir que do meu dístricto seja 
desmembrada qualquer oarte de ter· 
rítorio; e teobo sido log;co e cobereote, 
porque, com referencia aos demais dis-
trictos da pro•aocia,eu tenho proc&dido 
da mesma forma. 

Não sei. pois. Sr. presidente, qual 
a razão porque os distnctos • isiobos do 
Pomb< ;;\oçào sempre suas 'fistas con-
quistadoras, ambiciosas, para aqut~lle 
manícipio. ja tão retalhado, llo de-
pauperado I 

Sr. preeideote, aqaelle muoíoipio. 
qne tem sido sempre esquecido pelos 
poderes publicov, dni; mesmo espe-
rai! qoe JIO fim do ~o lo lbe 'fiessem 
arraucar as proprias entranhas, lhe 
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.,-,essem c:angrar nas ar~trial' e tirar-
lhe as condiçOes :!e 'filllitlade. 

Sr. presidente, si V. Exc. fOr à ci-
dade do Pomba, a mais antiga da mau a, 
'feri quo o alia a lli attesta a soliciwrto 
ou, antes, o cuidado dos poderes publi-
cos com relação ao seu descovoh•imeoto 
mora I e materia I. 

O Sr. Aristides Maia·-A cadea da 
c•dade do Pomba, c.1dea ceotral,acba-se 
em mísero 8l'lad.o. 

O Sr. C. Cerqueiu:-A cadea,a ma-
triz, não tlitn tido um 'fintem dos ro· 
frt s da província; a t. • casa de cama r a 
all i roi construída a expensas da ra-
mnra municipal; mais tarde, forào YO· 
tallns 12:0006000 par& a cadea, mas a 
caruara e a população tiverão rte en-
trar com cerca de ! 3.00(16000, qnaotia 
em que excrdeo a obra. 

A uotca ponte existente no rio Pomba 
naqutlla cidõde foi feita em 154:S, 
anoo de meu nascimento, pelo cidadão 
Antonio Alves João, de ~audn!;. me-
moria , sem que até hoje rosse votada 
nesta asscmblea, síquer, a mais insig-
nificante quantia para seu reparo; seu~ 
cooceriM são ~empre feitos :\ custa de 
particular!\~ e dos mingoados recursos 
da camarn mn oicipal. 

SI atte11det mol', Sr. pte~idPntP. á 
,·iação rerrea. ''eremo:s que foi aquella 
a ultima cidade da mau~ ser· 
vida pelo ramal do Guarany; e em que 
condições,Srs. 1 
· 1 J7oi levado a eiTE•ito o ramal de Gua-
raoy à cidade do Pomba. porque lcYan· 
tou-~e no seie daquella povulação, po-
brs,como é, grande parte do capital oe-
cessario, secJo mister que muitos ci-
daclàos tirasstul dinheiro a juro de um 
e meio por cento para fazerem as en· 
Iradas t!'llluas acçOes. 

Fui te1.temunba desse facto. 
E' dSsim, Sr. presidente, que o 1. • 

a~.;tonista da União é um cidadão resi-
dente oaquella cidade,que poz em jogo 
nc~sa empreza toda a sua fortuna, to-
d 1s suas ecooomias . 

. sim precedeu quasi toda a :>Opula-
çãt. para pcder conseguir aquelle me· 
lboramento. 

Quando se iniciou a estrada Uni.ic e 
lodustria, não faltarão promes~as fala-
7.88 de candidatos, que garantião áquella 
cidade que multo brev11 ' A rllegaria ,, 
macad.ome; mas este uào passou o ri-
beirão do Caranguejo. 

A Uuiào Mineira lá .:hegoo, Sr. pre-
sidente, depois dA muito e muit.o ali-
forço. depots de onerar-se um grande 
numero de proprietarlos, que, tendo 
tomado acçOes e nã'J podendo em tempo 

fazer as respectiva.! entradas, virão-se 
na necessidade d& tomar dinheiro a 
jnro de um e ll'oto. como ja disse. 
M~. om que epoca chegou o ramal 

da estrada de ferro ãouella cidade 1 
Chegou quando ja o~ terrenos esll•ào 

todos depauperaclos, cansados, quanllo 
as mauas estado estragadas, quando 
ja oào era mais possível o plan-
tio do café, quando os primeiros pro-
prietarios Ja tiohào emigrado para a 
pro'fiocta do Espírito Santo, como para 
a do Rio de Janeiro. 

Foi eotão que alli chegou a estrada 
de ferro. de sorte q11e não poderá pro· 
duzir os efTeitos desej•dos,porqueja não 
achou o município nas mesmas condi-
ções primitivas. 

Pelo lado da instrucção publica. Sr. 
presidente. em epoca muito remota, alli 
houve uma aula de latim e franctz e 
liDe, depois, com o novo regulamento, 
desappareceu. 

Nà<J temos :.lli iostrucçào primaria, 
por~oo, sendo a vida caríssima, si vai 
algum professor, apenas conserva-se 
t!ous ou tres mezes e d'abi a tr um ou-
tro ''ai·so muitas ve:.es mais de um 
ao no. 

Ora, Sr. presidente, si, pelo lado mate-
rial. si. pelo lado moral, uão tem esta 
illustr:~da assemblea, e nem tampouco 
o governo, os poderes geraes, laoçado 
suas vistas benellcas sobre o município 
do Poro ba. o muuicip10 mais velho da 
zona da matta;parece uma verdadeira 
ioiquidado que t ~e venha arrancar-lhe 
uma das suas mais importantes freg•t~
zias para ser Incorporada a um dos mt.-
nicipios mais iJrosperos da malta, como 
seja o de Catagoazes, não somente pelas 
coodiçôel> lisonjeiras da sua la,·oura e do 
seo commercio, mas lambem porque 
tem uma area e1. tiosissima e, ainda 
mail', porque, alem de ter grande ou-
mero de fregnezias, estão todas ella!' 
situadas serra acima. onde ~e a chão de~
eovolvidas de maneira espantosa as la-
vouras do fumo e do café. 

O Sr. Dutra: - Com a dl cidade, são 
apenas 4 freguezias. 

O Sr. C. Cerqoeira:-Mas, todas muito 
importantes, n leodo cada uma um 
mooicipio. 

Sr. vre,;ídeote, a uoica consideração 
que ha em favor da pretenção de 
alguns habitantes da rreguezla do 
Porto de S2nto Antonio e dos illustres 
signalaríos dos do projecto que raz 
parte do additi'fO n. 2 é que encurta-se 
a distancia. 

Ora, Sr. presidente, até então, a es-
trada de ferro Leopoldina ti oba se pro-
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1oogado de Ca tagnaze.~ para S. r.traldo 
e o ramal do Guarao,· ainda eSLava oo 
mundo das possiuílidàdes e, no entanto. 
a frtgutz:a do f'orlo de S. Antonio 
11à0 se tinha lembrado da medida que 
hoje acha l'OUVCOÍCDtO. 

Dfpoí~ cp1e a e~trada de f~rro Uuíào 
.Minei ra ffZ o seo ramal p•ra a ci llade 
do Pr mba e po~ te1 iormente ftz outro 
ramal. que \'t m ligar a cidallu de l.:IJà, 
quA lt•m o r.•·me de ligatão . u que ap-
parert'o P~~e prundo do tran~fertncia ... 

O ~r. llutra:- Ja ante~ d•sso 11oha 
apparccido. 

lia nu v e :w no.~ snllci til o •~t o. 
O !\r. C. Certllii'Ha:-1Jnanrlo OR habi-

tantes dn trrguezia do l'ortCl do~. An-
tonio tiuh ;·,o de l't·urer u m;~ dlf tancia 
de (J legna~. a ca 1allo e por maos ca-
m•nhc,s, nunca se ltm1Jra1à••. nrm tam-
pouco tl5 rPt rP~tutantrs 1111 !1.' dbtrlcto, 
de ~rmellcaole trau,frn•nraa. 

O Sr. Uulra.-- O auno pa>sado até 
~s~a pret•ntân 11'"' rar•t·cr da commis-
8Ao. 

O Sr. C. t:en1 11rir .• . - .\ ppareceo llo 
311U (I Jl:i>'>:t•IU 1 :or:c 1 il; m;,~. liiiU('ll 
hOlll ll pn•jtrlll nr--c 'ent11ft• 

Put ' ·"""· .. i :t..: ... ···ln,t ii 'S ~5o a~ 
mes ru~~. não h:. r:o t.ã" t·a r.r l)llf? ~e ,·e-
nha per!lr es.a mellilla, o IWflrr com 
i n sr~ncra , mnçeudll->e cro~ e trrra. pro-
curanllo-~e rarlh !lo r rul'c"h"· . . 

O Sr. Dutra:- hu uuuca as prot'llrri. 
O Sr. S1lva F11rte~:- 1·:u não as a• l'lhJ, 
O Sr. f:. Cerqueira:-I.:IIn~ 1•·111 I' ÍIHiu; 

alguns preteod~o te• tc':m trawlu os ai· 
forge~> cheios de carta~. c< lllmcrciante~ . 
ca1eiros, .:ometas, emlim, empenhos de 
&oda parte. 

De promphJ. não po~sn cla~,•licar es-
tes pretendentes do estatrstica, mas 
. i!pportuoamen te o farei. 

Porem. o q !l~ ,j facto ô quo os mais 
importunos que a11 ui Sll lcnt apresen-
Udo forão com certczn os q uc viurão 
là da partes do Porto llo S. Aotooio 

Eu poderia dizer qual é a or i~te rn de 
.,.melhao te pret.,oçao, mas não o faço, 
por dignidade propria. 

O Sr. Urandão:- neve ser muito con-
fessavel. 

O Sr. C. Cerqueira. : -~ào é confas-
.avel. 

Eu acabo de rleclarar que, por digni-
412de propria, não quero dizer o V· E:tc., 
permt tta que lhe diga. torna-su um 
pouco impertinente com o sco arar te, 
juisliodo para que eu diga aquillo que 
ja declarei de aole-mão que, por digni-
dade propria. ni.o podia dizer. 

O Sr. Dutra:- Pela miuha parte, de-
otlaro que simplesmente tra to de coo-

snllar n interesse e a commodidade 
llaq utllos povos. 

Cl Sr. C. Cerque1ra: - Essa ,·. a appa-
renc•a ~om que elles v.lm MJ II I, mas 
eu po~so do ante·mân asseverar qur. ha 
ahi a IHtunn cousa de 1:rlm ino~o. 

O Sr. Brandão: - l ~lo que,~ preciso 
sahPr. 

O Sr. C. Crrqueira :-~las eu não sou 
prumotor puhlíco para dt•nunciat, 
\' . Exo·.,r(Uil J3 joi vromotur, demrllidu 
dPpocs do ~O de ago~to. é que pode de-
nunciar: f U, romo padre. r..ou pos~o de-
ouncrar a u•rcguem; só ac. :tel 1 pro-
mutnc ia uma occa~rão para accusar 
um rPgo 

O Sr. llntm:-Ja dedn t ~l que 1la mi-
nha 1•:t1IC fca 3Jl ru~~ 11 illlfr('~~C de 
allPndrr a curnruudidade •lu~ P••vo~. 

ll Sr. C. Cf'rqueira:- XPm Pu digo 
que \' Exc. autle mellidll ne~~c rot. · 
chavu. 11elo contrario, raçu tl•t meo nobre 
collrr::a u conceitl) a quo to1tn n homem 
d!• h('ITI. Cú i!HI S. Ex c. o e. tem direi to 

l·:,tou "o rererirnlo a ell~s. 
l'~• l lrào ao ntJ brP •lopulaclu, mas 11 

moHivo porque pct!tr:cu li quo não cou-
llt râo; pon·m. ~I S. Ele. h\r a rid;ldt• 
tln l'u1nh~ o• t1;.l;o 1 r11 111 pes•oa~ lf,. f;,m, 
h~ tio ~abrr a 1 ~•dto, 1111e a lias não 
abona mutlu ,, al!luns dus sif(naLarios 
da pelltfco fe11a a est:1 3llSI'mlill'3, 118-
dindo a •11:1 transrerrucia dn muoicir•iu 
do l'omiJ:. p~ra u 1.11: Ubâ. 

O Sr Untra:-~las. n quo ú incontt•s-
ta,·cl é 11110 IJa cmumlldillr.tlo Heral 
para eltes. 

ll Sr. C. c:~rqn• ~ra : -lla par;t aQuel-
le.; •1111' "' .ll'ltfiu alt'1t1 oJu a11'J1al. JlOI'-
1)111' na realidade ficãn 111111~ pnto ole 
UIJá; porem, t.lesdc t.JU I: " r;O iupanlua 
•.eopot. lioa mude o seo horario, Cll55:1 
e>sa mzào • 

Sublaltl causa toliltH' etfectus. 
Sr presllleute, outr'ora, vivia a paro-

r lua do Porto de S. Antonio om rci:L-
ç•\os r~mlstosas com .1 ciliado do Pomba. 
relações t.JUO se uotãol enlrA larnilias qut' 
cullivão a amisade recipror;amente ... 

ll Sr. Prastdenle:-Previno o nobre 
tleputado de que a hora está dada. 

O Sr. C. Cerqueira:- V. Exc. dà-me 
ur ·- noticia que muito me desagrada, 
po1 qr:o eu tenllo lodo o empenho em ma-
nifesta• a esta il lustre assemblea as ra-
zoes <1 ue mo assistem para impugoa1· 
esle projecto 

NAo é simplesmente uma velleidad11, 
nem o amor propri<.. 

O Sr. Dutra:-Eslá defendendo os in. 
terasses do seu dislricto. 

O Sr. C. Cerqueira: -Não é porque 
so trate dos interesses do meo d1stncto 
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ou do município em qne nasci que es-
tou fazendo estas coniíderaç083 e sim 
porque ellas eslào de accordo com os 
rneos princípios. 

Nunc.\ votei nesta casa motlida elo 
ostatislica, que não fo~se tle accordo 
COro OS meO$ COII'lg IS dt~ diSlricto. 

Desde o llrimeiro anLo que aqui tive 
assento, admiuio·se es1 a prdXe, corn a 
qual me conformei e lave lc.go nos pri-
meiros dias de sessão urna prova de 
que ella fóra aceita e posta om pratica 
por toda a assemblea. 

O dislincto Sr. Dr. Paixão. enlào re-
preseota~>te do to,• districto, apre-
sentou um projecto semelhante com re-
ferencia ao Guarany, passando-o para o 
Rio Novo. 

Em vista da impugnação que fiz e 
de ter invocado a salutar pnxe que 
havia sido abraçada por todas as ban-
cadas, aquelle illustre e:t-reprPo.õu· 
tante da província, com o ca valbei· 
rismo que sempre o disting•tio e ca-
racterisou (apoiados), abrio mào do sco 
projecto. 
Volverào-~e os t11m~os, o pessoal 

dessas bancada.s tem stdo renovado. 
Sr. presid11nte, a preteoção dos po-

vos do Porto de S. Aotooio oão é uma 
aspiração geral, mas sim desejo ou vel-
leidade de alguns habitantes de dentro 
do arraial. 

O Sr. Presidente:-Pr6vino ao nobre 
deputado que a hora nstil dada 

O Sr. C. Cerqueira : - Sr. presidente, 
nunca iocommodei esta assemblea pe-
dindo prorogaç.ão de hora e eu estou 
:tioda em meio de minhas considera-
ç()es. 

Este projecto é o ooico que justifica 
a minha pr&~ença nesta casa. 

Não fOra elle e ja, ha muito tempo. 
eu me teria retirado para minha 
freguezia, porque vejo que a Msamblea 
de~te anuo não oecessila do meo coa-
cor (n4o apoiados). 

A• contrario, eu entendo que tenho 
sen ido aqui de empecilho; vejo, Sr. 
presidecte, que estou como uma pal-
meira no deserto; completamente i.;o.. 
lado. 

Mas, Sr. presidente, esta posição, que 
crtei pua mim, não é fliha du capriche, 
nem de outros eeotimsotos meoos jos-
tificaveis; quando mutlo, serã filha da 
falta de conbecimeotos, mas nunca nm 
erro de •ontade (4parles). 

Bu requeiro à V. Exc., ~r. presidente, 
que consulte a c~ s1 me coo.cede 
mais tiS minutos de prorogação, afim 
de terminar o meo discurso. 

E' a primeira vpz e ooica que façO· 
semelhante pedido. 

Consultada a casa, concede a proro-
gaçào requerida. 

O Sr. C. Cerquctra (contiuuando):-
Sr. prcsi len te, são muitos os h<tbi tantes 
aquoru do :trrai:tl do Ptlrto de Santo ,\o-
tunio, quo por forma alguma querera: 
pertenc11r a C1ta~uazos. 
Pt~nso. portanto, que o capricho ou a 

velleidade de alguns habitaote:i não 
podo justificar a mtldiJa qu.l se pretende 
adoptar. 

Sr. presidente, eu lanho cartas c estive~ 
em casa do O. Anna P .• ntes, em 1Stn. 
rcspeitavol matrona, que tlls~o-mo por 
forma alguma quereri:t ella e sua rami-
lia. quo se compõe do 8 ou 9 fazendei-
ros. al ias muito importantes, semelhante 
desmembramento. 

Disse-coe que, ainda que o P.>mba es-
tivesse a l :t IPgoa•, preferia morar 
nossa cidade a ir para Ubi ou t:atagua-
zes. 

Esta ó uma informaç:to fidedigna, qos 
r~vesenta a lavoura tl3'JUOila froguo-
zaa. 

V. Exc. sabe, Sr. presitleote, quo, 
quando um!l farnil ia importante a~sím 
se pronuncia. todos aqu.:llos que estão-
na sua dependencia ou Jebaixo de su& 
juristlicçào acompaohão-n'a. 

Si formos, a regalar somente pelas 
distancias. eotào, oeste caso, devemos 
supprimir tato hem a cidade de Mariaooa. 
que é a sede do bispado. 

Um Sr. deputado : - A cidadu <!8' 
MariaoM é creada por lei gera 1. 

O Sr. C. Cerqoeira : - Devemos fa-
zer urna indicação aCJS poderes compe-
tentes nesse sentido, desde que para. 
isso se cousnltem as distancias. 

O Sr. Gomes Caodido : - A cidads 
de M.arianna precisa muito de vida a 
conta corn o aolilio de V. E~ c. 

O Sr. C. Cerqueira: - Naqulllo qutt 
depender de mim, eslà servida. 

Sr. preaidtlnte, a camara municipal 
do Pomba, composta Jos cidadãos mais 
selectos do partido conservador e doo 
partido liberal, acaba de representar 
nesse sentido, Impugnando a traogfe-
rencía da rregoezia de Santo Aotooioo 
para C:atag11azes. 

Ora, Sr. presidente, os inoooveoienle$ 
que allegào os habitantes do Porto dtt 
Santo Anlocio não são absolutameot& 
j ostifica v eis. 

Nlo •ejo motifo para que transia. 
por esta assemblea e seja convertido eiD 
lei um projecto que vae prejudicar D&-
cessariameote as rendas muoicipaes do 
Pomba. 
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,_A questão llc mais uma meia duz·a •lo 
l.ilomelros de ~s lratlas de ferro u~•J ó 
tn cOnYenJCOIC. 

Penso IJU& isso não porle re.•u nn e;:pi-
ntn de justiça •lcst:. a~~emt.lea. 

S• n nannicqno tlu I'Lt mba nunca rn-
ccbru bu11clki 1 al;:u•u dos podtlrt•S 
t •nhlir:ll~ : ,; o~ poJeres pnhlkn~ n:io 
ttim ~iolu ~uliri tu~ r•m allentler ás suas 
nfr.r~<i·l :ulc~. nito 1·rjo motivo para so 
lh(l can~~rrut prrj11í~••s . 

. 'l \ , devemo~. :)r. pre; i•ieoto. tia r o~ 
m~io.; ueccssa rio~ par.a a ~•ta lluhsislt•u-
cia P. para :1 su .• m:ulltlençà•t? 

Sr. JH•:sioJe lllll, •': rifão an tigo . -
•tnan.l·• não 1•otlemos dar. não de1·emos 
lt r a r. 

$1 c.•tl illustrarla :•ssomblea tem sido 
-<empm surda ás aspiraciles daquelle 
muuil:ipio. man~fc~tadas pela impren.;a, 
JlOr meio olt• rcrlrcseotacões e pelo hu-
miltlu •1rgào tla'j nellt~ que ahu.;a ate 
vo; sa prec10sa atteução: eu entendo, 
Sr. pn•siclcnto. ttne a illugtrada assem-
blea não poclc ncoit~•r o presente arldi-
uvo, som que raça uma injustiça cla-
morosa ao velho e decadente municí -
pio do Pomba. 

O Sr. llulra dá um apart~. 
O Sr. C. Cerquei ra: - E em quo qua-

tlra, r. presitlentc. ~ em-se truer ã 
tela da ,h,.;ussào este !Jrojecto, qnanllo 
o cosso muoicipio, alem das condições 
anteriores ã lei de t 3 de ~t aio, tem sor-
frido horrivelmente as consequeucias 
desta lei ! 

O Sr. Outra : - A fiegnezia do Porto 
Lambem. 

O Sr. c. Cerqueira : - Pois, Sr. pre-
sidente. si o muuicipio do Pomba, oas 
condiçõM actuaes, lula com dlnlcui-
Jadell, sl os empre~ados do ft)ro pouco 
ou nada fazem, s1 os advo~ados, que 
para ali i vão, no fim de dous ou trcs ao-
nos retirào-se, em coosequencia da :>O-
breza do muoicipio, si a rreguezia do 
Porto de Saoto A.otonio é uma das que 
mais concorrem para as reodas muDici-
pats e para a manuteocão do povo; por-
que razão havemo de decreta r a sepa-
ração dessa rreguezia 1 

Para a L tendermos à commodiilado dos 
habitan tes do P<'rto de Santo Antonio t 

Mas,oós de•emos sacrificar á commo-
didade de parte de uma população> os 
in tflresses geraes do mu nicipío f 

O unico argumento que aqui tem-se 
apresentado em favor desta medida, 
Sr. presidente, é o das distaocias ; ma~, 
este mt·smo não colhe. porque eu Ja 
disse que com a mudança de horario na 
estrada de ferro da Leopoldlna poder-
sc-ba ir commoda.meote á cidade do 
Pomba. 

Sr. pro<itl ~nto. 'i l'in,:.u u pr~cll 
oion te de dcs ruem brarCIII· -;•J r r.:;; ur t.i h dll 
um Jllt.tontro município, aiiCI,'11ndo-so 
como u nico argumí!Dto a~ •h•tancras. 
par.\ " :tiiiiO ''"rncn••• a prnvrncr.t 
1111 :n~ I'Prcl .. t,•rr.. (nlltr.ul.ltlÇo1. I'••• pau 
c~u ~··r··• o primei ro a vir r••t.ol ;.tr •·u•n 
o< """'''" •lcpntaJu; dll J . ti "tr•~to. 
p Or• (l l". (,1 h\ rregttP.7.Í:LS •jll•r li.:."ttlllll llll 
•11 11< (II'IIX ÍIIIIS <l:l <~dO <I" 111 1! 11 lllll[ll· 
ciphl< l•l <111" •li ~~~ lU 1l11 UIUU I.-i (llll a 
'1111' ll~l'l•I II C<'IIL 

()Sr. l'rn<i·l•lllle:- Oll<••rv•l ''" ruobro 
tl<•pu!rlllll IJ'III a hora U•t;l II'IIOtii:Ltl .. . 

t) S1 1: C lr-tueira : - " '" ' ~·Hiltr- tuo. 
Sr. prc,,.l,•ntu: cun>pd 11111 tl e\'t•r, na 
mclltda •k minhas fnrç.,~ ; pr.,~ u r··i JUS-
ulicar a opthJScção •lU C faço a .. ~to atl-
dtll\'0. oppJsrçào esta. niio sy-tutnatica. 
lll, l'i lilhil da 00 t i'ICÇàfl. 

Ue110 ao niterio desta íllustr:ul.\ ls-
so rn hlea votar cumo enlllntler, r.crta dtl 
que, ri'[Jlto, si 1•ass.1r c~tll procll•leuto, 
eu tambom virei na ru tura so~sào o, 
~ t>a;lrrnhado com al;;umtt$ inOnuucias 
da minha b.uJ catl:~ o da lmnc:tcl:a Olll'ttS la, 
aprc,cotarei medirias attinCIILCs :10 reta-
lhamento de municípios. 

Tenho coucluido. ( 1/ u• lu /J~ot). 
A discu,;sào fica l\liatla pela httrl . 
:! • 11.\1\TI.-: IJA tlllUE \1 UI) UI.\ 

Ort;c.tmenlo p••o~Jin!:illl 

C•mtinua a 2.• discnss:"' Jo art. :t.• 
•In projccto o. 3::!3, de orçamento l'ro-
viocial. 

O Sr. Carn pello requer e obtem a rtJ· 
tirada da emenda n. 19 

A reQIIOrrmeoto do Sr. lln uuOntl . é 
prorog~Lia a sessão por mais umfl hora. 

,, ~1\. Ttt U: :-illAI.. : - Ai11ol:t 'l'"' 11.<0 
uullt'l~ ... ·ut, Sr. vr•Kidc!H l•·. r .'l.7,ÚI'"' •lll !t tl lt•·rn 
1'''"1"'hH :tn ut~:u ,o.,:t.,d•_l dtl ~1111l t• p r··~·ut•:
m•·ut•• f' 11 lf'rl:t ll•''",..''tt.la•l·• d•· .... r o m:u" 
1JI'I'l'~ 'p t•hiW•I, :llll•tldo•JIIfn :t lfii"Í••t ( ,l~ lt ' tl\lll 
I'11 ('•HJ IWt;H na f''t(lt'fi!H;:ih t:\ :\"'Jt'llll.lt•:t p:tr.~ 
, tll;\r u :1r1. i .• do t•r•· .uwut• .. t•ru ,ft .. rth -
.. ;\'l •... 

11 Sr. Onamun~ · - Atlltbtl•>: h~ nrg,•n· 
I' I <lo 

tt Sr. ,._.l,•tHJal ••• rcJ·•JII hecclhlo :a. o uw"uln 
tf'HHpU t\ JUiht;l CIHII •(Utl l:\1 i" \(ll'Cl:\Ç.lt~ '_t! 
m:uur,•.,t'\, pur•(W' nns :s•'h:\1Hn" Wl d•)llliUJ'J 
~nnr•u al ti•· 11 1113 proro"a~ao o nnnhnlll ~e 
nú.; 1 ·:;' 111 cln prorlculdade da mulh t•llCIIç:\u 
úe pr .. r•, ,ca~ltO> alu; trahalhos ~n :l<icmhlnn. 

l'nrn íl hijlll(lullhM-IIIt', Sr. ttrcsitlonll•, \ltl 
comprom:.;,;o ""' •t~'" •.uc omlt:u·.,c~í com o 
1101tro rulntor da pruuon·a I\O<Ill1l lssno tlo fn-
7.0IId3 11a dí~cus~:in do art. 1.•, ach•t-mr• na 
dura neccssidndu d11 odtiltír as emutttln~ rto 
a t·t. i .•, 11elas ctuacs ent•o proteslei • • 

Publica bo'!lcnaf>Cm ja prcst~í • .'l nao du-
••ido de repeul-a, a noltrt~ C4111ttllssao 1101a IJe-
nignídado eom q11e então acolheu as ponde-
rações, que tive a. honra~~ :~_pr..sol}l.ar i ca.a 
e direetamenle a comnu:;sao, cntocaodo o 

llf(amento em geral. 
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EsperAva, Sr. presidente, l(uc, antes de en-

cerrar-se a discussão desto artigo, a cava-
lbeiJ"osa comml$sào cumprisse a promessa, 
que fez, do por si subruettor ao conheci-
mento d:t uscmble3 as ern nndas e as çnm-
gendas quo o orçamento merecia. ao mltDos 
quanto :to arL 1.•. • 

O Sr. Drumond : -As emendas estão for-
rnu l3das o n commisià.o ' 'alaprnsen tal-as. 

O Sr. Tolourl al : - Alnola agora, Sr. prí~ 
siden 10, na d l~cu5s:io do art. !. •, :1 c.ail3 tem 
ouvido mais do urnn voz ~J oobros membros 
d3 i Ilustro co,mmlss:\o declararem quo e lia so 
aprtstal'n parA n nwosemnçào das emendas. 
annunoonndo como quo a constituição dt1 um 
orçamento, S1n:lo llcrfoilll, ao menos nccita-
vol, demonstrativo da boA vontade de seus 
coorccclonadores, isento das suspeiLu de ab-
~or(lçtio d: administração, isento das suspoi-
:as do procurar cavilar $erviços orgaUisa-
do:s. 

Mas, Sr. 11rcsidento, illosoria paroce que 
n i sendo noss.t oxpcct:~ç:io ... 

O Sr. Orumond : - Por•tue t 
O Sr. Tolendal : - Até agor:1 s.io dosco-

nbeddos os lnluitus da honrada cummissio ... 
O Sr. Orumond : -Temos deixado 11110 ns 

nobres cnllog.u ~o manifestem. 
O Sr. Tolcndal. .. nem orna palavra ahoda 

ella so dignuu do lli'Ofcrir 11 respeito das la-
cunas do orç:unonto 1 

l llusorln, Sr. prosldonlc, parece urrectiva-
rnonto n prrouwssa da nobre com missão, po1· • 
que uiío ~e Ih ~ IHHlo rocQnheeur n dirr ito do 
aunuuci:H' n po·u1lucç.iu das umundas promct-
tida~. o (tHlCerto do or~a onuutr~, e dutlois jus-
tiHcar 3 ~u a lnrrl'in cum u ,;il codo tia bnn-
C3d 3 fJOVl1fiiÍSL' ! { tllfO apoiado do . ·,.. Dru-
motttl). 

Pois si ~ ella 11ro/'ria l(uem inruud~ c:spc-
ranr,as. fJuaudo 6 el n propria Cfucm ma niNa 
o projN:tO. coonn justillrar a sua inac\'..10 C•lm 
a ma~ção da lt.tnt:.,da contrari:~ 1 

Nau acho isto regular. Sr. presidente. c do-
lorosa meu ll o n:io ;!. 

Eu q_uizcra •1uc, ao menos no correr da 
discus~ao, houvesse n hnnr.1dtt commissào, 
sinlio drnunciad~ em suas midudeoocias as 
emendas com quo pr.londo concertar o orça-
monto, ao monos houvesse denuociatlo ern 
these, om .,~s lrncto, os pensamcnt>s que lho 
v:\o na nhna ~111 loononclo do orç:11nento. 

O Sr. Urumond : - A eommissão se rara 
ouvlrdepois do V. Exc. 

O Sr. Barroso Junior : - E é nccessario. 
O Sr. Toleudal : - Ma•, Sr. prcsídcnlo, p:t-

rP.ce que eu nlio articulo censura desorde-
oada contra os trabalhos da com missão, por-
que. , ndoptar-so o systoma, a ser aceitA vel a 
taOJ;• ·~ do quo se soccorrou o nobre rel3.~r 
da t u ,ufssào, racil é de comprehcnder-se 
quo!, : •• lando clle om olt•mo lugar, torâ 
apresentado ao conhecimento da casa mJte-
r•a estran!la ... 

O Sr. Oromond : -A maior parte de sous 
amigos Ja eooh(CO as emendas. 

O Sr. Tolcndal .•• e •.eni do uma ' 'Ol bur-
lado a dlscoasào. 

Si osto alvitre for admissh·ol, l<lrcmos cou-
stiluldo, contra as oxígencias do nosso sys-
tem.a, nas mào1 da comm•ssão compctencla 
para abafar o supprlmlr a discussão unico 
meio da assemblea so !Ilustrar, de ~ús vo-
tarmos de aceordo .:oru ~ rlictames da no53~ 
coosciencla. 

Sr. F. Sâ : - Esto é o sys10ma inglez, tio 
recommeodado por V. Esc. 

O Sr. Tolendal : - !(iio duvidaria crer na 
inauguração desto systoma, si se conhecossem 

o lugar e :u occasi6es Jm que a comml'!S.~tl 
runcciona, franquear.do aos mrmbros dest~ 
assembloa a assistoneia de ~U3$ lutubra-
ç6cs. 

Porem. si, como previno o .!obre relator da 
commissio, ha alguem 1111e conheco as opi-
niões delta, este facto nilo refJOilo a observa-
ção que ostou fatendo, porqoo eu rato parto 
do maior numero, quo é o daquellos 11 110 lgn•l-
rlio as luminosas opiniõos da honrada com-
mlss.io :1 respeito do concerto dn nrç.1mentn. 

Mas. Sr. prosldonto, r.orno dizin, 00 dia5, 
todo o pr:1r.o do uma sessão ordioonria, 10111 so 
esgotAdo •.. 

O Sr. Orunwnd : -O nnno ~nssad<l a n--
s~mblon runccionou 't mnzcs o ~5 dias. 

O Sr. Tolondal : -Um abuso não Ju•tolk" 
ontro. 

Oopoi>. cu niio es tou razend•• uma ccu-
~ura :1 commiSil:io de fazondil. 

O Sr. Orumond : -A culpa n:io o noSila. 
O Sr. Tolondal : -Eu não sei de IIUOIII •\ 

a culpa, deanto da anomalia a quo estão au· 
jeitos os trabalhos da asscmhloa. 

Sei quo o tom too d:t sessão ordinaria j:t ,:c 
o:sgotou ; e n lodo n momento, tan to quo se 
ralo do leis anouas, mil art:Oclos se loun-
l:io. mil cnliltl$ se a ti rã~ a terceiros; I! lu-
do-se gua pr~rerenc in rogimcotal o o lCillll•l 
'l:ISS4 I 

Nonhuooo a cultlll so f•rova, nenh uma j nUI-
IIt ~çlio '\C lovnnln, OlliJIIt do (nzer d6531JIJIII'C• 
cor .. lnuroin om 'I"C tum au .lndo os lrnlm-
lhos da li ·om!Jiea. 

Eu n:io ma atrovn, Sr. 11rcsidtu11P, n ,1 to rn.-
ccusuras dirnctns cuutm qu1•ou qu.•r 111•· 
~0)11. 

Não digo quu o niJnndono em qu.• uo, ach:•-
mos envolvtdoll> Sl'JII motivado ror t'SUl nu 
llll ll~llo 1111rtídn, nem tampouco nffironn 'I""' 
01\Sa irrngularida•lo deva ser l:~nç.1da MS bom-
bros tl:l honrada tonunissào, dc.L1 ou 
dnquella bancada. 

Mas, Sr. Jlrosidcnte, ha no nos.o roginoo'IIO 
prt~~uos.<a do qun as leis nluluas 1~111 110r .1, 
om todas :~s or~a>íões, prercreucia. 

Ura, a haucada li beral, a quo llcr toi.COII I 
os membros tia com oniss.~u. senhor:1 dn> c·"•l· 
missões, senhora da mosa, seu hora do rt•gl-
monto, de,•cria dcsdo n começo, como so 1110 
nllgurn1 tor lr3ladu do nprll:\sar a di~r •Ntin 
do (lro)octo da orçamento, conscia dn re~..;.. 
ponsniHiidado grav1ssima 11uo lhe pro1•ooo da 
direcçào 1los trnbalhos. 

Coonprohonde-se, Sr. pre:;ídonte, que u;slll 
maiOria, collocada desde logo na ordcou du 
d i~ o Iniciada a s ua discussão desde o co-
moço, os nosso; trabalhos, quero crer, n:io 
ostari~o no :urnzo em que act.Jalmente so 
ncluio: não I'Stariào u~ ,...s tado, que outro~ 
t~m cham:tdo de confusão, pelo oscandalo 
11ue caus:1. 

O Sr. Drumood : -A censura do nobre de-
puta!lo s.\ pode recahir sobre a adminlstr~
çio. 

O Sr. Tnlcn~ al : -Sr. presidente, quand•J 
livo 11 honra de occu~r um momento a pro-
ciosa auenç;io dest'l tllustrada assembloa, ou 
inquiri quncs tiohào 5ido os moldes, n:~ 
phraso do nosso collega o Sr. Orumond, no~ 
quaos o projeeto Je orçamento havia sidn 
vasado. E oi quem me respondeu 1 

ôu.vl dizer algures qua dive~os tlnbào sido 
os moldes e eu pua mim respondi quo tanto 
pelor. Si muitos bnião sido os moldes ·\ si 
ilio havia unidade de 'l'lsl.U no traba ho 
aprese.olado pela boorada commlssio, mais 
faeil se tornaria a censun, maior critica me-
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receria o projecw de orç;\numto, t•orr1ue r ~o 
Jlqba por si pe~~:~amuruo uni co, In tola cen a. 
,.la q•nl se podosso aj uizar d~ ~na couv&-
JIÍCDcia em rre ute da! noccs~ldarlos publicas. 

Eul:\o Sr. pr~-,jiden te, cu sustontava que 
a honrada oommissà11 do orçamunto nào I•O-
IIIIa ter procedido com lsoJnqáo, $Om 11uu ti-
Ye&SO assentado os calculo~ do projoctn d& 
orç:unonto Cuturo sobro o~ ox~rclcio~ arreca-
tla4os, Isto é, $UStentava •rne a h ~tnrada com-
mlaào deveria ter fon CPrcionn~lo o proj&eto 
tle orçamento Cuturo, ba~nando-~o no orça-
a u to ••gente. 

Foi por 1:150 •1uo ti,•o ~ honra de pond&-
rat •1uu, sl mh .ws ar:• ~•no< 1111 dornuuu do 
ero;ame.•to de 183:1 e Ojlando lluntro ll~te 
exercício, o ~utnrior orçarnontto 6 que ~o v&
ria ter •orvi1lo •l•t ba~a tt~•:t n orr;arn unlo Cu -
Juro. (•lpoiado•J· 

Entrutnntn. a hnnr:tda commi••:in, co rno V. 
&xc. s .• hu, p.-..o.:.:tleu do n1111lo lntolramont& 
~lltr.uio o •l'ahi :\ nec.JSsld3de •I ~ critica. 

Um :!r. deltllt .• lu : - ~•o.;to " ' " '• ba$taria 
copiar o orçamt•nto pa.«ado. 

O Sr. TOidndal : - A cornmr~s:•n. Sr. pr~ 
aideute, uao 110dla, 1•ur Co rma •t;:uma, e é 
• te o meu •:hidn de •····· lauçar "'"" de ele-
meu los conlra.rin:;, ou1 ru .d ou htHuroguoeos 
para baso de seus C.'\ lento:'. 

Yerida a llíscu; :;à() ue.t~ ' '" '"''• :1 hunr.1da 
com ro issão com prornottou- so :1. :t11roscu tar 
emendas, •rue agnra uao a,u·nsontun. 

O Sr. C. Prall:.: - .o\ curnonis~~~~ :tinda n:Lo 
falou. 

O Sr. Tnfnnrfal : - l'nr r•·'l ••n tllzla que. 
SÍ CUlA :t~if• .ullhm lÍ \'~.-.c:, .1. & l o tl:1 •IISCU:.{.o,u 
4o orçamento dostle n •• ., Clunor:o. uào esu-
r iamos colloc:ulo~ nas diWculdad•·· ··m •1ue 
a os acham~ 

O Sr. J>re:;ideu te ob$P.rva •1110 a hora nstâ 
Ao da. 

O SI\. DIIUMONO (p ela ordem) r~rauer ,. 
ebtem 11roro~açào do uma hnra p11 ra •·•uoti-
PV&ção da drscnssão !lo or~nrnon to. 

(Continua o orador). 
Quauto ó louvavel, St. prll!ld.-Jite, a ma-

a iCestaç;io que acaba de dar a c<asa l Si clla 
síflliOc:tMe uma cruu da ~inccra e do todos 
os tempos, eu acredítU quo as auomalió\S quo 
a os u soborbão no pre:;ente e os mcou v e-
alentes quo aos embaraçáo a todo o rno-
aonto, a nos IOdos e priacipaltnento áscom-
m lssôl'S, desappareceriao em breve tom~o. 

Não obstame, ainda 'lue isso u:io sigrullque 
peosa.nonto pormanentc, ~o alta durac;3o, 
moouno com o ser tmnsltorlo, dou meou ern-
llor.u â crovlncia. 

O Sr. . Fortos:- V. Exc. n:io llOde jul-
a-ar de nossas lruonções, 

O Sr. Tolondal : - · P~rdio; nào Aualyso 
as ia tençóef de ningu.em, estou usignalaudo 
os taA:Ios simplesmeoto e sobre elfes ostri-
llaodo lU~ que me parocel'l logicas. 

Não colloco nos bombros do quem quer 
4 118 seja a mlnima censura; lamento os Cactos. 

Estará lembrado V. Exc., Sr. presidente, 
de quo na discussão do art. t .• en oiTerecl 
am.addllivo, qne entre os demais tem o o. 1 
e que s.• eutendia com a rnunlclpallsaçào ele· 
diYer: os Impostos, para o IIm do rnuoicipa-
llaàr lgWIImente o ensino prlrnarlo. 

Pensava. Sr. presidente, quo o simples 
eano~lado desta proposição, que m~ par~ 
..,Ceilamenl& conauceuce com as oxrgenctas 
G escola liberal, tosse recebido pela sua in-
aaleào. 

l'lélsa occaslão, quando assim ruo mani• 
lel!el, acbava qur a idca, por S(IU s rande 
~lcance moraUsador e administrati'l'o, não 

devta ser calrada nos rnofdos estreitos d• 
pol!:lca Ct•rrenha c tacanha : não dev1a abi 
ltllro"leuer-so n espir.itn partidMio, aão 
devia mtrorncller-so o crumo 11ara doslucu->c 
n rnoreclmcntn d:~ •1ne~1~n. prejudicando-se 
talvor. irlltlrns.s<·• •le alta mon1~. 'lllCia1·• 
e v ldontomou t6. 

f'oll~mon te, n:io I' i lstu : a idPn orn si n:tn 
rol IJ~ trtln; 11> escrupulvs rn nih• re:s,ooit.we,, 
da hllnr~~" com rnissáo. corno a as~crnhl•a 
vio, rnaniC8.'ttado-so ext hl iÍUnlonlo •1nan1u 
ao roc~iu de d('<('qu illllrio rias ''~rbas do or-
ça.nonto. 

O Sr. Orurnund:-~ote IIUC, quan•ln •·u m• 
pr~m~ucici a we rP.speho,e~ua v:t Cora d~ rc,n-
nus~ao 1.• do Cateoda ; nao ral ~i r on num ... 
da COniiiiÍli.QO, 

O Sr. 'l'olontl:o l: - U.•u 1~1ra1Jon• :i '••r-
tun:o, JICIO na1ar'IC do noltro doputad•J, tiUI• 
11arooo 11rnpioio aos rnuu~ intuitos, 

Dizia ou •1uo os e.;cru l• ulos do nollro cnrn-
rnissà~ hlv lào se li mitado ao r6ccio do tlo.-
IKiuillbrin na VOI'ba do orçamento, o •1ue " '' 
sru muito accunluado conceito importaria 
trolJ:ollw lusano c perda do grondo sorv içu 
que e lia lo'·~.org~ni~anrtn o projoc:to •lo orçn-
men In. 

O Sr. Oru rnond : - Sern 11uuror desvia l-u 
do curso do suas idca. , lcrnloro Ao nobre 
tlorurtado 11110 seria nr :ti::l s crlirronto a dí• -
Cn$-<:ÍO •losta ma teria quart n sn discutisse,, 
ndd illvn; atd p~lo rogimemo ~ urna occasi:in 
as., da. 

O Sr. Tolorrdal : - F.u respootlo ao nobnl 
d~11111aclo quo dtt<ojo ruuiiO respei tar as opi-
niÕes daquellcs quu ~•u mestre~ na ru.c t•·ri•. 
roghnorrtlstas, cou:o S. Exc., e por isso não 
duvida ria de aCIIUiesccr ao seu convil~ ,. 
delle nio podessc suspeitar at~rum 110rigo.' 

Oe:sdn •ruo a 1JUO$IaO, do 11110 mo occu~u 
l•rcscnl.cmorr to, errteude-«~ com o art. I.•, ua 
receita, corn o art. i.•, na despeta. e eulrul-
de-so com as. disposições permanentes; si eu, 
$Crt• a•tol!cntaa da casa, s~m r rovoulr, Cos...P 
abandonando o terreoo •1ue terrb~ para iue 
fazer com~rohendor desta I Ilustrada assern -
llloa o de1usso pa r:~ o llrn, corria n riSt·o 
de ser eliminado tlJ questão. 

~:n t.:io,ha ~e perdoar o nobre coll~jp,cujos 
coohecimenlos de mostre muiln respol to nost;o 
materia: que enuncio m~is duu. projlO.'SiÇI)e~ 
a re:.ve~to desta questao, si nao ntole:;to a 
S. E~c. 

O Sr. Orumond : -Pelo cootrano. 
O Sr. Tolcndal : -No arL. !.•. Sr. presl-

doulo, ost:lo consignadas as vorbas pelas 
•1uaes se custea o serviço J u l y~ous, o..-
~olas normaos o lnstrucçàg r•rimariA ;, roor 
rsso. ou venho apresentar a conslder.,çao da 
assemblea ern IGrnpo a emenda pela 11aa1 so 
•uhstituiria tambnm a Yerba perllueniG a 
estas tres ru~ricas, afim de serem Incorpo-
radas numa j<) e servirem depoiS ao graude 
ser•iço da rellrgao isac.ão. 

Occorr> .,, Sr. presidente, gue no discurso 
que tlumos ,, honra. de ouvtr do nobre de-
putado pelo ~-· districto o !Ilustrado relator 
da co rruni:;sào lo orçamento, quando se euuu-
ciou sem peas a respeito desta maioria, qu11 
si a munlclpallsaçio do imposto, oonformc :t 
ldea do addltfvo, poderia lrarer melhora-
meDIOS para a malta, ond11 01 Imposto!! mn-
nicipallaadoa poderiào r-roduzlr quantia sur-
ftcleate para CU$\ear o serviço creado e r~
eíli tar sonlços DOYOt; poderia. eal reWito, 
dtqe, ltaur a desorgaoi9&9io deste terYiço 
ao norte da proYincia. prejudicando a po-
pulação laboriosa. desejosa de instruCÇÃo. 
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lllou o moo intuito não e r~ u te; ou não 

flOdia 'tor, Çllm a necessidade do manter 
t:~onç.\o do ospirito nesta casa, o in tu ito do 
f:IVorecor a uma zona da provincia orn do-
t l"i monto mani(61lo do outra. 

Não seria tsto justo. 
O Sr. F. S:\ :-lbs allom todo o ~orviço 

do instrucfiãO. 
O Sr. Tolondai: - Entro t~dus d61la ca~a 

desejo ser o primuiro a prustH con•idoraçao 
c homenagem :i opinião auto ·is.tda do nnbrll 
deputado represeot:lllte do !11.• clistrlcto, n 
Sr. Fraocbco S:i. 

Tonbo mesmo, Sr. presidente. animo doli-
horado do aCU)uioscer i s suas opinii•os, som 
discussão o som me animar a lntcrrospl-o a 
ruspeito, nom ustabclecor polomica com S. 
~;xc. da tribtllta ; dou como avcrignacla a su,t 
upml:\o, dou com~ muito rC$1tOilli\'OI o st\0 
jusllsslmo escrnpulo e me convenço de <tue 
a medida teria do ser roita d~ modo que 
mio alcançasse serviço or~anisatlo. nom op-
po&esse um obice :i nec.1sstdnd n dn •lllõcnvol· 
vimento desse mesmo serviço. 

Comprehendo isto. 
Ao passo que assim compn•hrndo, ui" 

tenho :a vollaidade do iuutili' M n (lrO(IO>i•iàO 
cnnlrarla; .,,, modu1 in rcbtu . • 
R&~obo as proposiçi•os como rll.,s ostao 

nnunoi ad a~ u contra olliL'I cstnloclcço a mi-
nha argumontnçà.o. . 

No additivn so creou n imposto do taln-
tnçào... . . • 0 Sr. F. 8:\:-E' IDCOUStttliCIOIIl\l. o Sr. Tolendal . . . quo do\· in !1rodn~l r com 
tod& a igualdade na pro,·inc a ondo 1\ou-
,,osse população e ondo rorçosamnntc, por 
~>sso raeto, se Rtesse sentir necossi~ado do 
lustrucçio. . 

Sobre es111 Imposto, 11or \'tnturn lneonslt-
tucional como observa o moo honrad~ col-
lcga, ot;trn impressão não sn dO\'il ~entir 
~lnão n do r11cnnr diante desta .umcul~ad~. 
porque A assem blea não deve tocar c numgtr 
tlns que tonlla em vista, lanç~ntl~ màns do 
moi os Slltn cogitar <!a sua eonsutuctnnnlldndo; 
ao (l{Jntrarln. dev• rt'nito escrnpulísar da 
materia. . 

A mim se aOgnr:a quo osto Imposto oao 6 
incoostltuci~ual. 

Quando ratà•l de di rol to não hon vosso, uma 
do racto vem etH meo abono, porque il im-
posto creado na província do llío do Janeiro 
rom a mesma denominação o com o m~.smo 
Um ja em execução no aotual orçnnwnto. A llrovlncia do Rio do Janeiro, dns mais 
adiantndu do im~erio, não torla dosculen 
de hn •r oslllbelectdo um impost<t incons' ·-
tuclon 11 vislll do poder oxccuth·o central, 
com au.l cumplicidade i:nplicita, e ao qual 
todos se submelterào sem reclamação. 

Eslll soria a razão de racto 
Mas, em rrenle da nossa constituiçio, o que 

ha é que os impostos carecem de ser distri-
butdos na proporção dos haveres, dos inte-
rosaes dos conlribnlntos. (Apoiado do Sr. F. 
Stl). 

SI oate .; o prlncipaiJ •• ~mào o unico rc-
•tuialto, o Imposto de l i)WU por cabeça para 
~er loconsllluclonal carecia de ser superior 
:ia rendia do contribuinte. não chegando a 
1ocar á primeira meta dll proporclona-
litlade. 

<SI esle Imposto de t ,OOO lil•esse de ser co-
brado tambem do prolet.u io, aerla absurdo, 
aerla o caso de duer-te-oode não ba, El-
.1\el o perde. 

Ora, si esto Imposto, IH•r se rerorlr a u~ 
Individuo. ru;;se uiTocth'dllloute lu.:onstllu-
cioual, o pedagio tllmbem o seria. . 

O Sr. ~ . Sà: - 0 pcdagio nao d 11111 tm-
itostu • ú uma rotribuiç:lo da$ 1CSI)eza~ quB 
a pro:•incia rru coru as c~tradas. o Sr. Tolondal : -Si por um Indo o poda-
gio t\ 11111 lutpU>tO •1118 paga C3~3 IIOSSOII llOI& 
rotribui~no tiM tlcspczns quo n pr<t vht~in r~ 
p~r outro Indo u iuttoosto do cnpltaçao $Ur.l 
pago 110111 ludividuu um rotribuiçM 4 0 mu-
uiclplo. 

Si so obsorvn •1ne esse impO>IO entendO" 
com a s,ervidao '''"' re.,ulla para o Indivi-
duo !JUO passa 11 IIOUIC, lat ObOIII S6 COIIIjlre-
heudo '1110 do impooto du capllaçào r0$ul~ 
G bcuollcin da lnstrutç.o\o. 

O Sr. ~·. Srí: - l'cla eouslitniç.'lu, a instruc-
ç.~o pritu:u·la u grn tuita. 

O Sr. 'l'u tund:tl: -~;st.:\ dn 111~.ima rorma. 
rw nbolccidn a •1uos tfu1. 

Tanto ;o podo suppor gratuita •1untulo 11 
doJ-Spota vom do I tu postos ltfO\'Iuclaos como d~~o 
ÍlllflUStOS IUUU ÍCÍ p11r4. 

on, arro•l3da llõta suspoit3 do lnconshtu-
cionalldndo, ll09Q no uohrc deputado poln 
!O.• distrieto vania (Iara separar-mo da sua: 

I ••piniao n rc>stoito. 
Attundon•IO, porem, 3 que doStO artigo JIOdO 

rt iullar um in.:onvooionw, quo ~ do•orga-
ni•nr-so u gurvlço, ou t~o. os utcos lll ustr~ 
colt•qns, roprcscut.1r,tcs do 9.• o do 10.• dis-
trlcto •. apolngl~ta> tlu.~tu puns"nonto, sug-
gostnrllil tl• llu no seo parecer a rosltclto do· 
llOsturas lllJnicip:tcs, otJorecerà..-mo emend:t., 
'1110 tenho a honra do ~1•ruseutar 4 conshll\-
ração da c.ua, mio munid 11alisaudo, dizem 
eiiOJ, os impostos todos. co111o pretende ~ 
addltivo, purom oingolamJnto os do ns. ~. ã 
o 11, 11ar.:a o cffdlto tlt a tliiTcronça sobro os. 
dous paragraphos supprimidos ~er conside-
rada como ruudo do re,;or,·a subsidia rio das 
c:unaras da província. cuja ronda, pela 
muuicípallsaçao ros~antn. for insufficieute 
pam o cus tolo das despuzas croad:~s. 

Assim ó racll do ve.--se, como mostra a. 
emenda, quo a verba, '1110 era do I:S(I 11: 
~oucos contos do rGis para as rubricas :;.•. 
ti.• e 7.•, que tralio de cscoiM uormaos, 
iycoos e externatos, uuid:a :10 rundo de> 
reserva a~e acabo d~ alludir, fica el~ ,·:ada.. 
~ 516 : 100 • quantta esta componenlel 
da de 7 :0006(100, dotação d:a iustrue~ 
primaria. 

Tomos, por conseguinte, 11110, sem doslo-
caçào das tlotnçôe.i , dM rubricas do dus110ta. 
o sorviçO soiTro alteração nccidontal o encar-
rega-se :1 ndministraçào da roorganlsa?o .. 
por cuja satísCaoão clama o serviço pubhco,. 
Ucando arredado o receio de dcsorgaoiur-!18: 
em qualquer parte da provlncia o serviço• 
da lnstrucçào primaria o estllbelecendo-se. 
ao contrarill, ;a se'Jurança de que todas as 
escolas creadas serao subveoccionadu pela.. 
província, uma Y&l que passe esta emenda,.. 
que subscrevo em toda a sua integridade, 
tendo a especial satisraçio de ser soo ap~ 
seolllnte. 

Crente oslou piamenle om quo a exl16-
riencia. que autorlsamos à admlnlstraçã<r. 
não trari lllusio para a minha expectaçio, 
oomo bom Blbo da proYincla, nem tam-
pouco para os nobres membros d'eslll assem-
blea, e, ao conlrario, da.rà á administração 
occaslio de empenhar-se na reorran lsação· 
do .ar•lço d:a tosltUcção, pelo qual ta""" 
clama o poYo, sem alleraçio, sem des-
oqulllbrlo entre a recei" o a despeza, se~ 

• 
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ju~~r slnio com :b rubrit'·" tjttC rttl~ndem 
t'(•' lnsiumrnto e<1u1 o sen •íto •I~ i11~1rnrç:i • 
1•ulllica. 

O Sr. Uarhn.a da Sih·a : - l'.> r ' 111 ' \' . 
.. :~c. uirt t• r,'3 ta~:l :ultllcirm:al1\f'" l llllllh,tu .. 
t'\ÍSIOIIIOS I 

O Sr. TtJI1Httl31: - E<ta i l"n 11•• V. E ~c·. 
ntii; mo p:t nwc muno :1 cnil:n'il l. tu•rqlht ··11;1 
u·nrltt n :a:.a;r:n':u: 111 1 ln~ iru pu~tn.<. l•wu:w-
•I••·.:SO O"<lUU"(\fot :uH •livar.so.i muuh.·i1•ío~ •li~ 
pr .vin•·ia. n~;:r:a. v:tr.-a • quo traria o f':-lcau-
•laln l':tra o cnntrihuinte. 

r\~.it.1 ~t círc:um<t~nc:i:b. nãn Sf'ri:t r u c1ucm 
~·· :uum3ri:a, som du\'u.l:1 .• a propor scme-
lha ul · onedill•. i.lu ,., :t ag~ravat;~u de» 
iiiii'O .. h•~. \le:.ntc tb r t•Htl3 '''<i.;tcnte, t1Ut• 
,,.. r••pulo .umt·ianle. 
Mn~. l\r. jlrcsidl•ll tc·. <í 11n rnoiiii'Uiu 

acw rt l ~~· onsai:1s~o imJlU~Lo nn\'O, um \' ist:• 
•In, r ircuw<IM!rln>, ju; t•llcnoln ll r.arin n in-
t••n•;:i' ' (In l••gi.o;l:ulu r. (.·lJI!I,.Itt.t), 

Um Sr. dojlnl:ulu: - E<SI' luq•o~lu •· ~~~ 
ll .c~n >Ih uciona I. 

O Sr. Toll••nrlal : - ~iu apuiadtl, ja IM>tr~i 
•JU~ u:ão. 

O Sr. ~. l' r.ue>:- O rnu <~'lho ol'c'<Ucl•o 
J3 decl~io as.~im. 

O Sr. Tolunclal :- Eu coml•ruh•'"""· Sr. 
1••·e~idn11 tn, 'luu C>h' hup•ts to, cum u lodo ~ 
•IUd lttnor, seJ:t m;•l rucob1do. 

En1ro1.1uto. nliu s~rol nu 11110111 tli~IOUIO ~ 
hunrMin maioria u jlrivíh•llill tlu cn•ar im-
I•O~Ios novos. 
As~ílll, a hunrad:t commlss:•n olC:Iha •I•• 

:ougmcutar n Imposto so.br•• " cafú, " fuuw. 
I •Ji t~. llatcntos do guarda MciO nnl. der . Mor. 
" hni>O<lu d~ novos ~ ••olho$ direitos. e. 
t•nlreUnlo, tl a mc:1m3 honrnrln noaiorl~ 'I"'' 
, •m manifosur-so contra o imposhl de 
r tpilaç3o. 

Nlio hn logica. Sr. llrc;idonl!•, IHI>So muuu 
oi ~ 11rocodor da illuslro mnio.ria tlu niio 6 con-
;oquonlo a sua nrgnmCI•InçttD. 

,\ '(UOSI4o quo so fa• conlr:• ij>lll lmlw'" ' 
11d0 M~Onln om llasos seguras, sojn 'lu" os 
110Lros dcpul:•dos o considorom pelu adu tln 
•·unstilucionahdade, seJa quo o ç,uubal:\u t•ur 
" ulÍ'o qualquer motivo. lApartes). 

Do modo por que so acha concobilla a 
cmenda,que IOhbo a i1onra de enviar i 111!'<3, 
,, p~gamooiO desse serviÇO oio llcll i~hi~ido 
do ser feilo pela diroctoria de ruonda, poh 
•1uo deve ao mosmo tempo $Or on~aia1b a 
iJoa da munbipali$açào do eu~ino. 

Admira, Sr. pres1deu1e, quo om uma 
~ssomblea do maioria lib~ral 'oja os10 pon-. 
•niiiOIIIO comhalido por nlla o dofondiclo por 
um fraco soldado ila escola conservadora 
(ucJo apoiados). 

Um Sr. depu tado - Eslâ me par~ceudu 
•1ue esta idoa de mnnicipallsação de tmpos-
I•JS ti mui to parecida com a fedoraç.io. 

O Sr. Tolendal : - Si V Exc. &~livesse 
na usa, quando se J isculio o arL 1.• do or-
••amoniO, leria ouvido um dos lmpugnadl)-riiS do projeclo da federaç.io mostrar . a di~
fcrenÇA entre uma cousa e outra, 1s10 11. 
moSirar quo a municlpallsaç.io do ensino 
1om re~uhados praticos, ao pnsso quo a idea 
ele fudcração é nma simples 1Cnl31iva ali-
n da para os arcbiYOS do parlamento nacio-
nal,specimen de eloquencia o adhosào par-
lidaria; nada mais. 
En1t~1an1o, Sr. presidente, para não pro-

longar mais o de bale e olo abu.sar da bene-
•·olencla desla assemblu (llcfo apoi4do• ge-
rall), eu •ou 10rmioar, pedindo simples-
1nenle â V. Exc. çermissão para apresenur a 

I'IIINioln lllh' uiT~no~n .l O ~rojrrtll, ;,Om llet 
'I'"' •<'I " ••lia a11•1ulitla •1u•ndo , r 1rn1nr di>' 
art. \ •. 

l•:, l'cru. Sr. ,,r~•dcntn. qu~ ~ hun r~d:z: 
comrnlssno rr lrvnrn n h•lnl'u 'i'"' lh11 rnu-
hei o .lCI'Cdllo cuw :t assernhlc:l 11110 muil,., 
tí•nHl:' t1HC O:'ltf\rnr tl:u "'Ui\S l nw,:, o •'o sou 
(' tt t ri•• l it\ t nu. 

:-1t•u tn -uu·~ po1~. f'!'ÕIJCr:l ndo CJUf' fi t'llti'llda 
~cr:i tn111 :u b u:t IIIJ \' Id :t cuu:dtlt•J':tt•:1u. ()hr ito 
Ól'm ; m w tn ht>uH . ' 

São nvoiallas e entrào conj unclamoote 
em d•scn>sãu as sr~uintes emendas: 

N. 'l5 
Emenda ao ari. 2. • Jo orçam~nta 

proviocial. 
fi cão elevados os vcucimento!< do 

p:oressor dB musicado lyceo mineiro e 
escola normal da capil,ll a 2:400~000; 
sondo de 700,5 aoouaes o augmeoto oo 
lyceo e de 42o.S oo que percebe como 
11r:>r~ssor da escola normal. 

Sala das ses~ões, 6 de Agosto de 
1888.-Salatbíel de Almeida. 

N. 26 
Elevo-so o n. 3 do§ 3. • do art. 2.• do 

proje.:lo n. :123 com a quantia de 
1:2006. para que seja de 2 : foOO,~ o ven-
cimooto aooual do secretario. 

Sala das sessões, 6 de Agosto d~ 
1888 . - Claudiooor Nunes , Va'l. de 
Lima, Francisco Amaral. 

N. 27 
Ao § 3. • o. 9 accresceote-se: cadeiras 

oocturnas do instrucção primaria oas 
sedes de todas as comarcas da pro-
,~it. c!a . 

Sala das sessões, 6 do Agosto de 
18&!. - Marti n.~ de Andrade, Leonel 
f ilho, f'raocisco Amaral. 

N. 28 
Sn!·.>titua-se o o. 1 do§ 5.• do art . 

2. • pelo seguinte: 
Pessoal da directoria de razeoda pro-

vincial, conservado o do regulamento 
o. 8G com os veocimeotos da tabella. 
aooexa a esta lei, que vigorará desde ja 
83:3208000. 
Oirector . . • • 
Contador . . 
3 cberes de secção a 3600,5 . 
Procurador fiscal • . 
7 1." " flitiaes a 2· UOI) • 
8 2. •• ojli;<J a 2:1606 . • 
8 3." • a t :SOO.S • • 
Tbesoureirc . . • 
Fiel • . • • . • • 
Arcbivista • • • • • 
Porteiro • . • • • • 
2 cootioos a 9606 • • . 
2 correios a 7'!0/) . • 

5:000/J 
4:0006 

10.8001 
3:6001 

i7:0806 
17:2801 
U :400,S 
3:6006 
t 5001 
USOJtf 
1:2006 
1:9201 
1:UOI 

83:3201 



I 
• 

• 

818 

Sio supprimidos 3 3." olllciaell io-
uriooe, creados pelo § i. •, art. U da 
lei o. i7t6 d" t 880, e bem assim um 
eonllnuo e um eorreiCI, ã. proporçlo 
qee ngarem. 

Sala d:le ses8ÕRS, 6 de Agosto de 
1888.-Fraociseo Amaral, Salatbiel de 
Almeida. 

N. !19 
Ao§ 3. • o. t 6 do art. ~. • do pro-

jecto o. m . 
Ao o. t 6. diga-s&-4:0004 ao asyio 

de S. Luiz, em Ca'llé, em na de 
! :0004, allerada convenientemente a 
nepectin verba. 

Sala das 181180es, ~ de Agosto de 
t888.-0r. Coelho de Moura, Teixeira 
da Motta, T. Telendal, Luiz Vieira, Or. 
Campolina. 

N. 30 
Ao § i. • do art. 2. • o. t accres-

ceote-se: inclusive um arcblvist..; " 
eleve-se a verba respectiva do mesmo 
oemero a l?:OOOI. 1 

Sala das aesal)es, 6 d.e Agosto de 
1888.-Augusto Velloeo, Gomes Cao-
dido, S. Barroso Junior, Claodiooor 
Nunes, Or. M. da Rocha, F. Braz, T. 
Toleodal. 

N. 3t 
Ao § 7. • do art. '1. • aec;eseeute-se: 

IS:0006 para as obras do hospício de 
:tUenados de Diamantina. 

Sala das seBSôes, 6 de Agosto de 
1888.- Aoguslo Velloso, r.omes Cao-
dído, S. Barroso Junior, Claudiooor 
Nunes, Dr. M. da Rocha, F. Braz, T. 
Tolendal. 

N. 3'1 
Ao art. '1. • § 8. • aecreseenle·se: au-

xilio l camara municipal da Diaman-
tina, para a illomioaçào publica dessa 
cidade, t : 11001000. 

Sala das sessões, 6 de Agosto de 
t 888.-Aivaro Machado, T. 'foleodal. 

N. 33 
t,o art. 2.• § t . • n. 9 aecreseeote-se: 

an~illo • escola DOCloroa de adnltos, 
exlttellte aa eiclade Diamantina, regida 
pelo proreuor Antonio doa Santos Voa• 
riO e que runceiona, ha dons aonos, 
10\ a lmmediata flsealisaçlo da re-
epeetlva camara muoieipal, auxilio quo ee" ()&(!O em prestaçi\o meosaes-toC)f. 

Sala das HSSOes, 6 de Agosto de 
t888.-Aharo. Machado, T. Tolendal. 

N: 34 
No § 3 o. :SSopprial&-se averba H :380t5 
c c c c 6 c c c 33:1001 
c c c c 7 c c .. 88:7101 

• 

Supprim~-se igualmente as palavras: 
c d& capital & atá cada uma • o fique 
a verba de 276:t 9'J4000 regendo as 
rubricas dos mencionados os. 11, 6 e 7. 

Sala das sessões, tl de Agosto de 
t 888.-T. Tolendal. 

N. 3ã 
Accreseeute-se em lugar eooveni-

eote: para eoostrucção de uma ponte 
sobre o rio Prelo, no arraial d89Sf'• 
nome , município da Diamantina 
6:000M)OO. 

Sala das sessões, 6 da Agosto de 
i 888 . - Alvaro Machado, Camillo 
Prales, T. Tolendal. 

N. 36 
Augmaote-se a verba do o. tS § 3. • 

do ar I . '!. •- pessoal do lyeeo mineiro-
e digHe- H :SS0$000. 

Sala das sessões, 6 de Agosto de 
t888. - Augusto VeUoso, T. Toleodal, 
J. Murta, Ramiro Martins, Gome~ 
Candldo. 

N. 37 
Emenda ao art 2. • § 3. • n. t-

pel80l\l da inspectoria geral-. 
Elne-se a respectiva ' crba COII' mais 

2 :8006 e diga-se: '!3 : 400100~. 
Sala das !'essões, 6 de A.goeto de 

t 888. -J. C. M. Morta, Augusto Val-
Ioso, Ramiro Marlins, Gomes Candido, 
T. Toleodal. 

O ar. Navarro:-Ped1 a ~
lavra, Sr. presidente, não para ter o 
pruer de fazer um discurso e. oom 
tampouco,obstruir o tempo que, por ou-
tros oradores distinctos, á caja ahnra, 
estou certo, Dlo poderei cbeaar (n48 
apoiados) poderia ser oecopaao, como 
lleve, com utilidade para a província e 
aatisfaçào para esta illnstradaassembloa. 

Mas, eu enteodp, Sr. presidente, qoe 
qualquer de nós, mesmo pouco habili-
tado e versado em quest6es de orça-
mento, tem lambem o direito e a fa-
culdade de ralar aeerc:a da.s m.aterias 
que slo mais illlfOrtaDt.es para a pr~ 
vincia (apoicadol), 

O prurido. Sr. presidente. que, se-
gundo diaae om dos ditliootoe mem-
bros da bancada liberal, tem avaseat-
lado aqai o recinto e reito com que 
todos tenbio desejo illim11.ado de ralar, 
lllo tem c~ado a til a mia; pois alo 
6 tiiiM o mollTo q~~e leva-IDa a dirigir a 
pala"' aos mea11 dlstioetos compa-
nheiros da asaemblea. 

O Sr. Barroso Jnuior:-Pala'l'l que 
6 ouvida com moita salislaçio (aJlOÚl-
dos). 
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O Sr. Nnarro:-Agradeço mnl!o 1 

"JI . Ex c. a delicadeza. 
Continuando, Sr. presidente, oa de-

moo~tração das razOEos qu11 mu fazem 
occupar a tribuna, direi ainda que, s.i 
pedi a p~lnra, foi pa1 a apresentar ao 
orçamento algumas emenda$, que julgo 
consultarem mo1to de per to os inte-
resses de uma ciJ~se importantíssima 
da nossa sodcdade, a dos professores de 
instrucçào primaria (muito bem). 

Sempre, Sr. presidente, em qual-
q!ler tempo. em qualquer circumstao-
CJ.l. tome1 por norma de conducla um 
procedimento rtgular e seria, despre-
zando. antes de tudu, questOes peque-
ninas e )>O titicas, que não trazem para 
a provinria resuhlldo absolutamente 
algum (apoiados). 

E, tendo fPito timbre de proceder 
sempre assim, supponho que, nes ta 
asa, em as poucas vezes que tenho 
íalado,hei dtmonstrado sufficientemente 
não h a ver-me arredado um sO mo-
mento, um cei til siquer, da norma de 
~nducta que IJei traçado e procurarei 
seguir, preferindo sempre a li oba recta. 

Sr. prrs1dente, uma d3s emendas 
que ti ve a honra do formular, apresen-
tei-a, antes de tudo, a consideração de 
32 collfgas meu11, que. aceita.odo-a e 
julgando-a de multa conveoie.n.cia, dig-
oaràô-se de assignal·a, não como um 
.ünples dpoio, mu significando cada 
assignaturn um voto e cada voto uma 
~nsciencia. 

Essa emenda é referente a classe dos 
professores, cujos ordenados ficào com-
pletamente reduzidos por enormes alu-
gueis de casa e compras de generos 
a limentícios em lugares oude essas 
él0083lj sO se obtém por preço mui tis· 
• imo caro. 

Peço, Sr. presidente, que fique o go-
• erno aotorisado a dtlspender a quan· 
tia de 30 contos de reis com a cumpra 
de mobilia para todas as escolas da 
proviucia e com o aluguel de casas de 
1nstrocçào nos lugares oode estes edill-
~Jos não ba. 

Nem se diga, Sr. presidente, que to· 
dos os professores so julgarião com di-
reito a este favor, oào bavendo om 
meio de provar a necessidade deite. 

Isto tudo eu previ. 
Vou demonstrar. 
Para qoe p~o os proressore.~ das 

c idades e unicamente estes ter di reito 
ao lavor que esta emenda concede. com 
nlaçào a alogueis, será necessario que 
elles provem e bastao te, por meio de 
d ocumentos valiosos, o seguinte: 

t . •, que o aluguel das casas é elevado; 
e i3to fac: I mente poderão fazer pelo lan-
yamento uas collectorias, relativo ao 
imposto predial. 

't. •, que os gecoro~ alimeoticios, 
nessns lugares, se ven•lem caro o q o e 
Lambem é fãcil de provar pel~ tabellas 
de preços dos mercados. 

3. •, ~terâ necessario provar lambem e 
lstoo prlocipalmeote, que a froquoncia 
dos alnmnos matriculados na escola, 
em cada trimcstre,seja oào inferior a 25. 

Eu entendo que estas medidas con-
sultam moi de perto uma necessidade 
palpitante. 

O Sr. Dias Fortes ; - ,\ ~menda con-
signa 11ssas mP.didas f 

O Sr. f:iavarro : -Consigna. 
O Sr. Dias Fo~tes : - E~sas provas 

ficam dependentes da apreciação do 
governo f 

O Sr. Na varro: - Naturalmente. 
A. prova da lreqoencia não será uma 

coosa arb:traria, po ·que os professores 
são obrigados a reroetter trimensal-
mente os mappas demonstratiVOS da 
freqoeocia exigida pelo regulamento. 

Si, pois, não ha bypothese dos pro-
fcs~ores abusarem deste r a vor, por 1sso 
que. pa r a merecei-o, têm de exbibir as 
provas a que ac '-n tl"' me referir, en· 
tendo que a emenda cobsolta uma das 
mais urgentes necessidades (apoiado do 
Sr. Anltmio Martins) da classe dos 
prorell80res ..• 

O Sr. Amaral : - Classe infeliz. 
O Sr. Na varro... que é uma das 

mais importantes e. ao mesmo tempo, 
uma das menos r a vorecidas pela pro-
víncia (apoiados). 

Eu, que ja foi prolt~ssor na t~scola 
normal d.1 Campanba, (aliaria a um 
dever sacrosaoto e ao espiri to de colle· 
jlnismo, si deixasse de advogar a cansa 
lle uma classe a que ja pertenci. 

A esta emenda acompanham muitas 
outras, entre as qoaes ha algumas a 
cujo respeito alo pos~o deixar de fazer 
ligeiras considerações. 

A t • refere-se a casa de caridade da 
Camt- aba, onica talvez que exisle' 
naq oellas i m mediações. 

lia a de S. João d'El-Rey, alias muito 
importante e digna lambem de favores 
da provincia, por isso que é a onica que 
rt ·~be os infelizes que perdem o uso 
da razão (ha diversos aJ)4rlu). 

Si e'sas outras,de que Calão os nobres 
deputados, lambem os recebem, não sei 
então porque razão é na de S. João 
d'EI-Rey, e unicamente nesla, onde são 
recolhidos esses iof91izes, que vêm de 
quasi todos os pontos da proviDcia 
(apo iados). 
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eomo dizia, Sr. presidente, a emenda 
do que tl-ató refere-se~ casa de carí-
uade àa Campanha, qne, como as ou-
('"· merece algo m r a xor. 

E 1 orlao to, esta emenda devt! sor 
coos'iderada e allendida pela illustre 
commi:!Sào orgaoisadora do orçamento. 

Estou certo de que a illustr~ção e os 
sentimentos nobres desses d•gnos re-
presentantes da província, mais ama 
vez, far-se-h~o sent'r em prol de me-
did,as que, como est~, cuns~ltlo uma 
necessidade reconhe~Jda (apo1ados). 

Pelas ultimas contas da casa de cari 
dade da Campanha, demonstra-se fa · 
cilmente que aquelle estabelecimento 
acha-se alcançado em quantia superior 
a 3:0C060()0, n~o tendo o seu digno 
provedor poupado sacriOcios, até mesmo 
de sua propria fortuna, para sus-
tentai-o. 

Acredito,pois, como disse, que a hon-
rada commi•sào e esta illustre assem-
blea oio regateamo o pequeno auxilio 
qu' peço para este AStabelec.imenlu do 
~rldade, que tem, como a casa sabo, 
p rf~tat\o bon~ e reae~ serviç?s ao sul da 
pr.Q.Yincia. 

Eu continuo. 
A ontra emenda,sohre a qual tambem 

não posso deixar de dizer alguma cou.sa, 
íseata de qualquer imposto as pedras-
lagea de S. Tbomé e Jurumirim e bem 
assim as garrafas import:~das pelas 
emprezas de aguas mineraes da pro-
víncia. 

Koteodo que estas industrias, nas-
cente& ainda em nossa proYiocia, para 
pode~u1 se desenvolver conYenieote-
meote, não de•em ser sobrecarregadas 
de Uibotos. 

Esta idea, de não se dever sobrecar-
regar de impostos as iodustrias nas· 
ceJúeiJ, saggerin-me uma outra, a re-
sP._eito da qnlll, mais &arde, si tiver occa-
s•ão, apresentarei emenda soppressiva. 

Retiro-me ao imposto sobre o tou-
cinho, geoero de prtmeira necessidade 
( apoiado•). 
lmpo~o taxativo e absurdo, ]es-

culpem-me dizeH>, por isso que oào se 
ach<1 sujeito i pauta de preço do ge-
nero. (.Apoiado&). 

K' ~ &J.lllaordinaria, Sr. presi-
deoAa I 

Si se podene destacar do orçamento 
um.a ~rtá 'quantia é verífir.l\ r d1onde 
eUt pro;ilin, ' r,Qm certeza nos entrisLe-
ceriaf!i, -.,udo que contribue mui 
graol!e éote ~i'a essa j~stamenle a 
ela~ ..rll!' m,rw i.~f~lzes, ~~- miia-
dei~ P.fó1~~nos. q~'· ganhando dia-
riamente 'a nlslgoiftéàote qoan~la de 

t,SOOO re1s, têm, entretanto, de pro•er-
i sustentação, vestoario e outras ne-
cessidades de sua famiha! (Apoi.1do1; 
muito bem). 

Como poder;l viver um infeliz jorna-
leiro.que, s~nhando i-~000 reis por dia. 
tem de pagar por um k1lo de tondnho 
600 e 8~0 reis f 

O Sr. Carlos Nlló!leira : - Mas, a 
questão ê que ells é ~tacional e nlo es-
trangeiro: siniio. teríamos ravores. 

O Sr. Candido Cerqueira : - V. E\c. 
nào tem medo de ser chamado nati-
vista 1 

O Sr. Carlos Nogueira : -Não. 
O Sr. Candido Cerqueira : - Estã. 

comigo. 
O Sr. Na varro: -Quando se despen-

dem grandes quantias para ravorecer 
esta ou aquella idea, sem absoluta e 
urgente necessidad~. sobrecarrega-se 
urna inreliz classe, cujo trabalho nem 
ao menos dâ para a sua subsi~tencia 
(apoiados; muito bem). 

Eu untendia, Sr. pre~idente, que os 
generos de primeira necessiJade nà() 
devlão ser soiJrecarregados de im-
rostos, por iSSO inesmo que ningUI!ID 
podeli 'elles prescindir e,q uaodoo fazem, 
é com graodes sacrificios, con trariand~ 
até, moita vez, a natureza. o que, na 
maior parte dos casos, produz serios e 
graves inconvenientes. 

,\ntes de tudo, sejamos caridosos 
(ap?iados). 

Sr. presidente. vou conciair as li-
geiras observações que tiYe a boor'l de 
sobmeller à criteriosa coosideraçàll de 
V. Bxc. e á illustrada e sensata apre-
ciação dos meu~ distinctos collegas, a 
quem, não só em nome dos professores 
de instrucção primaria, cuja causa eo 
advogarei seinpre, mas tambom, em 
nome tios infelizes proletarios. eu raço 
um appello, pedindo-lhes se dignem de 
voltar as soas vistas para aquelles que. 
no el8rcicio da soa ardaa missão, ver-
dadeiro sacerdocio, preparão os futu ros 
cidadãos da o~ patria; para esses, 
que, manejando~ instrumentos agra-
rios, desenvolvem a nossa la vonra, 
fonte principal dos nossos recorsos-
(Muito bem; muito bem). 

Na medida de minhas forças, soppo-
nho ter cumprido o meu dever. 

Vozes:-Perreitamente. 
O$ Srs. Leonel Filho e Martins de 

Andrade:-Muito bem. 
OIIÇADNTO PII8VINCIA.L 

Slo apoiadas e entrlo conjunc&a• 
mente em discussão as seguintes 
emendas: 
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N.3 
Fu:ào approvddos os con tra to!\ ce-

lebrados pt~lo presidente da proi'IUCI:t e 
vela mesa da a.ssemhlca prov10cial com 
os cida,làos Pedro Quoi1'<ll!" Martins 
Pereira o Jt,aquim Cypriano I\ i bei ro. em 
t !) du maio e :l d~ ~gost•1 do t:orreote 
auno; o primeiro. para ~:ouso l ida r as 
disposições dos regullmeoto~. lnstrnc-
\'Ões. tabellas de uupostos. instrucçoes 
d~ fa7. ·uda. acto;, [Jortarias, deciwes e 
arestus da presideucia quanto a impos-
tos e dtsposíçOes dus wesmos regula-
utentos; o o segundo, para a o.:oordena-
çào. redacçào e impressão do reperto-
r io nu índice alph,betico da legislaç;io 
mineira. comprebensivo dos aonos do 
1fl31i a t888. 

Sala I! as seswes, 6 de agosto do 18~$. 
-0. H. Vioui.-~avarro. -T. Tolen-
d:tl. 

N. :l!l 
Fica o governo autor.sado. desde )a, 

a despender pela verba-obra!! publi-
c:1s- as quantias de 5:0006000 com a 
ractura da ponte sobro o rio Verde na 
esl<lç!lo de Pouso Alto e t :0006000 com 
a ractura de um1 ponte sobre o ri· 
beirào do Pinhal. na estrada da cidade 
do Musambiobo. 

Sala das se.;sões. ll de agosto de 
t 888- O. R. Viotti.-Navarro. -S. 
llarrOll'l Juoior.-T. Tolendal. 

N.40 
O goveroo auxiliará, pela verba -

olhras ~ublicas - . com a quantia de 
'!:0006000, o collngío S. Paulo, da 
cidade dH ltaj ubá. 

~ala das sessões, 6 do ~gosto de t 888. 
- O. J\. Vio~ti .-Navarl'o. - S. Bar-
roso Juoior . .:....T. Tolepdal. 

N. U 
Ao § 7. • do art. 1!. • accrescente-se : 

e :1 0006000 como auxilio para o pa-
gamento da divida passiva, is to 6, 
despezas faitas pela santa casa de r.ari-
dade da Campanha, verificadas no ui-
ti mo exercício. 

Sala das sessões, 6 de agosto de 
t 888.-Leooel Filho. - Nnarro. - T. 
Tolendal. 

N • .\2 

J:o'ieào isentas de qualquer imposto as 
pedru-lages de S. Tbonr~ e Jornmi-
t"im- e bem auim a importaoAo de gar-
raru para as em prezas de agnas mi-
oe~~ ~a proviqcia. 

Sala das ~. 6 de agosto de I 
t~.- O. R VioUi. - Nuarro. -S. 
Bar r~ Jopior. - T. Toleodal. 

N. \ 3 
Doduza-~e da verba-instruc~tãc pu-

hltca- a quantia de '.! : 000~0011 , como 
an:\ilio ã impresllitn •lo dic:dou~rio his-
tnríco o gengraphicll d:• pr.,vlucía Lle 
M ina~. do l'<~u linu Augu.to ,l,h S!n-
to:< . 

Sal.• ola~ sessu~s. ti tlol n~'"tJ ola 
18!11!. -IJ. 11 . Violli. - ~av:orro . - :). 
:Jarrom J11n1ur.- T. Tolt!tlll:il. 

N. ·H 
l~menda p~ra colloclr·ll!' em lugar 

COnVt nien tC : 
Fica :~~ttori~:tdo o f.:M•!rn•l a tl ~~l'oln

tler, pela veriJa-instrurcil" 1111blica- . 
atõ ;, '111aotl.1 de 30 :orOBOOO. tlestinada a compra do IT' !J bil ia 011 a iii!( IIOI de 
ca~a aos profe~sore~ da~ c i•la• ll!~ onde 
não hon ver edilicios proprios para au-
las. 

Para a obtenção tlaste fa1·or. deverão 
provar, altm da freqnenr.ía mínima de 
t :; alumoos, preços elevarl o:~ tio valor 
.locativo dos predios e dos generos de 
primeira oeces&idade. 

Sala das sesst)es, li de A!{Osto Jo lil!l8. 
-~a varro.- Dias Fortes.- S. Uarroso 
Juoiolr. -Josino Araujo.- Leonel Filho. 
-r. Tnlendal.- nr. Coelho dé .\IOUI'a. 
-0. n. Vtotli.- LIÚZ Vieira.- ~l artins 
de Andrade.- C. Seoa.- A vollno Cor-
rea.-Silva Fortes.- t>adre Teixeira.-
Alvaro Machado.-Josu ThP.odoro.- Ao-
tero. - J . Outra. - JMé Horta- L. de 
Golloy .- Sousa lia helio. - Francisco 
Amaral.- Severiano elo 11•1-;Cnlle.-Lin-
uolpbo Caetano. - França Vi:uma. -
Call!pello. - Salatbiel de Ailnehla. -
Antonio Martins.- ~el,on . 

N. ~5 
:\o art. 2. • § accrescen te-se : 
:>ara o bospi tal da cidade de Passo~ . 

em lugar de 2 : 000,~000, diga-se 3:000c) . 
Sala das sesscles, O de Agosto do t88S. 

- Jurumenba. - Na varro. 
São lidos e apoiados os seguintes ad-

di tivos : 
N.':!O 

Ofl'erecemos como addith·o ao pro-
jacto a. 323 o de n. 348. 

Sala das sessões. 6 de Agosto de t 888. 
-F• "acisco A.maral. - Salatbiel de A. I· 
meida.- T. Toleodal . 

N. 2t 
OJTerecemos como additivo ao pro-

jacto n. 323 (orçamento paovincial) o 
de o. 'l77. 

Sala das sessõa4, 6 de Agosto de t888. 
-F. Vianna.- T. Toleodal.- Caodido 
Cerqneira.- Campello.- J. llorta. 
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J'i. H 
Art ••. Flea o presidente da protio· 

c:ia autorisado a despender. pela terba 
- obras publicas -. do futoro orça· 
mento, as segointes quantias : 4:0006. 
para os urgentes reparos de que neces-
sita a matriz da cidade de Queluz ; 
4 :0008. para os urgeolissimos reparos 
da matriz de S. lfru de Suassuby ; 
4:0008. para obras de abastecimento 
do agua ; ! :0008. pa.ra COD!Irncçlo de 
um cemiterio na mesma freuoezta (de 
S Bru de Snassuby); 1:0008. para as 
obras da matriz de ltaveran ; i :()006. 
para a cone I osào das obras da eapella 
da Soledade (estação de Coogonhas) ; 
! :0008. para a concloeão dae obras da 
matri~ de Coogonhas do Campo ; ! :0008 
para as obras da Capella Nota da~ ~
res ; t :0008. (Iara ornamentos da •greJa 
da cidade de Entre Rios ; ISOO,S. para o 
mesmo Om para a matriz do Rio do 
Peixe ; ISOO,S. para acquisiçlo de nm 
Jastre para a igreja das Mercés de Ouro 
Preto e igaaes quantias para as matri-
zes de Antonio Dias e Ooro PrelO, des-
tinadas ao mesmo fim ; 4008. para or-
namento da matriz de S. Bartbolomeu e 
~O,S. para o mesmo flm para a capella 
de N. Senhora das Dores da mesma 
frt gaezia ; !:0006. para conclusão das 
obras da matriz e cemiterio da fregae-
zia de Saot'Anoa do Morro do Cbapeo; 
i : ()006. para coocloaio da caoalisa~ 
d'agoa potatel da mesma f~aezia ; 
t : 0008. para a matriz de S. José do 
Paraopeba ; igual quantia par11 a de 
Piedade do Paraopeba i IS:OOO$ para 
conclasãc. da caoahsaçlo de agaa pota-
nl de Ouro Branco i t :0008. para or-
namentos da matriz de cachoeira do 
Campo ; IS JOó para o mesmo Om á ea-
pella do Tijuco : i :0008. para a eapella 
de N. S. das Dores de Ooro Prelo i 
t :0008. para a matriz de Santo Amaro e 
S. Caetano,em partes igoaes ; 11008 para 
a matriz de N. S. do Glori;; 11008. para 
a · eapella do dislriclo do Redondo i 
ISOOIJ. para a matriz d.a ffll8oezia do 
Deeterro , ·;o()IJ. para a igreja de N. S. 
do 1\osario le Oaro Prelo : 11008. para 
a matriz do Rio de Pedras e i :IS008000 
para aoxilio do lyceo de artes e olll· 
cios desta capital. 

Sala das aeasões, 6 de Agosto de t888. 
- Dr. Campolioa. - Nelson.- S. Bar-
roso Joolor. -Salathiel de Ahne!di\ .-
Francisco Amaral.- T. da Motta. -
T. Tolendal. 

N. i3 • 

Otrer~ como addilito ao projeeto 
n. 3!3 em t .• discuulo o projeclo o. 
7~ do corl't'nte aaoo. 

Sala das sessoes, 6 de agoelo de t888. 
-Alnro Machado.-T. Tolendal. 

N. i.\ 
Art. .• Ficão extensitos ao oftlcial 

maior, chefes de seeçlo, t .•• e i."' offi-
ciaes, porteiro e conlinaos da secreta-
ria do goterno, os mesmos vencimen-
tos qoe JU•Io additivo o. são estabelecidos 
para os empregados de igual categoria da. 
direclOria de rueoda. 

Sala das sessões. G de agosto de t888. 
-T. Tolendai.-Francisco Amaral. -
Dr. M. da Rocba.-Ciaudiooor Nones.-
F. Braz. 

• N. 211 
OIJereço como addilíto ao projecto 

o. 323 o seguinte: 
Art .... Fica o governo da protíocia 

aulOrisado. no ellercicio da presente lei. 
a despender pela terba-obra.s pobli-
cas-,como determinão ditersasle•s pro-
viociaes, a quantia necessaría com os 
'"":\ros, abertura de leito DOtO e obras 
d'art., da estrada que ni da cidade 
da Di;~maotioa á de Montes Claros, pas-
sando ;10lo Beribery, Piobeiro. Johahy. 
de conlo•midade com o or~amento 
feito pelo enl(enheiro do 11. • districlo, 
Dr. Catlo Gomes Jardim. 

Sala das seesões, 6 de agosto de t 888. 
- Aturo Macbado.-T. Tolendal. 

N. 26 
DisposiÇÕes permanentes. 
Art. As licenças para exercer a pro-

fissão> de parmaceulico pagarão de novos 
e velhos direitos: 

. § t. •. Sendo o exercício em cidade ou 
-.Jila, t : OQO&OOO. 

§i.'. F.m outro lagar, IS008000 
Sala da.s seS8Ô8.", 6 de agosto de t888. 

- Claodionor Nunes.-T. Toleodal --
Dr. M. da Rocha:-1 Marta.-F. Braz. 
-A. Velloso. 

N. 27 

Apresento co:no additlto ao projecto 
n. 3!3 o seguinte: 

Art. Fica o presidente da protincia 
aolorisado a despeader pela terba-
obras publicas-do futuro orçamento a 
qoaotia de dons coolO!I de rs. (i :OQOI.} 
para ornar os altares da .. igre1a de 
S. Francisco de Assiz e i : 0001000 para 
alfaias da igreja de S. Joee, ambas desta 
capital, e •:0006000 para a conslrocçã& 
da estrada para S. Barl.bolomeo, pas-
sando pelo morro de S. Sebaalilo. 

Sala das sessões, 6 deagoelO de t888 • 
-Dr. Cimpolioa.-Teileira Doarte.-
Padre Teixeira.-Netaon.- Dr. Coelho 
de Moora.-T. da Moua. -T. Toleodal. 

• 
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N. 28 

Arl. O presidente da provtnWI fica 
antorisldO a despender pela verba-
obras publicas-com a llStrada quo da 
Piedade do ParaOptlba, passando pela 
serrinba, vá entroncar oa dollnmlim. pro · 
1 imo ao pico da llabira , a:oOO,WOO; 
com a estrada desta capital a S. Bar-
tbolomeo, passando pelo morro de S. 
Sebastião e fi r~ ogeiras, a: 0011/IOO:): com 
a de S. Bartholomeo il t:~choeira do 
Campu, ~ : íl0j)6000: com a da Cachoeira 
do Campo á linha ferrca oo lnl(ar de-
nomi ado Tnno e Jn~ti Correa, 12:0006; 
com o encanamento da agua potavel da 
fregorzia da Cachoeira do Campo, 1:000/1; 
com o calçamento Lias roas da mesma 
fregoezia, 1 :0006000; com a capella d<is 
Carrei ras, frt· gueúa de Ouro Ora oca, 
i :0008000; rom o encanamento da agua 
pota vet da freguezia de Ouro Branco, 
i :000,5000: com a matriz dA AntOniO 
Ptlreira, 1 :Ot:MOOO: r.om os concertos 
da estrada de Antonio Pereira a S. Bar-
tholomeo, 2:000,)000: com a estrada do 
Redondo a Snassuhy. 1:000/1000. 

Sala das sesRc)a.•. (} ele ap:osto dA 
i 888.-nr. r.ampolina .- T tl:l Molla. 
- T. Tolcu..Ja l. 

;-\ 2\! 
Os vsncimentos dos contínuos da se· 

c:retaria do governo licão elevados a 
$ 408000, sendo duas partes de ordenado 
e nma de grat!licaçàn. 

Sala das sessões, 6 de agosto de t888. 
- Campoli:Ja. - T. d:: Mctta.-T. To-
lenda. I. 

N . . 10 
Art. Fica o presidente da província 

autorisado a dellpender pela verba-
obr~s publicas-10:0006000- para ur-
gentes conCi'rtos na igr11ja matriz da 
cidade de Paracatu; 8:000;5000 para 
compra de um predio em qne ruoccio-
nem a escola normal, exteroaws e 

aulas de primeir?! lettras. 
S. R. 
Sala das sessões, 1; de agosto de t 888. 

- Nelson.- L. Go1oy.-Ur. M. da Ro-
~ba. - T. Tolendal.- F Braoz . - Clan-
• iooor Nunes. 

N. 31 
Art. O governo d.a província, pela 

verba- obras publicas-, au.xil iarâ ao-
nualmente com a quanlia de G:OOOJ)OOC 
.a projelltada publicação do A nnuario 
.Mineiro, uma vez que receba a pro-
víncia, tambem anuualmente, mil exem-
plares do Annua1·io publicado, como 
jodemnisação do referido auxilio. 

§ unico. No contrato que se celebrar 
a rcspuito e que vigorará por cinco 
anno~. se estahPieceri a clau~ula de ter 
o .4nnual'io M itttir o pelo menos se-
tecenta5 paginas, nú formato do Liv1·o 
da Lei Minei ··a ou maJor, dcrcndo 
cada valume. alem da ma teria Reral , 
biogratlhias e documentos historicos 
que ollUOÍr, \ralar especialmente Lle 
um:1 das cinco grandes rt>giOes da pro· 
viocia; centro, s.otl norte. oeste e leste, 
considerando-as em rel~ção às rPs1Jecti-
vas localidades. condições de com-
rncro: io. industria, at·tes, officios, agricul-
tura. rique1.as e curiosidades oaturae~. 
meios de transporte, população, iosti-
tu içll~-~ locaes, necessidades p11bli -
cas. Plc, 

Sala das ses.~c)Ps , li de agosto de 188$. 
-Martins de Andrade. - ~·. Ah·es.-
Dr. M. da llvcha.- O. R. Violli.- F. 
Braz. 

N. :13 
OITerecemos como additiYo ao projecto 

o. 3't3 o seguinte: 
Art. f'ica o presidente da proviocia 

aotorisado a despender pela verba-
obras publicas- a quantia ne~cssar ía 
para construcçào ou acquisiçào de um 
predio para catlea na cidade da Baga-
gem. 

Sala das sessões, 6 de:~gosto de 1888. 
- N lsou.-Padre Lafayette de Gado~·. 
-Dr. M. da Rocha.-T. Toleodal.- F. 
Uraz.- Claudionor Nunes. 

N. 33 
OITerecemos como adúitlvo ao pro-

jecto o. 3't3, lle orçamento provin-
cial, o projecto n. H~ deste anno, 
s~ :a das sessoes, 6 de agosto de 188t{. 

- Gomes Caodido. - Augusto Velloso. 
- Clandionor Nooes.- F. Braz. - Dr. 
M. da flocha.-~lart ins de Aodrade.-
T. ioleodal. 

N. 3~ 
Offereço como additivo ao projecto 

o. 32:l, em 2.• discussão, o de n. 232 
do corrente anno. 

Sala das sessões , 6 de agosto de 1888. 
-Aiv~·ll Ma~bado.-T. Tolendal. 

N. 3ã 
Art. Fira o governo aulorisado a 

despender pela verba-obras publicas-
a quantia de 5:0006000 com a factura 
da ponte sobre o rio Verde na estação 
de Pouso Alegre, ist.l com a clau.sula-
desdeja- • 

I Sala das sessões, 6 de Agosto de 
t 888. - D. R. Viotti.-Navarro.- 8. D. 
Junior.- T. Tolendal. 



ANNAES 
N. 36 

Olfereço como add ilívo~ ao projecto o. 
32:1 os de os. H 5, H 6 e 4t9. 

Sala das sessões, 6 de Agosto de 
1888.-José Horta.-Navarro.-T. To-
Jendal. 

N 37 
Art. ."'icam aogmentados em 4208 

para maif os vencimentos aoouaes do 
proressor publico da escola normal de 
S.barã, que dirige a anta de musira. 

Sala das sessões, 6 de Agosto de 
1888. - Salatbiel de Almeida. - :-ia-
varro. 

N. 38 
Otrereço como additivos ao projecto o. 

:J'!3, ora em'!. • discussiio, os de os. \0, 
:!9'!, 'l93 e 360. 

Sala das sessões, O de Agosto de 
1888 .-Avelioo Correa.-F. Amarai.-
Navarro. 

N. 39 
Al1. Picam igualados 0' venci-

mentos do pessoal da inspect"ria geral 
de ioslrucçào publica aos do pessoal 
da directoria provincial de MioasGeraps. 

Sala das sá!óes, 6 de Agosto de 
t888.-Salatlliel de Almeida.-Fran-
cisco Amarat. - Na varro. 

N. 40 
o.tterecemol como additivo ao pro-

jecJo em discrusão o seguinte : 
Art. Fica o presidente da província 

autorisadoa del.pender pela verba-obras 
publicas-ou sobras de qualquer outra 
•t slgoíotes quantias: 3:11006000 para 
~!lut. potavel dHidade de Tres Ponta,; 
! :0001000 pata aui.llio á cooswucção do 
tbéaWo da cidade de Tres Cor~ções do 
Rio V..-de; ! :0001000 para illumiosção 
da cidade de K. Gousalo do Sapnoaby; 
~:~000 l*ra illnmlnaçào da cidade 
de Lavras do Funil. 

Sala das sessõell, 6 de Agosto de 
t888.- \fartins de Andr:lde.-Leooel 
Fillle.-FraDtiS'CO Amili'ai.-Navarro. 

N. 4i 
"'''· O preeidettte da pro•iocla Oca 

autorisado a conceder ã saota cua de 
misericordia da C:lpital pri7ilegio para 
estabelecer na cidade de Onro Preto nma 
empreza ful!.enu'ia, illeataodo de im-
poetoe pi'Oirineiaes os materiaes neus-
sariOI U obraa da aMiua empreta e ta.a.m 01 tprllcieos ás obrM da coa-
stru~ do aofO pretio 41& sallta eas& 
aesta capital. 

•111 • setl5ôts, e Ih A~to de ts•. <s.tatbtet ~ Alméíd~.:...Jrran
cisco Amal'al.-Hnarro. 

O l!!h·. Severlano de R&-
eenC:e : - Sr. presidente, pretondi~ 
fazer algumas consideraçOes em reta~ 
ao art. 2. • do projecto de orça mente 
provincial. 

Vrjo. porem, qoe a hora ostâ bas-
tante adiantada o a auen,.ão da casa ra-
tignda. 

Cooseguintemente, hmitar-me·hei a 
chamar a atl<!nçâo desta tllustrada as-
semblea para uma emenda que mandei 
á mesa. 

Esta emeuda, Sr. presidente, cou-
Sil(oa a elevaç~ll do auxilio concedido 
ao hospital de alienad~ Ja Gidade de 
S. Joao d'EI-1\ey, a 5:0008000. 

O Sr. Vlolli : - E' medida muito 
justa. 

O Sr. Severiaoo de Re~ende: - Como 
V. Exc. é testemunha, Sr. presidente. 
eu tenbo feito desu emenda urna mo-
fina. com que em todas as sessões io-
CO Uimodn a assemlJiea; c, apreseo-
tat.do-a ainda uma vez, nào faço mais 
do f!Ue seguir os precei tos do Eua-
galho: -petite et accipielis, pulsale et 
apel'iel141' •:obis. 

~onvencido, como estou, Sr. presi-
dente, de que é de toda justiça a ele-
vação deste auxilio, peoso que isso deve 
tarnbem estar o o animo desta illuslrada 
assemblea, porquanto o hospício da 
alienados de S. João d'EI-Rey uão se 
pode dizer que seja um estabelecimento 
que preste serviços somente a uma 
certa e determinada zona, pois que con-
correm para aquaiiP estabelecimeolo 
alienados de toda a prllviocla e dos 
poutos os mais afastados 

Acbaodo-se actoalmente recolhidos 
àquelle bospicio 60 e taolús loucos. 
ja veem os nobres deputados que não é 
fora de proposilo, nem tampo oco dema-
siado, o angmeoto que pt!ÇO na emenda. 
(Apoiados). 

Lembro aos nobres deputados que na 
sessão do aoo.o passado cbamei a 
atteoçào da assemblea para o relatorio 
do Sr. Carlos de Figueiredo, illllSIJ'e 
ex-administrador desta pro•iocia, que 
indicava a conveniancia de se subvea-
ciar o b.ospicio de Pedro 11 para alü 
serem recolb•dos alienados, &ralando de 
auender, como ltrgente, a este buma-
nitario serviço. 

Ora., Sr. presidente, oaquella occasiiio 
eu di&Je 411M seria mais e~.onomico para 
a (M'OYiocla conceder-ee um auxilio mais 
ele..Jo ao hospício 4e S. loio d'El-Rey 
do que lllipelldiar o bolplclo de 
Pedro 11 para reeeber M8l!ll i o reli zes 
prlndos da mio e dos meios de recm-
perarem a sande. (..tpoiadcn). 

• 
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A medida hoje é tanto mais razoa vcl 
•1uanto se Mta que naquelle ho~picio 
acham-se recolllido~ UO e taotos ahe· 
uados. 

O Sr. Violli : - Ti 1·e occasião de 
notar QUe se achavam agglomerados em 
alguns cubículos d.>u~ ou Ires. 

O Sr. Se v e ·iaoo de Heseudo : -
Sento-rut~. pois, cnnveu-;11lo dtl que e.~ta 
assemblea far."1 Jlh\IÇ 1, aceitaodo a mi-
nha emenda. 

E &l'ta minha convicção sobe de 
1101110 qnaudo todos sabem QUe V. Ex c. 
ftti o primeiro a mu animar a apre-
~tllar esta medida na sessão passada, 
aliançanolo-me f)ue votaria por ella, 
assi .n como o Sr. Orumond, que dec!a· 
rou-me, eolào, da tdbuoa QUO a consi-
derava como das mtldhlas mais JUStas. 

O Sr. Orumond dà um aparte. 
O Sr. Se1•eriaoo de llcseode : - Ks-

pel'o, pois, que a omc•1da serà a~cita , 
oào só porque o relator da t . • com-
mis..«ão de razeoda ja se pronunciou fa-
voravelmente, como lambem por con-
fiar muito no espírito de justiça desta 
assembloa. (M uito bem). 

O 8a·. Dru.anond:- Sr. pres.-
deote. serei brev., oas palavras que 
vou ter a honra de dirigir a esta il· 
lustrada assemblea. 

A hora. ostà ad1aotada e o espírito de 
aneus collegas fatigado: por isso, vou 
hmiLat-roe a emiuir a opinião da com-
missão a respeito das emendas apresen-
tadas pelo~ nobres co!IPg<LS. 

Antes de razel-o, Sr. presidente, 
seja-me pertnittido responder ao nobre 
deputado, o Sr. Dr. Toleodal, que ~
tranbou demora na passagem das leis 
aonuas. 

A. responsabilidade DÃO recalle sobre 
a bancada que represento nesta casa, 
mas sim sobre a administração (apJia-
d.os e não apoiados). que demorou-se 
muito a rcmeuer-nos as respectivas pro· 
postas. 

Sem que viessem esses dados iodis· 
veosaveis. nem a comtaissào de ro~ça 
aJUblica, nem a de orçamento, podenào 
s<~ desempenhar de sua mi~ã.o. 

E nem. Sr. presidente, é para estra-
nllar o tempo qoe ~m ba~·-to de tra-
llalbo, desde que nos lemllraillos que 
o anno pass~do, contando o qoverno 
com uma maioria pujante nesta casa e 
AeOdo mais limitado o numero de depu-
tados, IJouve oecessidatle de !Mirem pro-
rogados os noss.>S trabalhos por ~~~ d1as, 
• otaodo-se oa ultima hora o orçamento 
proTlnt.al. 

Sr. presideo~. tratarei de apreciar 
~ emendas qoe foli.o boa~m olfereci-

da~ pelos nu~sns itl ustre_q roll ega~ e 
qne. remcll••la~ ti r•munis~ào em ,·on-
llant;.i. pMe ella suhco as mesmas e.:sta-
bdecer estudo. 

A t. • rero•rc-~c :lO au!lm~nto rl11 ,·en-
cuncntl)s tio~ omprPgattos da ~cc rr t:Lrl~ 
<l:t n;s~mhlea. 

\ ra,; , ronhtco hem. Sr. pl'csi•l rntr. 
•tua ~'"< ~:111 ~!I .:undiçú.·:> 1 cnuumu:h e 
llnau ··~lra:; oh prMincia ~rtnalmenl(l. 

Sabe IJOP,olt•po•s •la Ir i tlu 'la de maio, 
scguodr~ nos iurornoa o olu t•rto r d:1 fa-
zeoola I"'' '· in.:1al, tem h •I'!• lo um dP-
crescimouto u:~s reml.1.~ publicas tle 
O•J pur ·~ . 

So as o· .• msa< contiouamm convi vão, e certo 'I IH! a aolmiuislrao;.:"ut 11f111 encon-
trará m.eios na receita dd llro,·in.;ia para 
occoner :1s alespeza3 urlliu:~n.,,; 1a lixa-
das e aueodid:b por esta ca.-:1. 

Os nobres dep:~l:tdos conhc.:em estas 
razões tan to corno en c acredito <1ue se 
eleva ào áaituradas circnmstaocia para, 
allendeodo ás mP.smas, so pronuncia-
rem devidamente sobre a cunveoieucia 
de se au~mcn tar a llaspeza publica coto 
o accrescrmodo vencimentos de Cuoccio-
narios. 

A 't. • emenda õ do Sr. Vioui e re-
fere-se a diversas rubricas da despeza. 

Na t . • parte refere-sn à verba-vos-
soai da secretaria - ,que. sendo do tal!;:. 
pela commissã.o em 42:0006000, S. 
Exc. pretende que a casa eleve a 
\ a:8006000, restabelecendo a gratifi-
cação que a assomble? o anuo passado 
votuu ao otlicial de gabi o e te da prosi-
deocia. 

O Sr. llarroso Junior:-E que é 
muito justa. 

t) Sr. Drumood:-Na discussão, Sr. 
presidente, que travou-~e nesta casa 
por parte dos collegas da ba o cada op-
posla, en não ou vi adduzidas cooside-
ra~t)es que militassem para QUC cooti-
D'lasse esta grali lica~:ào, que se acba 
:onsigoada no orçamento vigente. 

Em todo caso, Sr. presidente, aceita-
rei a emenda nessa parte para conside-
rar a soa noateria em a. • discussão 
(muito bem do S1·. Ban•oso Junior ). 

Si os honrados collegas não me apre-
sentarem razoes cooTiocentes, que abo· 
nem e justifiquem a permaoeocta dCS!'a 
gratificação, eo me comprometlo a apre-
sentar o ma emenda suppressiva. 

Na outra parte a emenda eleva a 
•~rba de Axpediente de & a 6 contos de 
reis. 

Nós não aceitamos a elevação e a 
razlo é a segalote: esil demonstrado 
pelas despuas realkadas que DÃO tem 
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218 flsgotatll) a dotação consignada por 
esta casa para esse serviço. 

Ora, si a dotação votada não tem sido 
esgotada, si nào se justifica pelo accre!· 
cimo dtl serviço a elevação da mesma, 
eu não ~ei em que razão ba de firmar-se 
a assemblea provincial para votar esse 
accrescimu que pretende o nobre depu-
&ado. 

Noutra parte a emenda eleva a 
32::1206000 a verba de i7:78r ,sooo, re-
lativa á escola do pharmacia desta ca-
pital. 

S1·. pre~ideote, não discutirei em 
hora tão adiantada a coovenieocia on 
ínconveniencia deste aogmento, desde 
que olo vi demonstrado pela bancada 
governi~ a. desd~ q~e não vi um ~O 
argumento que JUStlliqne essa necessi-
dade. 

Sr. presidente, tenho notado que de 
dia em dia vai se accentuando nesta 
casa a tendencia de se augmentar a 
despeza publica, dotando-se em de-
mazia c~rtas rubricas e desfalcando-se 
outras,sem razão procedente. 

(Apartes). 
!ii o intuito do:~ nobres collegas é 

m tlhorar o ensino na escola de pilar-
macia, eu me nomprometto a. apresen-
ta: nas disposições permanentes do or-
çamento uma medida que concilie as 
difficnldades e ao mesmo tempo vá me-
lhorar o ensino. 

Elevarei esta rubrica a J 8:6206000 
tt crear-se-ba o lugar de preparad'lr e 
repetidor de chlmir.a e pbarmact?lo~ia, 
que servirá de secrAtario, suppr1m1dos 
esse lugar e os de prAp~raci.Jres cooser-
ndores. 

Deste modo melhora-se o ensino na 
escola de phármacia e não se faz a 
despeza oa cifra em que o pretendem 
os honrados collegas da bancada op-
posta. 

E, Sr. presidente, para mostrar a 
isenção HD quo proo:edo devo decla-
rar que a menda. tende a supprimir o 
lagar de ~ecretario, que actualmente õ 
exercido por um liberal distin~to . 

A 4. • parte eleva de 3 a 6:0006 a 
despeza com os laooratorios da mesma 
escola. 

A. commissào não aceíta esta parte 
da emenda. 

" Ao o. 5:-em vez de 23:3806, 
diga-se ~2:860/J, supprímido o lugar 
de contínuo. • 

Refere-se esta verba ao lyceo mineiro, 
onde ba um pllrt.eiro, n~r. continuo e 
nm servente. 

A commissão pretende oõlmover o 
secretario do ly.:eo para a escola d~t 
pbarmacia e restabelece• os venci-
mentos que ora se achão fixados para 
o me~mo. 

O Sr. F. Amarai:-F.ntão. a com-
missão não supprime o lugar? 

O Sr. Drumond:-Removo de uma 
para outra escola. 

O n. 8 restabelece a dotação que até 
hoje tem sido consignada pela assem-
blea para a escola na cadea lia cid:~de 
da Campanha. 

A commis~ão aceita esta parte da 
emeuda. 

Pelo o. !l pretende-se elevar a reis 
820:0006 a consignação que ó votada 
todos os annos para sustentação do 
ensino primaria da provinda. 

Não aceitamos esta emenda. por uma 
razão de ordem superior e é que, 
tendo de ces3ar o provimento i.nterino 
·•~ cadeiras, em vi rtude de uma dispo-
siçãt. permanente inserida no presente 
proje.:to, abrir-se-ha larga margem 
para 1ue sejão provida:! muitas ca-
deiras .:•eadas na província e que não 
tem siio pos.•i vel até hoje prover, em 
razão de se applicar grande parte da 
verba, não ao provimento efTectivo das 
cadeiras, mas sim ao provimento in-
terino. 

Estando no animo da ca~a. pelo qoe 
tenho ouvido, acabar com as intermi-
dades do ensino, encootra.remos larga 
somma para o provimento de cadeiras 
que ·o devao ser etrectivamente. 

Ainda o n. !l trata de suppnm1r 
a gratificação de 9006000 conc.edida 
como auxilio a AutonJo Jacintho Gomes 
Carmo. 

O Sr. F. Amarai:-E' o disparato 
maior (ha muitos apa1·tes ). 

O Sr. Drumond : -Eu ainda não 
disse o que penso. 

Este moço não é fllbo de pais abas-
tado~. como apronve dizel o o nosso 
collega, digno representante do 1 t . • dís-
tricto; tem de concluir os seus estudos 
oo a uno para que legislamos (continuao 
os apatles); portanto, a coosignaç.ão 
constante do projecto não será realisada 
intotum. (Continuão os aparte.~). 

O Sr. Barlll)s:~o da Silva:-E' oma 
uuga. 

O Sr. Severiano de Resende:-Si é 
nuga, vamos tirar do orçamento. 

O Sr. Vlotli:-Porque tirarão a do 
Sr. Honorio Esteves 1 

O Sr. Dromood:-A observação llos 
nobres deputados não colhe a respeito 
deste moço, porque, como ja disse, 
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"aeollo elle rle roncluir seus rlltudos l 
este anno e est:uulo a a.dmioi~tnçào 
llabilitada para auxiliai-o . pat<l co~
Clluir seu~ estudos. não h a v1a nece~s•
c:lade alguma para a província. continuar 
:a hberali~ar os favores que até hoje tem 
concedido. 

O Sr Severiano de 1\eseode:-~las , 1. 
outro Lambem oào ··onclue ~te ao no? 

o Sr. Ornmond : - l'retCihle o nubre 
depnt:HIO IJIIe !lO nhra .uma nnva ru-
bfic:l 1le dc~przas sob o lltulo 1le - tu·-
mame,nto ll erJuíp~mPnto - . marc:uutu a 
quantHl tlc 6:000.)()00. . 

A commi~•i•o não atei La esta emcn<la ... 
I) Sr. Violli :- N:·•u ha nc, corpu nm.t 

arma que pr~~te. 
O ~r. Urnmontl . . . nilo ~,·, JIM•~ue 

fl!'ta de.•pl.'7.:1 n~O é tle _naturrza annna, 
como poríJne as constgnaçue;; vot:tdas 
pllla casa e 'I ue ~o olev~o à . r.1 fra 1lc 
j :t:ouo,soou att: hoJe não tem''"" em-
pregadas. . 

l)r.l, si liu urgente ru·se a t:nnstgola-
ção •lessa •paantia p:~r:1 ~se ~pn·iço, 
por cerh) J:l "'' to•na csgut.auo u cre-
tl iln de annm. antrriorrs. u qno, ~ntrl!
ta ntn, niin IPIII :\l'lllllf' I'HII\. 

A rC.•jiCIIu <hl Jlll>:.v••: •I : I'<'CCIICilO-
r ia,; , vigias, barqueiros, por<'Pnta~:ons 
a administraolorcs c cs.-rtvàcs, 11orcen-
tageos ;l ~straolas de ft•rro pela :unca-
( ilO de arupostos. sencln G :;..-. a de U. 
Pcdrú ll a.4 X ~s demaas, d~:,·o dizer 
que o uos~o intuito é f1>rnccer an go-
-yerno meios •le melhorar a arrecadação 
d as rendnll publicas • . . 

O Sr. Francisco S:'l : - E f.t7.t•r um 
('A)ntrae•o de aceord<1 com us intt•rcsse:: 
d :t província. 

O Sr. Drumond ... t: ao meJ~tUo tempo 
armai-o da faculdade de .fazer um con-
&racto com a estrada de ferro D. !'edro 
Jl, de accordo com os inltmsses da pro-
'\ir.cia. 

Receiando 'lOC talvez fossem •les-
YanlaJosas â prOTincia as coodiç<'ous r1ue 
otrrecesse a estrada do ferro de O. !'e-
dro 11. a commissão. de comb~n!l~ão 
com o Dr. di:e::!or da fazenda, danglo-
&e ao Sr. mini;;tro da agricultura, por 
intermcdlo olo governo, procurando 
vrientar-se. e atti hoje não víorão as 
informaçMs. •toe aguardo. 

Seria uma inepcia de nossa Qarte, 
portanto, fazer passar aqui uma lea sem 
re~ultados praticas, sem atlender os 
:nteresses da província (apartes). 

Eu ja declarei aos nobres deputados 
0 al~ncc rtne ~e devia dar ás pala vral\ 
- desde j ~ - , empregadas pela com-
missão. 
~b•, tlPcl:n'll ;. casa que em 3.• dis-

cn~siio tom:trN na11a solnçfao a tOIII ('II 
cln a·t>mt>tlirlr n incottvPninnto das pnl.t -
' r:a~ ' 111 8 tanlu horror l':l ll $:iO lOS no-
hro•< llepntaolo•. 

' cnmmlssàn armou a aolmioislraràu 
1l11 fa rnldao!P 11ara ahortnra tlt! crotliiroo; 
~npplcnumtan•s :1 asta ,·rrha (~tp<U'll' •). 

J.1 tltsse ao nobre dOllll lado que em 
3.' oliSrUSSào preleodi:\ fi'IOOver fiSS3~ 
diffirulolades. !le mudo quo a allmin •~
lraci•u fique armada do~ meios noce.~
!anos p31'& continuar oa arreca•laç;·,o 
dts relidas VtJblicas. 

O Sr. Uarbo•a da Sll v a: - - l,luem fez a 
consulta ao miniRterio da a~sricu!tur~ e 
t(UPm espera a respo$\a ? 

11 Sr. Urumond:- A admini~traçi.n 
ala Jlmvincia. 

O Sr. Garbosa da Silva : - E' ))l,ro 
titiO firtne consignado. 

O Sr. Drumnnd: - lia uma ernon•la 
do nobre rleputadu do 1 • illstricto. S• . 
pr~sidentP , que manda o levar o ~ 1;. • 
n . I. de ::íi : \!~1)800'1 a ríH:ll'tOJ'lOO. 

Não sei hem, Sr. presh.lente, a qncrn 
se refere o nubre depniMlo nesta parte : 
e. rara po,ler rue manif~~tar em nome tl.l 
rommissão. pcuiro•i .'1 S. 1o:xr.. qnr nla-
uiresteclar:Jmentc o seu pensamento. 

Quanto il replrtição de obras pubh-
cas, Sr. p•·e~idente. eu ja disso a es ta 
~a5a que, ~i não fMa o proposito em 
que m~ colloqnei, de não t.lesorg~oisõ&r 
o sen·1ço publico, tal vez me trvesse 
an1mado a propor a suppressào ou. 
pelo menos. a reorga_n o !aÇfto da repar-
tÍ\idO de ohras publicas. as.~1m eo~o 
tami.Jem li7. var que t:llm esta rPpartt-
çào se ab;;on•P, sioào metade, pelu me-
DI>S uma lcrça part11 tia t.lút:Lçiw q ne 
n c!isa consigna para aa ot.ras publica~ 
da província. 

Si assim é, Sr. pr8!1idente, bem y ,\ •• 
assemblea que não posso acaitar a 
emenda do nobre deputado, lan•o mais 
quanto ja 117. optar quaes e~ão. a~ con-
dic•'es fioancearas da pronnca.a e o re-
ceio do que oos acbalõlos possuados pelo 
son fu turo. 

A emenda o, 5 acba-~e coocebit.IA 
nos seguintes temos (lê}. 

Quizera ser ag~"?da vel .ao nobre de-
putado : mas, tendo em vasta, como re-
late - da commissio de orçamenl.o, não 
colll•ca • nenhum dos nossos collegas em 
r.oodiçu'l! especiaes, com relação a obra:-
publica:., é mister que o nobN~ depu-
tado se resigne a obter aquillo que n~t 
outrO!! poderem Lambem obter 

A emenda o. 6 nrocnra augmen-
tar os vencim~olos dos engenheiro,: 
de distr icto. 

En oào sei, Sr. presidente, o que :•11 

-
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que predominou no espírito dos autores 
rlesta emenda para proporem seme-
lbaote medida, quando eu acredito que 
oão seria rora de proposi to a suppre~ 
são destes ruucciooarios, desde que as 
camaras municipaes preeocllem porfoi· 
ta menta asso fim . 

A emenda o. i, Sr. presidente, apre· 
sentada por mim • .:omo simples depu-
tado, autorisa a c'lnstrucção de obras 
no districto que tenho a bonra de re-
presentar. 

Pelas mesmas razões ja expenllida~. 
como membro da com missão de razenda, 
eu não a aceito : repudio o meu filtoo. 

A emenda n. 8 manda supprimir os 
externatos e escolas oormaes da pro· 
viucia, exceptuaodo-se a da capital, e 
dá direi to á aposentadoria aos proresso-
res que tiverem mais de t 6 aonos de 
exercício. 

Sr. p:esidente, ja declarei que não 
wmava a mimma respoosabilidatle do 
desorgaoisar o ~er viço d:\ provin ~ta 
e muito menos no que diz re.- peito á 
lnstrucçào publica. 

A emenda o. 9 diz o seguinte (lê). 
Eo não a aceito. porque não concorro 

para augmenLar a despeza publica. 
A emenda o. 6 ó sobre o imposto pro· 

dial arrecadado na capital , oiTerecida 
pelo Sr. Campelto. 

Me parece que isto nz'l é emenda, é 
om addotivo e, como tal, deixo de dis-
cutil·o, reservando-me para externar 
o meo mo •o de pensar oqportunamente. 

A emenda o. 10, do Sr. Ndvarro, é 
relativa á lnstrucção publica. 

Não ac'li to·a quanto ã t .• parte. em 
que probibP o provimento de'!." ca-
deiras nas localidades em que as houver 
creadas, em quanto não forem pr~t
,·idas as creadas nas rreguezias; 
aceito-a na ~ . •, em que manda que a 
lnspecçào do ensino nos diversos mu-
nicípios passe ás camaras muoiclpaes 
(apoiados; muito bem). 

A emenda n. H é sobre mobilia na 
escola de pbarmacia. 

Pela mesma raz.ão que ja dei, de 
aogmeoto de despe1.a, oão a.cei to esta 
emenda. 

A respeito da escola de pbarmacia, 
Sr. presidente, ja di! se, me com:»ro-
meuo nas disposições geraes do orça-
mento a autoriPar o governo a des· 
pender pela verba-obras publicas- o 
qoe fOr necessario para reparos do edi-
ficio e seo alargamento, de modo qoe 
possa ~=tar-se melhor ao seo fim 
(muito ). 
. Sobre a emenda o. U , na parte 

em que o seu autor pretaode sup-

I primir a gratificação que se dá ao!J.• 
professores que tiverem mais de 15 
aooo' de m?.~isterio, não a pradomos 
aceitar, porque não 51\ é isso oiTensivo 
de di reitos adquirirlos, como de dis-
posição exprnMa llo regulamento d411 
tns trucção publica (apoi1dos). 

Quanto á parte em que o nobres 
deputado, o Sr. Or Campello. pede a 
suppressão da dotação ou subvenção 
á Esco:a do minas, tam bom não a pode-
mos aceitar, porque ha compromisSO! 
da 11arte da pro,·incia para com o Ei-
tado para prestação desse auxilioáquella 
Escola. 

E:;se auxilio tem sido sempre de 30 
contos e a tu Jooje nào roi conte.~tad() 
pela casa: ha muitos annos que é con-
signado no orçamento. 

E' um compromisso do honra da pr~t-
viocia (apoiados). 

Pela Pmllntla o. H . Sr. (lrosidenle. 
dão-se -::! : 0006080 ao I ycoo de artes e 
officios da capttal. 

Eu qnizera. Srs., qne outras fosse m 
ae condic•'es financeiras da província. 
para trem auxilio dP.sse es tabelecimento; 
o:as, posso declarar á casa que o di-
rector do lyceo me dtsse que fica satis-
fe ito, si a assomblea der auto1 isaçãn ao 
governo para auxiliai-o pela verba. 
-ilbras publicas. 

A emenlla o. HS eleu o credito de» 
§ <\o. t . 

1\ commiRsão :~cei ta esta emenda pan. 
considerai-a em 3. • discussão; não s~t 
acha perfeitamente orientnda para ia-
rantir á c:~sa si ella é ou não acsiLavel; 
depende de estudo. 

A emen.Ja n. ·ta sstl!. nas mes;o~ 
cood,çOes; Oca para ser tomada lllll 
consideração em 3 • discus~ão. 

A emenda o. 1i diz : 
c Oepois da palavra- secretaria dz 

assemblea - accresceote-se - cread() 
desde ja mais um logar de oficial • 

Sei qne o serviço da secretaria dosla 
casa tem se augmentado; mas, sei Lam-
bem que ba empregados em na-
mero suficiente para o seu desem-
penho (apoiados). 

Entendo, portanto, quo não serà d~ 
bom conselho que a casa aceite esta: 
emenda. 

Sinto ter necessidade de pronun-
ciar-me contra ella, Laoto mais quando 
vejo que ella é sulfragada pelos dig-
nos membros da mll3a, à excepção d~ 
Sr. president<l. 

A. emenda n. 8 eleva a do•ação para. 
diligencias policiaes a 7:003/JOOO. 

Posso garantir á casa que o goveroo 
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pedío para este sen·íco a quantia do 
5:0006000. 

A com missão se co·nprometlo! a resta-
belecer a quantia pedida pelo govP.rno 
o. portanto, não aceita a emenda do no-
bre doput~do. o Sr. Campello, porttnu 
cllceda os li1nites da prutJos•a do go -
,·crno. 

A emc011a n. :tO applica tJtlantias 
vara di versas obras. 

E' suiTral(alla pelos Srs. Jo·ino e ~l ar
tios lle Andrade. 

Pela3 razões ja apresentadas, sinto 
contrariar a SS. Excs , declarando que 
a .-ommissào não aceita esta medida. 

O Sr. Josin • :-lnfdlizmeote, porque 
é uma medid:1 muito justa. 

O Sr. Orumond:-A emenda o. 'l t 
consigna o auxilio de 2:000p000 p~ra 
o collegio de S. Oento de I tapecerica. 

A assemblea, nestes ul timos tempos, 
não tom cooced ido auxll i o a .-ollcgios 
particulares e não sei que razão nos 
possa levar a abrir uma excepçào para 
atlender ao ccllegio de S. Oeoto de lla-
pecerica. 

Por esta razão, com muito pezar, não 
acei tamos a emenda. 

A de o. 22 concede o auxilio de 
':t:0006UOO ao hcspital de Dores da Doa 
~:speraoça. 

Quizera aceitar esta emenda, mas 
nõs temos disposição de lei permanente 
determinando que não podem ser coo-
ceJidos auxílios a bospitae.s, sem que 
estes fuocciooem e apresentem ao go-
verno não só o mappa do movi meu to de 
seus fundos, c;omo tambem o rela torio 
de sua administração. 

Ora, eu pergunto ao nobre collega: 
ja têm vindo ao governo relatorlos que 
demonstrem o mm imeoto e a vida do 
hospital de Dores d~ Boa Esperança_? 

O Sr. Antero: -E apenas para equi-
parar direitos. 

E' uma injustiça. 
O Sr. Orumond : ·-A emenda o. 'll3 

pede o auxilio de 2:0006000 para o 
asylo de orpbãs desvalidas fundado na 
cidade de Barbacena. 

O Sr. Amaral:-IS!'o parece multo 
justo. 

O Sr. Severiauo de Resende : - E' 
muito razon i!L 

O Sr. Sá Fortes:- E' UID auxílio ne-
cessario e muito justo. 

O Sr. Orumood:-Aebo a applicação 
digna de applaosos, mas eo rece1o abri r 
uma o~xcepçào, de maneira que o meu 
procedimento possa dar lugar a repa-
ros oo censoras por parte dos meus 
collegas de ambas as bancadas. 

~:1o posso, pois, aceila1· a emenda. 
Estas são. Sr. pr&idente, as em~u

da~ soiJre que a commissào fez algum. 
estudo. 

ll~tje, porem. forno aprescntadns mui-
In~ u11 tras. 

E11 p•Kiena, embora allu<.1u.l•• ob 
par1encia . olns ruens nohres coiiPgas 
(twO 111}01 •tl ") ~~terna r O UI CU IDOUO de 
pensar respn.tn de cada nma dessas 
emendas, pelo que putle depreheouer 
de sU<• rapida lell!.!r<o: mas.a ll!IC3$S8Z do 
leiOJlO e a~:irc:um.:taucia oiOiLii elneO-
das terem o1.lu apresentadas lloja. oflo 
podendo. portaotn,a commi ?sfm cxami· 
nal-as ma1s llelldamento. 11.10 me per-
mittem fazer-lhes uma analyse com-
pleta. 

:'~estas oondiçOes, sou forçado a desis--
tir 1lcsse intontn, mas dcstle JR declaro 
weço aos nohros autores das ememl:ts 
que não se magoem com es~o ~osso p~o
cedimento) ljUO a comm1ssao rcJCita 
to1la e quai!JUCI' CIUCIHla J>Cia tJUal 
sú protenll:1 fa1.or pas~ar. no corp.o tio 
orçamento com ai'Piicaçao espc~1al ó 
determinada pela verba - obras pn-
ltlit:a-<~ - qualo1110r quanti?, tJOTIJUO cu111 
1':\~a \'Orha é flUI! ól CUIIIIIIISSàl) pretende 
armar a adoulnistraçàu para o scn'IÇO 

• • u:1 pronow\. 
t;onvem, vois, que os nobres dcpllta-

dns almio rolo dessas emerulas e se ro-
s~rv('m para rlotar as suas o:i rcumscl·ip-
çrics o:om o q~e n!t~ ~haml\mns -quo-
ta>' -,que so hherahsno todos os anno~ 
aos representantes d•Js divcr:;os distric-
to~ eleitorae:.. 

I) Sr. Silva Fortes: - Então, deviãt• 
supprimir multas coutrns medidas, lJII~ 
scmp1·c teem o c.tracter 1!0 protccção, 

O Sr. Drumond : - SI V. E:te. me 
disser quaes são essa!' n~edidas, eu direi 
o tlllc penso a ~cu res1re1t0. . 

l'nçn ao nobre d&[lllt~do quo nao g~
neralise, der.aare, espcc11lquc tJuaes sa() 
c:;sas tfledid;.s, 1l que se refere_ 

(Pouso). 
Uma vez quo V. Exc. não declara. 

ljU:tes s.'lo ossas medidas, ou não po-
derei tomar em consideração o :1parte 
com que me honra. 

Quanto às outras emendas, a commi,.. 
são reserva-se o direi to de externar o 
seu modo de ver à medida que ellas 
forem sendo sujeitas à v<>taçào. 

Então, tomando a palavra pela or-
dem, dil ei o que pensa a commis~ão a 
respeito tle algumas que parece_m d1gnas. 
do nosso assenso, mas que nao podem 
ser devidamentó apreciadas por oós I'RL 
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bora tão :~dian tatl~ e diante das diffi-
c:utdades com quo lutamos hoje. 

Concluindo, mando á mesa algumas 
emendas da commissão, a que ja me 
referi no correr do meu discurso; e, por 
minha parte, simplesmente como de-
pulado, oiio trazendo preso a mim o 
accordo do mu;s collegas, apresento um 
additivo para ser tomado em conside-
raçlo opportunameote. 

Finalmente, Sr. presidente, acredi-
tando que 6 dese~o ardente daassembtea 
apressar nos devl'dos termos a termina-
çlo dos nossos trabalhos, requeiro o 
encerramento da discussão, ficando a 
..-otação reNervada para amanha.(Muilo 
bem ; muito bem). 

• 
lf apoiada e entra conjnnctamente 

em discussão a seguinte emenda. 
N. 66 

Ao art. 2.• § 3 • n. ;;, ew vez de 
t7:7808000. diga-se t8:11208000. 

Aos mesmos art. e § o. 5, e'll vez 
de fl:3808000, diga-se 22: lS006t.\:oO. 

Aos mesmos art. e § n. 8, em ,·ez 
de 9601000, diga-se t :920,WOO, sendo 
t608000 para a cadeira da cadea da 
Gampaoha . 

Sala das sessoes, 6 de Agosto de 
t 888.-Drumond -C. Prates .-~·- Sá. 

E' lido e apoiado o seguinte addi-
ti'fo. 

N. U 
Continua em Inteiro vigor a lei o. atos, que antorison a creação do banco 

pro•inr.ial de Minas Geraes, á cuja 
urteira rural hypothecaria, alem dos 
favores concedidos, fica o governo an-
terisado a garantir o interesse minimo 
de 6 X sobre o capital de 2,:SOO:OOOe, 
eom tanto que as operaçOes bancarias 
c.Oalprehendlo tambem as do penhor 
agricola. 

Ficlo em beneficio desta conceseão 
revogadas as parantias ~e juros con-
eWites das leis ns. 21S50 e 3U 7 art. 6. •, 
qae por esta forma revertem em ao-
silio lllrecto á lavoura, a primeira das 
qilaes concede favores a João de Mon--
lnad para construir fornos altos na 
urgem do Piracicaba e a segunda con-
cede garantia de juros a engenhos cen-
traes. 

Sala das sessões, 6 de Agosto de 
t888.-Drumond 

E' approvado o reqn.erimen&o de eo-
é:errameolo e llca a votaçao adiada 
para a sesdo sega late. · 

O Sr. Presidente designa para ordem 
.te dia : 

Até tt e f/ 2 boraa da maobã. 

E1pedieolll e apresentação de pare-
ceres de com missões. 

PRI!IEIRA PA l\Tt.: 

Até t bora da tarde. 
t .• discussão dos addit ivos ao pro-

jacto o, t5,, 
2.• do projecto o. 349. 
t .• dos de os. 306, i :S11, 405 e ~65. 
2. • do de o. 236. 
3. • dos additivos ns. I , 1- A, 5 e 6 

ao projecto o. 9. 
3.• do pro jacto o. t 94 e seus adli i-

tivos (posturas mooicipaes). · 
Discussão elo parecer da commissão 

especial de inquerito com o voto em se-
;Jarado sobre o autograpbo da lei o . 
364'l. 

Discussão de parecer indeferindo o 
requerimento do cidadão C. Guedes 
Costa, de privilegio para estrada Je 
ferro. 

SP.GU!IOA PAliTE 

Até 2 e 1/ 2 horas da tarde. 
Votação do art. i . • do pro}ecto o. 

3~3 de orçamento provincial e di&eGSs~o 
dos mais arts. do mesmo projecto. 

t .• drscossão dos proj ecto~ os. 1!17. 
220 e dos de os. h 456. 

ULT IMA P ,\RTE 

Até 2 horas e 3/ 4 da tarde.-Ap·e-
seolaçào de projecto! e indicações. 

Até :1 boras.-Apreseotação de re-
querimentos. 

Lenota-se a sessão. 
--· ···---......... -

DISCURSO PROFERJOO NA L:LTIMA SES-
S.i.O, A !2 DO CORRENTE 

O SR. DRUMONO (pila o•·dom):-Sr. pre-
sidente; eis-nos chegados ao termo dos oo.-
$0$ lrabalbos. 

Si eu lam~n to, como o nobre deputado, 
que neste r~cullo ae d~em ;cenas desAjfra-
daveJJ, devo, eull'etaniO, tornar bem saliellle 
um laciO,que reconheço de mnima imporlau-
cla. do qual fomos collaboradores e que ba de 
no~ garantir o concei to R que temos direirn. 

.l despeiiO das lucras eneaudeuni8S, tJ., 
logu natural em uma corporação cem o eslll, 
represeolada por Ires parlidos. q11e se dispu-
la vão a popularidade, força é reeonhecnr· 
qu& a assemblo3 provincial de Jlloas se ró-
eommeoda á gratidão publica ~las leis im-
~rlalllilllmas que a11.ui pa5sarao, u qnaes 
sao documooiOs emeniOs do lllevanlado pa-
lrioliJmo dos seos represeot:mtes. (Muito 
b- ; "'""" ..... )· , 

O ardor com qne a Msemblea traJou d• 
docar a pro•ineia •coot a vtAr,ão ferrsa, o~
tendeodo este beneficio auspicioso a dlver-
su •ooas. qne •" boje uào se acbnào ba-
fejadas por 8S6e elemenlo de progresso, at-
tesla quA, acim:~ das p~qunu3< qnostóes p~-
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Jilicas. tor;i~ rn~ar~~o,, ~ou1t1 m•roclào, os 
aJ ioS inter(IS.ie~ da vroVÍnl'Ôll. 

A anirnnçio .< runJ~r,ào de o:scolas agri-
c:olas, 1•elo sy>tcma .ullant~d o. tlant.lu i 1:.-
• oura elemento> para a sul .• :itu lt:in ~ ~~ 
Lraço escravo, •l~nbrando ante a llrovin-
d a um ruturo grandioso. i11ual111ento attu;ta 
flUe liberaos, cun>ervndoro~ e rrpuiJiicanos, 
llào oll~tanto a.< cnrll5 l llllil ic:t~ rtno os úivi-
4em. se cougr.---g:.râo r:rn uau ~ ,wu.s:unoutt~. 
pensamento •1ne so re•ume na reli cidade da 
p rovinr !a. (Mu•to b<~n). 

O es1nero r •·uitlado •111~ a es~ .-a~a lno•r.·-
c:eo 1'1 granrlfn''' as~n • npto olo inlul illração, 
&O qu:.J" CO U!'!agrn1111lf' toda~ ~ IHn;~as fnrut ... 
~ado;; ... 

O Sr. Amar:.I : -JJrmcl llahncuto V. Et.. 
IIOSSIJ rhore. ( A p<IIOc/01). 

O Sr. llrumuud . . . n•• in tuitl' •In <or~ro at-
a.lod ldo~ os rc.:lamns •In lavoura, •1110 rusen-
le-s• da ralu ri·· l.raçu~ C.-1'1'3\' US, hem alto 
d iz QUII a 3S.IllUIJin.' dn M1nas CStO MIIIO Cll-
lheo glnnt.<, '1"0 d ·• l'rocl amatlns 
até pelo! mai. a ntori..ttln, nrg~•>S da grande 
iloprcnsa da córt••. (Apoiados). 
Vozes:-~ss:\ ,: a \1t1rtl:td•·· 
O Sr. llrumond:-A u~>rna lol-o or·ça-

JM DIO •1uo ahi lica- , ílmnnadtJ da IJ:tlll'a•la li-
liberal , si u:lo rcallsuu u >eo pcusarnouto 
LUI IO quautn (;<r:\ para d~$ejar, ao nwnus, 
u lient..'\ o ... , ... , .. ,.rucrdimt•ulO eorrf'cto. I•Oi$ 
oos e levamos a altura •la> circunl>tanci:t.i , 
4 ot:wdu B :ulrniHislr:.fiân com os rnuius cuu-
clucelltcs n p1'11llllll't•r :\ ro,licldatlu •l• ·~ta pro-
YinCH\, ttth: ,,,dos ~".3tremcrcmos. (1l poio.dos; 
muito 1/rm). 

Semlo uu. Sr. pre•ulcut.•. , n.ah humilde 
membro da hanrada lilio ral ("'lo opoiod .. ), 
fui clC\*:tdn :" um:t :lltur:l que não ulf'rnço. 

Apezar. llllre1n, <In 111luM iusunlciuudn 
( rodo apoiados\, eu .l•rucuro:i cu mprlr co m " 
moo ti.:.: ver, ~u111 paf"<.lit:ts e :oorm íuturcs~w. nau 
cleshtstnudo o Jlapd d8 ltnder, qm• a !!tu•~ 
rosidade dos meo. ami~·" me d"••guuu. 
(Jiwito b•m: djJOiacla.). 

Slj;uilico t.lmlu:IH, Sr. pr~~itlcuh'. nn tl lguu 
p ros1don1o Msta cas:~. 11 dL<tiur tu Sr. Ur. 
.Silves tre f'erraz. um voto de atlues:iu, por-
que seria um3 iu~r:~tid:i•• ni11 r~t~l-u; t:io 
illustre cavalheiro 111\s o rOIIolCUloS do longos 
anuo~. s,·flll)rc e~rvr\·:.,Jo pi4l:ulJthJ, ll~fcusur 
41as lioordadcs pnhhcas u n•n doi mais es-
rorçados batata l hador~s da causa domocra-
&ica. (Apor'ados JCrtldl f nutito bem), 

O Sr. Silvestre f'erru; -A :unisa·• ~ cega-o. 
O Sr. UrumonJ:-A' nobre ~ancada c:on-

SI'rvadora. que se nlO>truu tiu correcta em 
6CO prnce,limcu tn, •lc' '• ' fll•h trAr-me t:tmlwrn 
a g ratlccidll. 

•; raço voto~. Sr. pr••<IMIIII!, Mrn qu~. '"' 
anoo vhtttouro, uv~ uutros.hlJeraes ,. cou'Sll r-
wadores, pela e 'p~ríeut'ia <(Ue tivenut- uo•sta 
sessão. no$ eslaue~iauw .. ··13~ peqntna~ lucta.:-. 
e de quaesqucr outro• <cutimentM partoda-
r ins p:~ra cnllal,orarmll> wrlu<jnnt~•u~uto em 
p rol dnsla provlncia,I(UO tutlus ~-<treniCCijiiW>. 

Sacriiii(Uemos as 113i{ôOs om prol da 
.,a Iria. 

O Sr. Francisco Aonarai·-A hanr. ·, li-
beral aCt~mpanha o IWn>amento d~ ' . ··~ .• 
4ue nos ro~rece ahóo iuta c•JIIfiauçn. 

O Sr. Orumond:-Ao ll'nninar. P..! l~111in r~
o burado a min ha 1u:io <le .unign nos rncos 
a.dvMsarios. em nnmt• flc,Ja 11rovincía gl-
trante, que é n noss<~ orgulho. e ao• nu•o,; 
~mil(ns 11 collega< de hanç,tda <'<lroltn um 
u udnso ~hr:•ço. (l l11i1o IJI'm: .,,uito bem). 

a:í.• SE$SÁU llltOJXAHIA. ~:M i DE AC.O:'TU 
,UIL l tl&l 

I'A&siD~S~IA 00 SI\. SI~V&>TRI f&RR \1. 

SU~BI A llltl : -sx PEDIE~'Ts.- iloclam;oç•ot''· 
-llls;·urs•» dos Srs. t:. Cer1111Cir:t, 11. oi.• 
Sllvn, A. 'i'N ~oir.o o C. Sun•.-P.ut•rr•r•h ~ tl 
CuiUIIHaS•IC'S. -l. • 1• .\llT~ OA. tJIIDIU • DO f.IIA. -
Prt'h•r&JII Ct:t.-tHtSt!rva.,.;ue-:4 tlu :ir. llrnuhuut 
-}1t•tlhl:t :t t.l u. ft-.. L:tti'\th:a ... -UtSCUr:t4b do;, ~r ... 
Outra, ~avarru, Lu il \'•e•rn. A. !lla1a, ~ 
l'i'J~otu, Ju ruuwuha. C. Ccrqud ra, A. •:•·-
' ar (.\ C. ~UQ'U4.•i ra.-i.• t'AilT~ HA OHOK,\1 llO 
li IA . -Uo•t;tunon to pru v tncinl.- Vouçau <lu 
Al"l. 1.•-P:trucert•". - Ob &JOU:Sade COIIIJIII""'fÜ•. 
- U1~CUI'>OS d~· Srs. Urumoud . 11. ola 
:lll,·a. 1'. s~ c Uarrc,so Junior. 

Ao mf'lu tha. h:iL't a c.h:\m+ltla, ;u·h:\u- ~t 
p•·csento. ••• Sr>. Síl•'•tStrn t'crraz, Liluh•I-
Jihn t:ac tauo), ~· rança Vianna, :<lavarro, t:•"•-
illdo Co•r•1uc•rn. S~lnthlul, Cam1•ello. Autll-
nio llaniu~. Urumuud. Cha>,i•u Urumuud, 
Sena. V3Z d~ l.un~. u~riHISa da Silva, Jo-r 
Thcudoru, u.~, Furtc.,Silu ~·urtus, AIIICI icn 
do lbuu,. Arisli•lu< )bia. Outra. ll •lllrJI;•ll'• 
Horta, Ju,lnol tlíl Ara ui••· ~·~<ta Soua, .li:. r h u< 
do t\ttdr.:uh~. L!louul F1lho. Aut.:.ru. Snu~a 
llalwlio, Lara)·~ uc, Alvarh .lbdl:t<lu, &::.-
mi llo l'rah~. J•lS<i Urandao. 1-'ranciscll s • • 
Jurumcnha, t'<rmiann Cu>l:L, Moreira da ll o-
cha, CoelhO de Moura, I.UII r ieir.l, Cam-
~ulula, liomc; Caudido. Toi~o1ra d:o ll·•ll:l . 
:;ovoriano du llo~>und u, $11nro< Puhótn, T,,._ 
xaira Uuarto•, 1'olemlal , f erreira Al\'t••. 
V1ou i, t~randcco llr:•z, Sahirto UarrH~n. \ •t· 
tuuiu Teixeira. Augu')tu Cu:>ar, t;il rl••' ~.,... 
guelra, Vellusn,x~t<un, Avelluo t:11rro-a, Cl~n
dwnor Nun es. Puncnta, lgnncio Mur ta, ~o
guei ra, llnmiN ~llortiiiS; raltando COIII C.' l)<a 
ll:ll'llclpada n• Sr•. AUI( Ihtll Caldei ra, l'ur-
fl rio .llachado o .\marnl . 

A brc-se a su.sio. 
t;· lida o a, rOI'ada a a cta da aott:codo•nh· 

:"ÃO nA ~XrKDI~:cTI 
Hecla:maçli•• 

o Sll. r:,\ 'iiiiJ)II ~EilOUEIIIA:-Sr. 1•ro~ 
ShJeute. ~t:wdu ~C es(uóludu 0:> UllHihi:S tha,; 
1lu nos:s.a~ "'~"úe~ n arn:uult)o.S• n:h p;Ht~ .. 
t.la. t'OIIlllti S!"30 tlo rcd:t.C·lfiUf o_, :l&.hhth'lh 11U1• 
A<lnl (urrtu •IIIMef'ldos l\0 importante proJ•·•·t .. 
11. :liiO, •1110 foi por C$ la as:UuuiJiija vutrollu, 
sio ja pas~ados os d1as do regimento pa r.o 
ttUe l':Ssa Golllflll >siio dd soo pareçer solor~ 
tae> addili vns, :~em qur ella o tenha MV•. 

N:io tem •xplicaçào, Sr. 11residen te, sumr-
lhante procctlununto por parto da i l lu~lr" 
~omn•i~sall, IIOI'I(UO não 6 olla a COIRJIOh• utn 
j)~ra juiJJM tia COII YCUiOilCia OU fiii:On \'t•-
UlUIICÍa du~te ou daquelle projecto. 

Trudo-sc levan tado nos ta casa uma ' ••t 
d•zendo (1110 a pre>ente sessão era do• •··-
tnda~ de rerro (apoiados), OU ê OlOndll 1111 ~ ll 
cornmi:~:~no dcvurfa ser solicita ern dar uu-
mctliat:uucuto sco parecer sobre .,;sos ad-
dl tlvus, quo: .:.o auinente> a essa ma tena . 

0 :ir. :ill3fllS l'd tO I•1 .-~;· I(U& as pri \1-
legladas ja passarão. 

0 Sr. Candid•l Cerquo1ra :- O procedimnnlll 
da t:Ommlss:lo do rMacção n:io tem ~ xplica
~flo diante dos rnctn:<, tlla11to do quo '~"'-""' 
vusadu a<tul, dianlo do •1ne se tem •lit•• 
nesta cas.' o rora della, 

Ora. Sr. presidente, eu. qu~ ru. mfen>(l ,, 
coucossà'• do garantia olc jurv>, rei qn•· 11.1 
d'ontre os add11ivos ao pro eclo 11. 3;;<1 al-
guns •1uo conslgnào cstr~das de forru par:o 
OS mesmos pOli lOS ((lle <llltl'l" <IIIBC,igPm ~ • ..,. 
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oó~; s11m· taraóda do juros~ .<etu sacrifieio 
algum da província, e não vej•l n razão por 
•tne proposltalmenlo so ha d~ d:u·tJarocor so· 
bre c~ projoclos quo v:io onijr.U a 11rovhtcil, 
emquaulo quo aquollos quo con.snllno os 
seos illlerosses, que em nada lhe s.'in pe.s:ulos, 
Ocào dormindo somno olorno nas pn:<l:b ,J n 
commissâo. 

O Sr. C . .Nogueir.1:-E' um l'crdadoiro 
conlrnsenso. 

O Sr. Candido Corttuoira; -(,;' 11111 v~rd.1-
diliro contrasonso. 

O Sr. C. No~rnoi ra: -S~tn duvida, 
O Sr. C:uaahlo Co'rqneir." -Sr. III'C5itleull). 

tem-s& a,busado do cri v. rio o d•t IJom seo.so 
desta illustrada assnroblea com rcrcrnncia n 
o.•trailas de ferro! 

l'romelleo-:~o aqui vrovar :i sacictlade as 
condições financeiras Ja província, istn u, 
•1ne ellu ostào no caso do ocoorrcr "" l're-
~dnle e no fuluro c~crclcío ao serviço ti". 6>-
lr~uas do Cerro. no entretanto quo iss;J n:io 
~it fet-

Recordo-mc, Sr. prosiuouto. dl• um faclo 
•1ue li em Rorbaker: 

• Quando ::.uthero eslampou l uas 1;eu1o e 
t~ulas theses na porta da cathr.dr~l tle Wor· 
hns, compromellllo·se a 11roml-n.s; 'oudu 
chamado pelo Coucllío do Troutu jtat·~ pro-
' ''" a verdade de sua ~ou trina, r~cuStm·><> n 
comparecer, dizendo quo a prova d~ ·• ~raci
ôade de ~ nas lheses estava 110 llnntCI'o du 
1•rnselyl.o~ quo linhão angariado. • 

1\S,;jm n.;ou provada ~ jusliça. a I'CfMÍ· 
dade 'das a:;scrções dos protogonl.llls das e:;-
l.radas de terro, no numero de ltrosci)'IOS 
•1110 angariarão ne~ta assemble:t. fult;audn 
cu .dê declar~r quo n:io eslou ne.:-so numero; 
e em nome d:& ju5tiçá e da dlguulade da :15-
~etÍiblea é gue venho rtclamaa· dn commis-
s:i.o de r'edacção que dtl o seo parecer m1 dü 
" ruâo porque nao o faz, llcando-tue salvo 
u dareilo dJl apreciar como enlertdt•r o seo 
jlrooodlllienlo. 

Tenho concluído. (M .. ito bem). 
O SR .. BARBOSA DA SILVA t11ii" ''''""s o 

'"u dlscuroo). 
. O SR. ANTO~IO TEIXF~Il\A:-~r. presi· 
d~111e, pedl a p;~lafra v~r" r~'o'' hr~r•s e 
sncciotas coos.deraçõcs, coucluiu•lo-:.> pur 
um pedido à v. E,(. 

Présentemenle, agilào•se IIC.illl rcciulo 
IJUt!llle! de oslalislica, que, assim como 
alegrào ll'lll'l parte desta assemhlea, trazem 
" fdlo e 'a "trlstota á Olllra parle; assim com•t 
vão cansar regosijo iL uma parte da popuJa-
~o de Minas, lambem vão levar o ferrete do 
~•ntlmeniO ao coração de outra parle; por 
coiUil8'11lnle, é neêêlsarlo q11e lenhamos as 
'luesiÕeS, -qUe vetsio sobre cada uma dessas 
: ··rlldu, bem estudad:u, afim rio qu· não 
t~J1 lnjtutiça da 11ar1e dos membro:< do.., ta 
as~ :~nhlea "jl\ra com s parle prejudicada ou 
favorecida. 

'Sr. presiaenie. a questão de üslalislica ú 
~lli'aaa por ·dous prismas; ll olhada r•elo 
t>rism'l. do deságrado, !>ela parle d'oudo ; e 
ti~!IIP~~>bra te~rilorlo, e 6 olhada pelo pri$ma 
d(l,ilràiér, pela pârle a que se anncu. 

l'qr, ~"'~ulól~, . é de s~mm• ueciossida•lo 
•me u peijóas qu,e tém tnleresso em tacs 
•1tiiislões aejào bovidas; por cotl~egulnle.ú oe-
cossarío que os depu\ll,los do tlistrietn do 
t(<Í:IIlle'tl; 'ser t!esnfembrada uma rrcguozia 
nu, ama l>atte 'de lllrritorio ;ejào ouvído3 
fttl$16 ·rec1nl0. âfim de que orionlom a u-
'IM;ibfea pá~a •que seo 'voto soja eonscien-
dtSSo. 

SI o:io bouv~sse dispos!ç5o O'l:pro>:<a do.-
giwonlo <IUd auturi~as,~ a vr.asiduoci:t. da 
casa a co aceder por su~ proprí:t. uoli ~era.çào a 
palavra aos dtversos n1adoros inscri(IIOs. por 
corlo não seria cu (juem teria a ousadia dtt 
lcv~nt~r a voz para r:uor ~ste puditlo. 

O arl. In do regimento, que lr3ta da~ 
inscriiiQ >oJ, ~opo~ d t1 d ea~rminar 'l"e o:J 
urado•···s lnscrlptos devem declara a· s i•edi-
rio a palavra 11ra ou contra o projrcto. diz: 
•1uo Oca ao Mbilrio ~o presodou le nllornar-
lbcs a cnucessào. 

Por conseguinte. peço n Y. E\. qne, uma ,.oz lnscripiOS, nao delx•1 som a palavra os 
orador6> 11uu Ulm u dlrciht e o dever 1lu pro-
r•ugnarom pulos intor·o.~sru .tos seo~ tlís trictos. 

Tum-se abusado dll art. Ul9, 11;io uh$tanl6 
o le;rislador ter •ido prcvid~u•e. . . 

l>tz osso art. tJUC, p:arn 11110 uma d1scu;sao 
seja encerr:1d~. ;) u ece~sarío 1111e baj:1 pei!J 
1Udll05 dOUS ~Í$CIIf:IO& prot P. ;li)IIS Ctll\11'.1. 

O Sr. Jurumonha:-E' o r1ue tem succe-
dido &IJUÍ. 

O Sr. Aulonlo Toixcíra:-F:utrolanto, niio!J 
digo para olfondor esta rosveita I ' OI assem-
ltloa, a comedia vem bom c.:;tudada; ínsc..,_ 
vern-:~c ~ oradores; os ' 1 '11~ su declar~n contl'2 
fala~ a favor o os •1uu dcclanio..,;o a ravor 
falnu coutm ~. a!lnnl, encerra-se a discos-
d o, dlzontlo-s:1 'I uc h ou 1 tl dou; d i~cu r.;o:s 
pro e dous contra. r1uaodo o IJIIC o legis-
lador quor é r( no Na i monte á maioria tenha 
~ido itnllllgnatla d duCuudid.a do modo a es-
clarecer-sa a as;emt.le:l o u:l~ ~u allu~ar da 
,,~lavr:t como so tom feito ncstu recinto. v Sr. lllltli>ta Piiii•HHn:--V. E~. n:\o !ta. 
de con•ertor uanguoon a<JIIi 11:1 asscunhloa. 

O Sr. Antonio TeLtctra:-l!as, ou fali> 
11nra a província; e u.'lo ~u diga quo estom 
eJpalhando carta drcular, JlOrtiU U t>refi•·o 
certamente o recolhlmcnlo u obscuridade na 
minha cella sacerdotal a t(uerer eriuer·m• 
veraole a opinião publica. 

O Sr. Candido Cerquei ra : - O melhor 
papel quo uús, padre5, podemos rcJoroseularé 
rezarmos o nosso broviario o nao l'irmo~ 
aqui presenciar scenas como c,; ta. 

O Sr. Jurumenha ; - E prc>tariâo assim 
um serviço 4 religião. 

O Sr. Amed co de )J(anos : - P.ua quont 
eslá V. Exc. cortando essa carapuça ' 

O Sr. Antonio Teixeira : - E.>ton apenas 
Ca.zendo um pedido. 

No mesmo artigo l89 ai11da ~tro~ídente
monte o legislador dlspoz que este; requori-
tneulos vcrbans do eucurramon to CoS»oru 
apoiados por um lerço da assem!Jica anles 
de serem sujeitos :1 votação. 

Por conseguinte, é nccessaria umn mam. 
Cestaçào anterior. 

Ainda nio contente ~om Isso, quer •l 1&-
gislador que corra a. votação c a ru~aorla 
maniCilSte francamente estar esclarectd.a e 
poder deliberar sobro a questão. 

Sr. presidente, desde que a famosa •·olh~& 
seja empregada, osta mocidade ardente e in-
telligenle, que visa o Cuh~ro da palria, nca 
tendo sobre si o rerrele de não propugnar 
pelos interesses dos seus rospeclivos dlslri-
clos., porque. com a famosa rDilta, corlamos 
ns a1.as dessas aguias, que lém de corlar os 
:sres com otn Yôo alli vo . 

Por consequeoci&, Sr. presidente, o me11 
pedido eslà ruodado em arligo expresso no 
reglmeulo, é de Inteira ju.~Uça. 

Nos proprios serlôos da Arric.a lla um jurr 
para o julgamenlo dos que se julgào mer&-
cedores ele pe~~a, ..por~ue nunca se admi lli!J 
que se condemoasae algu.em som ser ouvido. 



AN~AES 8 33 
\Jm Sr. tlopubdo: - ~bs h a tu11dotn11açio 

llu..<Se ·~so 1 v $r. A111<111io Teisoir:o : - S• não h~ 111113 
··oudcmnaçio illdieiat, o11d0 .o 1 ntoonha (1CII3 
l'hY•iC3, h:t uon:t deliberaç.iu tl~ .1«CIIIbl··~. 
l'ol:t < t u~l ~d priva 11111 lu~ao· .tu 11111 llir.:oto 
Ja cun~thuido. 

l) :i1'. l'i'••si-lenlu: -1•ruv111 u :u' unlJro •l r-
llutad" qn., 11 htlm do o~vodi•11tu côla rur-
llliun•ln. 

O Sr. Anl•miu T~<tt'ira: - E•t coucluo ja. 
0 :ir. JUrliiiiUIIha : -V. );X(. tl 11110 me 

nrroiiiYu, IIOI'IIUO """ '"" del\ou lll:~r JOhrc 
,. c '<pudwnh•. 

O :;r Auln<IIO Tc,..;círa : - V. ~:te. u •tue 
"~'' p••Ju l:o lar o!n rulh:o. ~·!'11110 a tco11 111!1-
ucjadu com adnura•·•·l I"'IICI!I'i 10 111 ato cx-
cedidll o~ 311lil!•l:i nc;sc partlcu ar. 

Sr. l're.ltlc111e. rcrto do 'I"" jtL•tlçA ~or!l 
roll:1, so11l<HIIO tratU(IIillo ; o lfllandu c,.;;a 
IU!'ílÍI;n ua\1 scj:l fclla, m:wUostui a an inha 
11 11r11m <lo flrncoo~r nu M:Hrlctd lfUO llldig-
namollto rot•n::w.nto. 

O So·. t•rosulen te: - Obsorvo ·'" owbre dr.-
J<Uiado lfll r flUa couretler ~ palnvra Sllu1 pr~ 
me guio pela iuscripçáo, d~ntlo-a al-
acrn~tlvamcu te ~os <tuo lal:i•• a lavor ou 
l'•tnlr.l, S<~l(IIUdo a urJ.:m da luocrl tJÇ.<II. 

Quantu :tiiS rc.tueri meu tos de t•nrorranaen 10. 
uào po~su deixar de acoil.\1-os. desde que 
••$lrja" d~ nrrnrdn com '' rogioncmo. 

O SI\. e;IJSTA S~:~A (p•l~ o•·tlcm): - Sr. 
ltrcsitlerHP, assim cnnro so dovo 11ossuir de 
nobre e In~ i limo uq;ulhn n tlOitnt~do que, 
rcvi!Siitlu il35 immuuidn<lc.~ do revri!SMIInutu 
da província, iuspirado em son thn~n tos de 
~~rdcm el••uda esem m:\ l'nll~ldca ulnguern. 
-o~~ n ,.,,:t trihnna fiara n ~lt:lr n cumprl-
meulo da lei, •tncr accus~nJo d~s•lo o presi-
•lCIIIO •13 provmcia ato " ultiiM empregado 
t.<ulllicll, ttuer delendo•ndn dl!$dc o mal; ob-
~euro prolclario até o cidadão IIIAis ~ltamenlll 
c~llocado; assim l~mbom devo lhe pesor no 
conçào, 'l"~~i comn um r<'IIHII'I'tl, 3 nnbro 
magoa d~ haver deiudn Sll :llll'll>:l sobrA :1 

•:aboça do innocouto nula 11ccu•n•;~u iu luu-
tlad3, lei ta cmllnra no oxurclclu ~" seu maL. 
~agrado direi to. l lf11i1o bom). 

I) Sr. Barro:;o Junior : - ~:st4> pal~vra:; 
honrào muito o caracter de V, (,;( c , 

O Sr. Costa Sena:-V. E(c.1 Sr. presidente, 
11 testemunha de que. no pnncl pfu da pre-
:.llDtc se:ssio, eu 3preseutci a .:.~ t• casA um re-
querimento. pedindo inlorntações ao governo 
"respeito de um facto criminoso, eon>tan te 
da d•1nnuda que nu tinhn lid~ 11111 11111 jornal, 
em cuja voracidade ou depo.;ilava, 001110 
•lepo~l to, toda :lConllaoça. 

O Sr. Antero: - E'~ histori.t d•' rc•l11zir pc.;· 
~oa H ue li cscra vidão I 

O ' C S E' . " · :.r. n.ta ena: - • sun, .,a. 
O Sr. Aris.ad..s !llaia:- 0 reiJUerimenlu c"-

hiu em exercício Oodn. 
O Sr. Cosia S&na!-E' o ctue eu n:\o admiuo. 
Apoiado p~la asse•ubtea, ello ha d~ lorr.o-

.~rne11te ser diSGulido om oocuii o opportuna, 
neota ou nuulra sessão. 

Não pode lloar o.;cJuOCido: não. Sr. (Apoia -
<lol). . • o Sr. Barroso Jun ior:-!:: o fnclo ~runouoso 
~ubslsle t~empre, 

O Sr. Costa Sen:a:-5em davld~. 
.ucusel. Sr. presidente, o m~jor VírtJntn d~ 

Va~oocellos, residente na Daaouantloa. de 
haorer rechuido pessoa li vre :1 escravidão. 

A 111loba aecusac;ào. porem. como V. Eu. 
deve se lembrar, roi IOda du ~i tatiu: expnt o 
p cto. disse lraucamen&e •tue nàtl tinha deite 

um .(,, ,t,lcum•·nl•• f' prc1i mfurnuc;;"; ·~:ao l't·'-
l'l•run <b (lr<lVIIIri:l. (.~poiarlos). 

lt''J''.. l~•rt'IU. •·=-hm J•h·nam••ut•• couv,•uci•l' ' 
' ' "' •111t' t•, .. u ritl:ttl:ltt ~ tull04"~11\t• ~~(,ito IJeml. 

fi Sr. llnrr .. ••• Juu lur: -Muitu hocn. ~:u mo 
hrt \"i:l I'UIItJH'~tlllt'llhiH :1. t\ l•(t•!l\li•I•U f:\l~!.:OrÍ• 
•·:t Hh'n I c. 

u Sr. t:ttSl:t Sr•u:a: -ti f:w\' ' •I ••IIHtwi:ulo 
Jwlu /,,,,.,.n/ )(i n ril·, ,·, ro.:t l; ~,·, 1•rruu H luru,, l 
:t ft'''lll'ilu tiO ~l.) ll :w tur, liUil 1'11 p .'OIII!' llll \ ' Í I' 
!'l~'&.'th~tr. ,i t'•l,ht•rtlnrtllllt\llll•' •'• •11\' flh't'lll f"" . 

u Sr. Hr.uul.tft: - "i r ... :,t•. 'JIIt'f, .... •li~jit 
I:\ •11h'ltl fni, l \t u :t ·lf •tpa,_l_.<t). 

O Sr. 1: ... c1:t S •u:. .-1-~i tJH• ·. Jt~u•f'm, ,·nu,i-
::u:ul•• tJtlf• u Sr. uutjur \"k ••ut•• •lt• -,r:..;ruur••l -
lo~ 11:\11 tf'IU ;1 ltlfiU•tr rnllt:l 111''"''' r:tr\u •' :\ 
, ... u,•il•r·âu •h• ""'" iuuur1•11 *·' tn•• \' t•iu ;1ft''"'-
Jitrit,t, .. imt•l••.;utt•uto 11•1r .. h l\'(lr t'fHIIJtrH-
umttitln atlt•r,•Utlt•l·n n hcuu ,,•l • n•urt•scnt.,u tu 
•In 111.• .lí~tri•·ht, "Sr. ihblwo 11~1'1' .. 1•1. 

O Sa·. llarr••>•> Jnuifll': -Mnll" ~~r~< lílt:I~H: 
(I tto.z;"u gar.,utu· ;'n rwltrc th'JlUI:ul• • •pHl in 
dixo•· :t \'n r•l:ltlu JBtra S.••IJrr• :-a •1ut•<tl:'Lrt, 

O Sr. r. .. st~ So•u~: -A><iou, Sr. l•r,•>hl~nt,., 
p:tr:\ rt•.:,UtllÍr : daudu a affirmn•;:.u tiO ttignu 
dupul3tl<l pl'i•l 18.• albtrkl" tfl<lu n ul .. r, 
<!li O CIISIUUI•t ~u a lt.:ll:t•r~ M '\1131•tu~r do' 
un~o.s rolfc:,ra..;:. :auguuout:ulo :\HU ;1 ut:ai~ 1w1:~. 
<)'lllpatloia qunll•e voto H 1"'1" :tlto aJ<f•'(" ~~~~ 
•tue tonho o «•u e~r:tch>n ''" vc·tn :t \'. E~e. 
tlUC C01l:5Ítlf)rf~ C) IIHHI Tl"tiiiC\riiiH~II\U ( OnlO tl:iO 
" l'ro>ull lnlf ll it u:io" ""111!\l~ p.ua ~ urllolll do 
•I n: flcau.l•l <nll'll " 111011 •ll rnilll ti•• ,·Ir, om 
lCIII JJO 01'\uu·tunn '"" r.nrn :ts Tnf••rm:u;iu•ll '/11il 
ti,·rr r• tio riu. ti ~Í!(Ír ~ ~ 1111llr~~:i·• oi•• art. 70 
tlu C<llllgn t•rluolnnl an vrnb•lr•lrn nnlur •lo 
(t•Ín rruth!. fiUt"" tlt'l11llll'tPi . ( Maito bt.•m: muito 
btm). 

O Sr. l'r~•itlo'nt<• :-11 uul•r•• tl•·11111ntlu ;crá 
allcndido. 

P.' ~flr~scnt~do puln rommi:>.<:iu dP ht~lruc
~nn puhllcn o projcrtn u. 360 (lnr~ ~.· 
disrn~s:io 

11~~r,, n ordo111 dus trnlt~lho:< 

Pela do rellncção s:lo nfkrr•rioln< 1'4r:t 3.• 
ducn~~o o 11rujuc1o u. 15\ ,. n ad•lltlvn "· 1. 

rar~ n nrd~.n d••> lroball•··· 
Sio lidos c vão 3 imprimir r< srgumtes: 

:<. ~a 

A commis.<iu <lc osl.\tislica. a 'I"" fui pre-
sente a rejlro;;ontnção olo< ltabl~lnlu~ do dis-
trlctn do Santo Autuui" do Glurl~. lll'lllud~ a 
~lovnçà•• do 11111$11111 n " llugorla 11·· rrugll0113, 
t\ do 11nrccor !fll<' ;o nclopto u Sílgul11111 
fJ rnjoelu: 

A a.ssembloa log~>laaiva provcncial de Ma-
nas Gerao. decreta: 

Art. unaco. t:· elevado li catcgoroa d& 
rrcgue&ia o dbtricto de Santo An tonio do 
Gloria. dl\•idiudo com a rregauul~ <le S. Se-
bastiio da Malta pela serra de !taria Joa-
• .. ina e eorn 3 lreguet.ia do S. 1\ila 110 Gloria 

nt& :. sorra ~oGaviao;revogadas u disposiçoies 
em c lO ira rio. 

Sal• da$ sessões. 7 do A~osln do 1888.-
losé 11. Braodào.-José Theodoro. 

N . .\73 

A' commlüà" do óStalislicn rol presen l<! 
uma peliçio do cidadão Patrício Antonio 
Barbosa. em que requer a translerencia do 
sua rauoda denominada-Saco da Y!da-, 
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do muolclolo cl.1 cidade de Sanl& Luzia para 
o de Se~ Lagoas; e at~ndeodo aos mol1Yol 
allegadc.s pelo peticionaria, 6 de parecer que 
se adop~ o seguin~ projeciO: 

A nssembloa legislaliva provincial de lli-
ou Goraos decreta: 

ArL unico. Fica traoJferlda da fregue-
zla e munleiplo da cidade de Sanla Lmla 
para o de Sele Lagoas a fazenda denominada 
- Saco da Vida-. per~ncen~ ao cidadão 
Patrlclo AuiOoio llarbosa; revogad.as as 
d lsposlç6es em contrario. 

Sala das commisi6es, 7 de Agosll de t888. 
-Josó 11. Brandão.-Jos6 Theoiloro. 

N • .\7.\ 

A commissão de eslatlsllca, a que foi 
presonle a roprosontoçào dos habllanles do 
dlslrllcto do S. Domingos dos Carias, pe-
dindo a demarcação de suas dlvlus. 6 de pa-
recer q•to se adople o seguinte projeciO: 

ArL unlco. As divisas do dlsll'iciO de S. 
Domingos dos Carias sio aa segulo185: ao 
norte pela fazenda de AniOmlo r.onsalves 
Cou10l a dos Cosias, Morro Grande e a da 
Bõa V sla; ao oes~ pelas ViciOrinos. Joio 
da Costa e a de Manoel Luiz do Nascimenlo; 
ao sul pelas de lllanoel Gomes Pereira, 
Amancio e a da Chacara; a éSie pelas do So-
brado, Rosa, Ges&elra. Josó Luiz Damaceno 
e AniOnlo Francisco de Assis; rnogadas as 
disposlçôos om contrario. 

Sala d:u so."~.~hes. 7 de AI!OSIO de 1888.-
Jolé M. Draudão.-José Theodoro. 

N. '7:1 

A com missão de in;;&ru•:çào publica, a que 
foi submeuido o omcio do lnsp.~tiOr muni-
cipal do termo do Serro, pedindo que seja 
convenlda em escola miua a do sexo mas-
cullnu creada pela te i n. 3\13 de 30 de Agosto 
de 1887 no lugar denominado Cocós, per-
teoeerito ao mesmo lermo; tornando em 
eõnsfdernç:io as Informações proSiadas sobre 
o mesmo omcio pela lospectoria geral de ln-
alrucçào publica, é de parecer que a a:.sem-
blea adopíe o seguln~ projeclo: 

A assemblea legislativa provincial do Mi-
au Ge:aes decreta: 

ArL uoico. Fica convertida em escola 
mltla a do sexo m~sculino, creada pola lei 
n. 34!3 de 30 11~ Agosto de 1887, oo I1J8ar 
denominado Cocós. munlcipio do Serro; re-
•ogadas as disposl~es em conlnrio. 

Sala das commlasóes, 7 de AgosiO de Ul8&. - c. Seua,-J. Dutra.-Jos4 Theodoro. 
t .• PAK1'B DA OftD&II 00 OIA 

Prefu~ncitJ 

O Sr. u. •lista Pimenla requer prefereocia 
para ser ll <cu lido o Jl.f.O)~~IO o. t 63,qae con-
~e o au11.ilio de !0:0006000 pua o ~mplo do 
SS. Coração de Jesus na Diamantina. 

O SR. DRUIIOND (pela ord.,.): - Sr. pre-
aldea~. não sei bem qual é a proteroocia que 
o nobre deputado acaba de pedi r. 

Segundo acabo de ser In formado, vejo que 
S. Etc. sollclla preferencla par~ se floscutir 
I11UDedlatameoo.1 um proJee10 que consigna 
um auxilio, creio que de 10:0006000. para 
uma igreja. 

A casa sabe, Sr. presldeo~. que occupa a 
t .• parle da ordem do clla um projeciO de es-
tallsllr..\, em que os Srs. deputados IOdos 16m 
in~reae~ •Isto como o demonllra o grande 

·numero ae addlli•os otrel'loClldos na oecasfào 

em q_oe o prujelo primitivo entrou em dis-
eassau. 

Sendo assim, Sr. presidente, sintn deelanr a V. Et c. que, por mais agradavel que de-
aejemos ser ao nosso collega, D~$ n~o pod~
mos votar por esta prererencia1 porque,usim 
como o nobre deputado. disllncw membro 
da bancada opposla, outros collog~• desta 
bancada lnlerussio-se por ou1ru medidas, 
quo se achào oa ordem élo dia. 

Si, por venlura, o nobre depu13~o lfvesse 
requerido prererencla para um prolociO qu~ 
eoosulllase de mui lO per10 os allos loteresses 
da proYincla, cer10 é que a nossa IIOSiçào se-
ria outra. 

llas,prelerir a discns.<ão de um projeelo, :~o 
qu&l se 11chão presos inleressos do ambas as 
bancadas, para dlsculir-se irnmedlatamento 
um projeclo 11110 consulta os lnlnrMses d'uma 
localidade, ê o que não me parece razoavel. 

Por Isso, peço licença ao noiH'O deputadr> 
para votar contra o seu requerimento, 

O Sr. Prusidente:-Prevloo ao nobre depu-
tado que os requerimeniOs de preferenrla não 
lém dl~tussào. 

O Sr. n rumood:-Nem eu es1ou dl~~:ullodr> 
o requerlmeniO. 

Qui& apenas dar esla explieaçàe e nada 
mars lenho a accrescentar. 

o Sr Oapllsta Pimenta retira o seu reque-
rfme,•to. 

Coo111 ua a discussão do a.Jdillvo n. t oiTil-
recido ao '>rojeciO n. tM. 

E' apoia~o e ~o Ira coojunelamenl, em di~
eusaào o seeulute 

Arl. unico. Fica lraosrorida do municí-
pio do Pomba para o do Cataguazes a rrc-
guulado PoriO do Santo An10nlo, desmom-
llrada do mesmo terrilorio comprehendido 
entro a sorra dos Pereiras. o as vor1on1es Jo 
ribeirão do Diamalllo e a counuonola do Pa-
raopeba com o rio Pomba.C),Ue Oca . lraosre-
rldo para ll froguezia cl.1 cidade de Ubái n-
cando as divisaS en1r11 o município de Uu:i e 
do Pomba ~>~!O !lo o rio Paraupeba desde a 
sua foz al6 á barra do ril)elrio dos lolaC3cos 
Inclusive. pertencendo ao Pomb:l a margem 
direita do Paraopeba e a Ubã a margem es-
querda do mesmo rio entre a sua fo1 e a 
serra dos Pereiras e pelo Para•JjJeba aclooo:r 
atll :is divisas acluaes. 

Sala das """õos, 7 de Agosto do t888.-
N a varro.- A rislid&s lia ia .- Salalhlel. -LI u-
dolpbo. 

O SR. JOAQUIM DUTRA : - Em pouca~ 
palavras, Sr. presidente. respoud~rei às olo-
servaç6es feitas pelo nobre deputado repre-
sentao~ do 8.• 1\oslr íciO, o Sr. C. Cerqueira. 
quando, na sessão de hon&em, teve occasiàn 
de oppor-ae ao addilivo em discussão. 

Niaguem mais do que eu, Sr. presldenw, 
r83peita o direi lO e o ilever que assiste á S. 
Etc. do defender, taniO quauw em suas for-
.,;a~ couber. a iutegrldade do rnunrclplo do 
Pomba, porquanto e um dos mais lmpor&au-
les do dlstrlcle que S. Exc. 1ào brllhanle-
oneo~ represeala nesla 15S81Ulolea. 

Sou o primeiro a reconhecer, Sr. presi-
deo~. que as coostanl85 e mal eslodadas me-
didas legislalivaa sobre estalistlca comti-
luem, :\s mais das •ezes. a satisfação de pe-
quenos caprichos ~~Diilicos, porque nem sem-
pre se insplrào no m~resse pubfi ·o. 
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E d'abl vem a ra~ào por IJUO se nota tal 
• u qual lrrilahllidado n..s discusscie$ dusta 
can, som~re r1110 so traia d~ ues merlida<t.. 

lias, lelumewte vara a cansa que drl• ndn, 
u io tem lugar eS>~a irriubilldade, porquanto 
e$lá na con~ciencia de quMi tn~ u~ os d i~ nos 
membro$ desla :~ssemb\ea a )~t>tiça que as-
sisleao~ llathantes da lrel!nezia do Porto de 
Santo Antoo lu no lndiscuu Y"eldíreito qu~ t~m 
uo podido qu u, h a longos annos, dirigem M~ 
Tepresen tnnte~ da provinci~. solicilaudo a 
transloroncla tlarluclla lrc~uezía do munlci -
J'IÍO do l•ombn IlM~ o do l:ataguazns. 

E si, vor nr11uvos cspoclaes, quo n:io t.lc•·o 
lnvo.<tlgar, ,, ju, tiçn t• u diruitu rlnqucllU• ci-
dadãos uao 1~11 r sldn allendi,lo~ ~el:.s ·~~em
bicas antcriorn<, rJ UII llltlolcri r.'lo diversa; ro-
presolllnçlle$ <nlrrnerlli riM ao sou criteri•>. "~" 
• ejo rnzM ll lguma. S•. pre~ideuto, parn •1ne 
continue n i11rpor3r 11•' ~mcno de m~'" di-
gnos cullogns •• nr~$1110 mndn de vror~d e r, 
J•Ostorgandn u roronh~rído dírt•ito d•• uma 
J>Opnlaçao lcetolr~ . 

Não ~cnmi•·• nhorei, Sr. pre<írlcnle. o nubro 
deput:uln, u Sr. C. C•rqeu·ir3, ue> hi~torico 
q ue foz olo mnn iciloio do J'lomb:t, desde <ua 
(undaçnu ate! hOJe; tr3L1r,cl do 11ro•ar, 
ainda urnn vez. A vaut:t!ICIII que h:~ para O$ 
bmlri1.1ul6s ola lro•;:n1•T.in du Porto de Santo 
o\ntuuio 11n o lu•:urn~uç:iu daijuol b rre~ruo
• ia tto munlcit•l• • tlu l'•••n l.n n :o:ua cuu<ct--
queeno fncuqluraç;io '"' cnruricipio diJ C:otA-
aunzcs. 

E' snbedo, Sr. pr·osidenw, 1111e n sedo tla 
(rC:$! 11 fl lÍ:\ ti o Porht t1r• San tn Antunio tli<-la 
da ciolart•· ''" t:ntn:;n:r7.•'•, '"''" li nlu ll'rrr:t rt:o 
Leu1roldilln, a(lf'M> 3! kelnlltrtru>, no (13".<u 
qu~ 80 kilornctros r,lo l'otoba (np .. rte du Sr. 
C. Cerqveartl), 

A es1.1 d rcum•l."lría nco·r~5r~ ninda oe cna 
outra elo incontP§tavel v:tnt.<g~nc ; a •·ista 
dn actual honrio ~a ~trad~ de l~rro I~ 
poldin:t, que p4'rmiltr dua~ communiroçues 
Cliarias entro a cidade tlc Cataguaz~~ ' a 
f reguuia dn Porto, podem 0$ hahilont•• 
desta chegar ali I :i ; 8 hnras da rnanhâ •• ,.,,_ 
car ao Porto h ~ d:t tarde e, no e•nli'Nocr t••. 
r ast:\o, corn u m•~mn hora rio. rlnis di :I.< para 
a cidntlo do Pomba ! (A port• do .~,. C. 

Ctt,.queiro), 
SupponhamM, porem, que as vantagens 

d esiG horario rlll!lnpparoção. 
Acnda ns~lm, ha5tn con tar-$& a poejuona 

dislancia (n kliometros, viagem a ca-
nllu) qcc o separa a lrP.t.rnczia do Porln da ci-
41ado deCatni(UAZO$ 11ara •ermo~ u ~uan:n rl 
momentosa a anneu çào dar1uP.lla rr~~~ uezia 
d o municlpío de (..atagnazes. anneu çM 'I'"' 
ba longos anno~ 6 com tnda a jusllç., >Oiicí-
lada desta a.<semhlr..l. 

Disso o nobre drp1•:J~o peln 8,• rli.trocto 
4ue a 14uagam Mslc prOJr>eto trari como 
consequencia a prosperidade do municipio de 
Cauguaz8.' .i custa do completo aniquila-
mento do ja depauperado muoicipeo do 

.Pomba. 
Não 6 oxacto, Sr. presidoote. porque ainda 

auirn o munlcipio elo Pomba llcarâ com-
poslo do seis lrogue&las : Dores, Bom-
.dm, Tab~loiro, Mercds, Guaranr e cidade, 
\odas, e1eepto Dores do Turvo, mu ito e1-
tensase populosas ; e, domais, não vejo mo-
lho para, dada a hypotheso da Oear d&-
pauperado e quasl invlnel o município do 
Pomba, sacr iiJearmos, por esse la.cto, a jus-
tíssima aspiração dos habitaoleS dn Porto de 
Santo Antonio, ~rquanto enteado que a 
.:reaçio dos munecipros tem como principal 

ohjrc uvn r<tnl.rl~crr, )lr<•porclnnar eert~' 
rneumurliolath•• ~o< ('o•ns, e. pnr rnn'lt'gulcllr, 
~~~~~ rlr••eo11n;< sarrillcM o; h~hilantn$ do 
J>n t•t til• !\:autn Antnnin ~ hrrn do~ i u tf"re~-
S!'$ do r .. rn tln Pornha. 

O Sr. Aristides Maia : - t;mn a mu•lança 
lln arlrr>l hMarln, ' IIIP. <A lar• lrrot•~cnrut•. 
ti f'!':\ flP:\ ri!Cn rãn tndn.; Oj; i nrou '' ~' ti 1en t•·~ ,, lltJn• 
l>dn~ (ror V, E{r, 
()~r. J llutr., ' - Per<lnoHCIO" nuhr~ ·"~ 

J
mt:ul•' : u:w :trhn ruo:'lvol 'JUt' tL Jt"'l•lr:u;;in 
u<l,, ''"'I IIOIIr. rfdnd:~us, hn t:rutns aucrn < 

<ulfura.la, llqun •lr ('nn<luncln •I•· uenn C'lrr eun-
:( \a ul'in lrin v:1ri:l, l.io tuo ,·ol •ru:io IJI'tthl,.. .. 
!IIAI(rn. 

(J Sr. ,\rí~ tld c< Mni~ : - () Dr. M••uullu :t>-
..:nvurnu· tnf' qun :1 mu.danç3 dothnrariu<" r .• r:. 
h rt• ,. " 1111"11 tC". 

O Sr. J. !luto . - Mnruce• - rcw hub .1 ror.-
•uler·a ç~•l n trnhvra rio Or. l l .. uoll• • : enn•, 
rr••i•' •In" m\n Sf'ra iu~tn r.ollncarmn' :u rom-
IUiltlul:ul••( •lr\l(ll••ll!'c c-ítl .u1:\ns 11~, tlt•l•••u•l,.u-
r•a tlf• UIU hor:triu ti R r•Hr.l.d:l tJr furru, mr ... mu 
JIHftlllr 1\ nnhrn d f!JHH."l•IO II:Ítl tn•• Jmtlf•f:l g,"l• 
r:~ntt r ...,i l'..i'<3 IIHhl:ttll;:t o ururL1ra :H dt~l.1u
ri~~-

Sr. pr.·~utí'U lf'. :d nfto fôr:t ~ tl ef•·rrtwta J.•tt~ ... -
"-flaf qu o utf'rCCI'-1'1'' o utthrr dt•JIIIl.,du/wlo t;. • 
dislrict••. j u1J.,".1r-me-bi:a •li<j:tCU.(..'l!lu • n ,,ru-
llu r.ir tlsl:a' Jignir:ts ron~idllraç•u·~. por•IU:t.HC•• 
I,:Cl l t ll (tlt•lf:\ IIICIIlU f'llll \' IIJicitl ll tlil IJIIO :\ ju ~
liÇ~ oi.\ t•nu<:r dos h~bi tantCIJ tlu Snut,, t\111"-
ulo ··~t:i n:a c Hl•cionci:l. do tndos o .c UHHI"' 11 11 .. 
brM collogns. 

Tt•ntw eoncluil.lo (nwito h~m ; muito bcwa). 
Cl Sll . NAVAII IIP: - Sr. pm<ilh>nte. h~

vi,\- ,n•• in~cripiO J1.1r:\ ralar >Obrn ro 3olri •IÍVO 
u. '·a ro•<peitn de cuja cnntrria ja havia-rnt 
(lronu ncio.du, rornn se vd do parecer da corn-
cni<<ln 1 1~ 111111 fnçn pMIO, t••rcniu~noln eor 
um prnj.rtfl r1ue cnusi~na v a a mrtlhla pede da 
~riO< halrrtant~s da lrej!UCl ia elo Porto de 
S3nto Antuuiu. 

)1.1<, nu••indn 3 algun; de meu~ nnhr~~ 
r~lle~:.h n •1uerund•o harurnnisar o cnai~ pos-
$lv~l :u dil·i~a• entre aqu~lla lregucda ou 
rirla•l•~ que a cl rcumtl:io, lnrmuloí ncn <uh-
stllnUvo, quo 1•arecia-ma consnlt.u as ncco<-
•odaclu~ da•(uolln l•rr.alida,la mnís conve-
nionlomcntll (~>part.,), quo varcein-cn~. di~u. 
harmnnisM f\> cntoresso< elo :unlr1s A< p2o·crn-
lidados, l~lo é, daquello; flUO vntno i'tftln 
(rroj1•cto o daquoiiiiS quo o lmpngnào. 

Enton~ond o-mo, porem, mais tardo. croeu 
ossos mesmos coll egas, dissor:io-cno olles qu" 
o snbultullv? não convinha. 

Vrjo-me, port.lnto, na neccssidaolo do de-
clarar qu11, luendn p~rte da eumcnisdn 1111 ~ 
dr•u Jlarel'rr (avnravol, i vi<~, r!~< judiriosa• 
r:uhos apr~sen ladas peloshabíl>ntcs do l'ortn 
do Santo An tnnin, mantenho o mou proc~di 
rn~nto, declarando que voto a lavor eln pro-
jectn pol!' qual terminou o seu parecer a 
cnmmluao. 

O SR. LUIZ VIEIRA ( não lemos u seu 
dl~ursn). 

O Sr. SoarltS Peixoto observa quo, nio 
tendo ha•···•rl dous dii\Cursos pro o dous con-
tra, não pof'l ft ser ac,eito o roquorienento d(l 
encerramento. 

O Sr. ProsideHto, veriOcando, em vlsla clu 
lnlnrmao.io do Sr. t .• secrelarlo, quo real-
mon to n~o honvn llous discursos pro e doce• 
contra, declara quo não podo acoit.ar o rP-
querimenlo de encerTamento. 

Conlinua a discussão do aclditi• o. 
O SR. ARISTIDES MAIA : - N.io r!, ~

nbores, pretençio de IOdos os habl lantes da 
rreguezia do Porto de Santo Antou.io pas-
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saMrn para :a cidade e muntclplo de Cala-
IUI.I!I. (ApoiCid<J ® Sr. Cortd;® C• r!."'eiro). 

Uma parce eonsiderave1 dessa rregueala, ha.-
,.ltada por fazendeiros dos mais lmportan-
'" do munlcipio do Pomba, nào do>o)a tal 
mttuforonoia, como provào cartu quo tenho 
tlot Sra. Antonio Poreir., t•outo~ o Modo~to 
Pereira Pontes, quo dizom o ~oguinte (lê). 

Estes dous senhores .... 
O Sr. Candido Cerqueira : - E outros, como 

declarei hon tern. 
O Sr. Aristille~ ltbía . •• unidos a uma du 

ramiliu maif ímporlaotes ••O Porto~ ~e San!o 
Antonio, s:io acompanhadO$ por m!ltlos CI-
d adãos habllaoi8S da mesma rreguezta. 

O Sr. Soares PeixotO : - Na representação 
h a assignaturas de eleitores de Ubà e .ra.z~n
doiros pertoncentes ao mesmo munactpto. 
<IU C assignaráo a represeotaçâo pedindo pas-
~agom par' Calaguazes. 

O Sr. Caodido Cerqu~lra : - E como ostof, 
muitus outros. 

O Sr. Aristides Maia: - A3 nntagons que 
se tentou aqui et bibir em favor da IIU:!a-
r em da rreguezia do Porto de Santo Antonio 
para Ca1aguazes não llõsen láo ~m ractos 
reaes. . . 

O Sr. Dutra : -Não apoiado ; ou sorta lO-
capaz d& vir aqui allogar factos que nao rr·~ 
sem roaes. 

O Sr. AristidBS Maía : -N~o m& rollro ~o 
nobt o deputado retiro-mo a ro1lreson1açao 
assignada por alguns habllantes d~ Porto do 
Santo Antonio. 

Sr. presidon~. se disse quo a freguozia do 
Porto tia Saotu Antonio dista de Catagua~es 
uma legua, porque do H mito da froguoda ;l 
Cataguazos ba essa dislancia ; ma•. lambem 
do mesmo modo, se pode dlter quo o Porto 
de Santo Antonio é mais porto do Pomba d_o 
que do Calaguazes. porque da out•'l ex!renu-
dado da rreguezia a dist.~ocia é multo menor 
para o Pomba do que para Calagu3l~. 

Quanto :i quesl:io do estrada~ de fur~o . (h11 
o#icor•o• opart••), v. Exc. sabe, Sr. prosodonte, 
tp~e a companhia Loopoldina .tondo fatal .o in-
fallivolmeute, r,or força das ctrcumlltancta.s e 
da distancia ki ometrica, teudu, d lgo, a fazer 
sua linha do eertro do ramnl da Serr3ria. 

Etla linha do :•n•ro deYe partir da Ponte 
,..ova. passando pela Ligação. Neste caso, a 
parte da aotual hnha central da Leopoldina, 
que Oca tntr~ Li1aoão o Cataguacos, pa,ssara 
a sor um ratoal o n83~ ramal so havora um 
trem. 

E~te ramal, Sr. presidente, ostou inror-
taado, ni sor uma realidade om mul to pou-
cos dlu. 

ConHguintemente, Sr. presidonto, os h~
b il1ntes do Porto de S&nlo Antonio poderao 
~at de manhii de sua freguozia, cheg: - ao 
Pon •• a ás de& horas e de tarde re~tressar. 

A , passo que para Cauguues. elles serão 
obri1ados a sahir de cardo, Chegando de notte, 
pel'nlantcar o dia seguinte. porque de 
noile ni~ se tralão nogocios, podtndo 
llt*IU 1'0itar n·o 3.• dia pal'a o Pono. 

& lon hlformado e appello para o teste-
munho do nosso digno oollega , o Sr. ilin 
Portes, que ouvio o Sr. Monntlo Pinto, advo -
•lldo d• eompaobia, lloclarar que mui111 
bren cora&ÇJria a Yigorv o no• o horario. 

O Sr. BlM Forlel : -11' verdade. 
O Sr. A~alft!lfl •aia : • CobMI!uinletMble 

llr. preslden\1!, mOOiifcado aui!P o borano. 6 
claro que ao\ ballllftlllt do Pil~ de SaDio 
Antonio I'OoYem malto .u..,....acerem 10 
Pomba do que a Catai'JU85. 

talere•llo' • por asa d_,IObf'atio, oib 

os babltanlos qu~ Ocão ~•1uem do arraial. 
mas sim os negociantes d·1 arraial e algurul 
ruendeiros de alem-ar:atal. 

Conseguiutemente, .:k presidente, não lo& 
r:uno do ju11iça. nan ha mollvu olgum ds 
utilld~ole quo juslillque a 1us~g~111 do Porto 
de Santo Antonio para Catoguatos. (Ap11rto~). 

A•sim, Sr. presidonte, si IJOIIIII IIO ou n~ 
recou hoç:~ a j u~tlça rle~ta protcnç:io, .todn via. 
profiro aprosontM um subsltluth·o ao pro-
jeclo a v"r roali;ada a Oagranto inju61iç& 
que 50 pretendo ruér. 

E, Sr. pro.tdentc. si o onunicipin do r•omba 
eslá amnaçado do purl!cr uma d:l.i mais im-
portantes do su:u frcglll~i~s. eu 1orellro qus 
ello perca 11 meuos po;sivol. . 

De.do quo lern do Sijr ;~pprov:.dO O pr~)CCio. 
prollro quo ~cja ap11rovado o suhstl tull•o. 
que vou tora hon ra de enviar.< tno.ln, uni-
camente por osso motivo,- • 

Entretanto. o sub~tl tu11v~. doclnrn, nao ms 
sa tisfaz. 11orquo o que e\1 dosejnrin era 
manter a lntegrld3de do terrotorlo do Pomba. 

Tenh o concl uída. 
O SR. DUTRA (pela ord,):-Sr. pro.l-

deote, eslaodo preençbidu :u formal idades 
regimentaC$, requeiro n encerramento da 
disrussan, 

K" approvado o re9.urrímen1o. 
O Sll . SOAIIES PEIXO'I'O (pfl.o ordem):-

Sr. presidente, tcndo-m~ ausentado dona 
.. asa 110r algotns dia• .• não roi-mo posslfi!l 
o:>sorevor-mo para falar sobre e~to projftCIO 
o o.• r assim ao moo districto ~ mais Justa sa-
tisfação Juenesla sessão pod.a dar-Ih&. 

Devo ~.cclarar que voto con tra o projecto. 
corno voto contra o substitutivo. 

Voto contra o substitutivo, porquo elle. 
a lem do n:io sati.sfazer absolulamoota u nl-
genciu do povo . .. 

O Sr. A. Maia:-Recooheci Isso. 
O Sr. SoarM Pei t olO • .. e nio oiYurecer 

absolulamoote compensação para n Pomba. 
VAI desfalca r o municipio do Ub:l lambem. 
sem necessidaJo alguma. náo hu oudo com-
pensação igualmente nosso pedaÇO da~ fa-
zendas dM l'ontes, que passa para 0$10 mu-
plci~lo. 

Por Isso, decl&ro que voto contra ~ substi-
tutivo. ( l111ito bo•n). 

Procedendo-se a vocação, 6 apprnvado c. 
o additivo, sendo rejeilado o substitutivo. 

O Sr. F. Vianna requer e obtem roroferen-
cla para .a discuasão dos _additivos ns. 13 e UI. 

o Sr. Barroso Sumor r~uor quo, d.-
pols da o1U1:us.<áo dos addiltvos. para qus 
01eaba do sor •otada prerereocia, seja disco-
tido o dn n. U , que trata da creaçáo da villa 
de S. Pedro de Uberabiuba. 

E" approvado o requerimen to. 
O Sr. Nuarro requer e obtem pr ercrcncía. 

sem prejuitll das ja concedid•s, para os ad-
dill,.os os. 14, G!, 60. 4, 19. 3:!, 6, !8, t3. 
30. 31, 3:1. !7, 7. tO, 11 , tt a ti 

o Sr. T. Durte reqoer e obtem pref~ren
cla para discussio~ do additivo o. 15. 

Entra em discussio o de o. t 3, que 6 ap.-
provado. . _ .. 

Bot ra em dtseussao a parte do addru•o o. 
t, que foi deelacada para \er diiCUSSàO 8111 
&aparado. 

O SR. JURUifENHA (pd~ ord,): -VI,. 
V. Exd Sr. presidente, que eu bbntem hlt 
obriga o a requerer o adiamento desta me-
dieta pela impnguaçào qne ella soll'reo por 
Jllrlll de dois itlldoc:toe depu~oe, qne a 
éollllderatiO como maUJm frri laot.e. 

Bot'retaulo, o &elllpo lroou a barmoola • 
petfellb ac~rdo, desapparetendo a dl•tr-
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acncla quo havia en tre o orador c flS repre-
sentantes do 14.• districto. d• n1-1do que •·e-
obo hoJe olfo~recer o subslltuti• , seguonte 
-rtlllultado de combinação roi t.t o·om 01 meo; 
dlslinc tos collegas e quo eunsooll1 p••rf•ita-
oonntc os Interesses do'""" n nu tra bauca•la 
~ 1110$100 dos rlistrictos que r•'l>ro ·~ll taolloos. 

L~• • .I I r., AJlOiilul' 11 ••ntra COII llllttltnOrllo 1"111 
di>ru•sno o so•guin te: 

Subs t. tuth·o ~ parto .Jo ndd ith·o u 1 ao 
projecto " · Ul\. 

OfTortço torno sub,t•lu ti•ll ao add ith•o em 
oiSCUS•:ÍO. •SIO ~. :i jo> rlB deJie IJUC (ui di!S-
mroollrada. o segninte: 

Art unicu. A m31eria d 'IJ addilivoJ ns. 
18. !O e ~\ c maii : 

f ica desmembrada do muu lco1uo de Alre-
llns & auuouda ao termo do C.:arouo du llho 
•. iaro a freguo•ia do lbrranco Alto o r evo-
gad,, a Jooi n. 3~G~ do ~t do Julho do 1887 u.a 
p.uto rolativ.t ;\ ra••!uda do Qu•lombu. 

S.11a dn< sesSiiO$, 7 de Agosto de 1888.-
Jurumonha. 

Encerrada a discussão, 6 aJoprovado o su~-
"hulivo, flr,audo prrJudicado n addith·o. 

E' ~JIIlrovado o addllivo n. 16. 
Erura crn di..eus;.ln o do n. !!. 
ú SI\. CANDIOO CERQUEII\A (aio tt•mrrS 

•• srr1 di~curso). 
O Sr •. A ugu: to Ces.u roq 11er prorogaç.io 

tHlr m~• ~ 111e1~ hora par., contouuaçau da 
tll$cussao. 

E' concedida . 
loiEDlOAS D& ~:ST.\ TISTI CA 

O SI\. A.UGUSTO C.:!'SAII -:ir. prtHi~cutc, 
ue>!O lU rbrl h:>O de P.rOJCCI(Ii oJu O:! la lÍ<lÍr.:&,IJUG 
foraoapre;eut.a~os a cas1, wi; dovornos esta-
l••locer do lU gruiJOS, urn tios 11ua consultao 

..os lutarossei da pruvincla e outro dO'! que 

.:oo•tlhrern urna mora llcç;\o, osto o, que uao 
do rnais do tjU6 cartas lau~atbs au elelll>-
rado para rius políticos. 

O :s r. Nolsou:-Aiguus 3lú ~o vordatlorra 
hriljuldade. 

U Sr. A. Cosar:-No t. • grul'"· Sr. Jore!í-
olonto. acha-so incluíno o proJecto IJUO ora 
>n diit•!tu o que foi impugnado 1rclo nohre 
•leputatlu pelo 8.• dlslricto. 

D'uotre os ar~furneotosqua S. Etc. apre-
oautou, sobrt~-~be o do prejuilo <lU& •ai o 
p rojocto c.aunr aos termo~ d• Uherab~ e do 
Monte Alegre. 

Sr. presidente, a palnra •anara•ul do il -
lu~trado depu~.tdo potlerí:~ con •cncer-mo 
~•n qualquer outra ma leria, mas nunca nu11r 
assumpto como este, no qual S. J::~c. ol me-
not conhecedor do •tue ou: porrniua S. Exc. 
quo lho diga que o sou argumento uáo JlTO-
cedo, não colhe, uão Iam valor con tra o pro-
j eelo. 

Eu sou o r~vr:~Sontante do districto, Sr. 
presidente, e t.aivez um dos seus habitante> 
•1ue mais o conheça em l!ldas .a> accepçõc. 
da palavra; conheço c;:1aes si o u rregueLias 
•tua tlllt.io nas condiÇOil$ de ser elevadas i 
• illa pelos seus elerneotoa de riljuan o pros-
peridade, pelo seu desetaolvimeu to e pro-
grosso moral e roal8rial. 

Assim, pois. os argumeutot do n.1bre 11&-

\
lutado nào 16m razão, não Jtrocedem abso-
utameute. 

Eu não comprebendo. Sr. prosldente. c o 
declaro alto e bom som, não comprPheodo 
uma vi lia sem roro; desdb que se apresenta 
aqui um projocto c-odo Ullla villa. deve 
li& presumi r q11e ella est.i nas condições de o 
set, eslâ O&$ condições de manter-se iad&-
jJeDdente de qllalq11er ookL 

l>tlrt:Uitit, ;,prc.s'!nlar~st uru (lfHJCC:Io 
rr,•:trulu UIU:l Vtllra >t 'IU f;mt /t um:1 tl..:ç:Jui ,.u 
uuuca o farra~ 

UU$tlll •tua a rroguezia n:iu e.sra uas condl-
l;ut•-c ll•t );!I• r Yllfn Ct•IU (oru, U:HI 11.1$ itl \lu f r~ 
guo•lr~. 

E, pu i .. , ilt•h;ttll·lu •li' cum hntur lt••lu""" :lf-
~llllll'll lll l' aJ•• uohru tleiHltaUu, 1111 , 11.u ·..t u:w 
l lllll~f lt'IIIJht t\ t:aS:l, Jlrllt Cip;~ lllltUIIU ~IJ:Hf3, 
•r tu.• '~111''' vot.1r o ur.ça11umtu Ua IH ••\'uat.: ta, 
I 1111 1 ' ·'' ·lllt."-h t"' 3 ler t.h verso" ..I uc u 111•'11 t\li q uu 
cumpru,•.a'-' IM,t:t.nto a rar.au tJ·· ,cr llo vro-
J.....:lu u :t u.:~ .. >tll.aLI•! do ~rcue ,.,,., .ada~ a 
\' 1113 aojUCII~> frO!;UCtras. 

IJr vu ..... luboi:IUIOS .rc S. l'cdr~ ole Ubur•-
luuh :l. J)t'!lllldu ,, ~1113r.& 1111111• •V.il J:l cl-
tJ:uJu ti o l:llt'l'rll.Ja Uin alh•;,C!h •o ~uht" u suu 
J•rugrt~)~"· ''hlJ\'urao o St•~tlllh•'• • ( ~ht, ••owo 
ht..lu~' u~ Uu~o:utuuulo$ tru u vuu h.•r, tmu ... 
scruvart•l IHJ muu di.sGursu tl•·t. 

E1:. l:unhum uc.1 artii{O tJ,t JIIIHIH t.lu JOrnaJ 
M.outt tl leyr~. org:u.1 lth.:t;a l, tht qllal :tO d1z 
u SOl(UIIIIU t io!). 

Ora. •c V. 1-:xc .. Sr. jlrosideu lc, •1uao om -
J>IIrUule ol ~~.>la de.:l~r:oçao tlu um urll·" ' hbe-
ra t. 

o :;r. r and ido Cerotuerra : -l'<'<~atoucnll!, 
para u. meus outerus.co. partrculanb, eu d&-
s!•jariA IJUD su croa>:~e 3oJu"llm •111:., pororu& 
tcuh11 cunvrto es pocial para ir ali i 11lmr Ullla 
IMIIU du a~ vug~du; ruas. loutougnu" J•ro)oc tQ 
IJOin$ rnzoiCS •ruu der . 

O Sr. A. C.:osnr;-Vou alio r a utostrar os 
nteo11u11tos do IJr~Sioerlda.tu C•lllo ' I"'' conta 
ôltJIIIollll ftOgUClÍ:L 

~;r,; "'lu i urn:. nuatysu escrirota Jlulu !•Mo-
cho tl:t<JIIOiia frcguel ia, u 1\vru. Sr. Jo1àoo .ta 
t;rou IJ•ut.a~ UariHI>3.u l"'r llh•cr.u- llr\11\'nl uu~ 
~1ue UCCU IJav :t.llt ç:a rgus IU.Jitlfl:&Ul~.tiUU $ão 
JlllleS .Je llll (l~) • 

Eos GS rlcmontos com quo couL\O as Uu;u 
frolluotlas para con,;tituirom termo. 

I) Sr. ~tli$Onc-IJ siguatario o lu•~o olocu-
monto d uu.r ~arocho multo .to<llncto. 

O Sr. A. t,;osan-V. r::~c. ha\'o:t tl u uotnr. 
Sr. rorusidulltc, ornando o unhr•· t1 o1•nlaolo cn-
rno~ou o sou ~iscurso, ojuo• S. ~:te .. o·lo•otuente 
e nuentccomu c, comPç.ou sua!\ run .. ulcra ... 
ÇÔII> friamullle, como •JUO D~U lo'llliO Cllll \IC-
Ç311 do que dizia. 

Mas, Sr. presrdente. ha uma ruao que 
preponderou na banc.ada li~~ral, uao no L'$-

pirito do todos os S!HtJ rnernhrus. to H tle al-
,;uns. 

Ouaudu wmol assou to noslJI ca, a, vlon de 
In teira harmonia coro os IQúUS courpauh•r ros 
do oJistrÍCtO, COIII O JlrOilUSÍIO lirn111 da pro-
SIAriiiUS ruacs scn •íçou pr..oviouiA,,.mo ~CCtJII
tuarmos (óros 1rolltíl.a.i. 

Mas, uem lodos os Srs. doputadus 1~111 u~ 
certeza. 

A raiuha lealdade manlb-ma dlzor quo oã. 
considilro a nnnhum de ooous coilogas como 
inimigo, <JU&. quahtuer qu& seja a su" c6r 
polílrca, a t.odo:1 estarei iolitnaiUeute ligado 
se ~ pro •1u• se Ira tu do que:llóo~ do íntere.se 
vublo .o. 

Os 11obres deputados quo qurterom con-
•ucar o:~e da convaolencl& da medida dl -
rijào hojo um tolegramma par:~ S. l!aulo. 
que amanhi terão resposta do meu i Ilustre 
collega. Dr. PorOrio Machado, contlronando 
o que allego com reCPreocla ao projecto qut 
" discute. 

.A ppallo tamllllm para a bar.cada republí• 
cana e para dinnos SN. deru tados que co-
aiMcem a que~Ua-
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sas ANNAES 
Eu, pois. deiuodo de parte outras consi-

derações, que o nobro Mpul~Jo avttnlou. 
unlcámonle para nào r.an•ar 110r mais tempo 
a &llenç3o dos meu• onbr()s cullc~:as, esporo 
•1uoa a.ssemblea, pesando n. argum~nlos •1uo 
venho du oxpondcr. vo&arà hnmo lintnrnenh1 
o projecto. 

Estou corto 11ue o projocl•l uno cncoutrar:\ 
uma voz dis<onan te nesta casa o que n prn-
l< rlo uobro dopulatlo rcpresonL\nlc d•t 8.• 
dislrlclo, em •1uem recouhorn a IJI3ior isen-
ção do animo, a maior ho tradot em todos 
os seu~ actus, depois d:h r: u\es 11111 w_nhu 
expondido. votara pelo projucto. 

OIS5o tenho toda a certe1a o convicção. 
(Muito bem). 

nocumtlllOI a 9Vt 1: r'flrl • orntlôr 

• 111m. o Exm. Sr. Aug.<Slo Cesnr Forrei r• 
,. So nsn. u5 nbaixo assignados, tnmnndo rm rrmsi-
deraçáo o 11edido quo V. Ete. fez em sua 
o·ar1.1 do 8 de Janeiro oln corrente ~uno. 
e lambem 'l desejo que so nutro rn tro os mes-
mos, da eleYação desl3 frngueda á c.tlr~toria 
do villa, v;!m pres l~r-lho a1 onfonua~~es 
seguintes : 

A popul:~çiio consta de vinlo mil nlmns, onaos 
uu menos. 

Con tem liO ongenh~s do canna. 
.. 7 • • serra. 
• 9 olarias • Ioth~. 
• 6 officinas • ferreiro. 
• I~ • • ~311:\loirn. 
• 600 carrosarr•iado~ om trabalho. 
• ! 00 predios. 
• I r emitcrlo, obra de p!'olra aper-

feiçaaola. 
• I matriz ionporl3n le, contendo 

todos os paramentos. 
• l l~rreja du R·osario ••ou cou-

strucçào. 
' I aulas do selo masculi no e 

feminino. 
• 8 aulas t•arllc.ulare$. 
• tO capitalistas. 
• 9 negocian tes de fazendM. 
• I! ne,l!ocinn lOS d~ goueros do 

pAiz e molhados. 
• I fonw tl~ aguas sulfurosas ja 

acreditadas. 
• I hotel bom monl3do. 
• pedras de diversa~ quallda-

otcs e muiL\, 
• madei ras de lei • • 

Exportação do gados, porcos 
e mais ~nnoro~. 400 COIIlOs. 
Imporla~ao, l :iO contos. 

80 flle• tore•. 
Natureza do solo, a mothnr 
possivel. 
Clima. • • 

tOO homens proprios 11ara ju-
rados. 
lodustria pastoril, ! O.OOO re-
zes. 

Ellens:io da rrcguczia, to le-

5;~: de Ubmba to lcguas. 
• da vilb do Doojo A.le-

grn 7 loguas. 
• da cht.\do da lla«agem 

lt l~~guas. 
• da eldado de MootcAI()-

gre lt leguas. 
• da cidade do Prata t 6 

leguu. 
A nova ?illa deverá ,er ereada, desmem-

brando-se esla freguezia do lermo de Uboraba, 

rounlndo o r io Bom Jard im c ' "as aguu 
vcrlon~s o n freguezia do $111 L1 M:uia, des-
membrada do termo dn lhnlA A logre. s. Pctlro do Uberabi,Jha, 18 de Abril do 
1888. 

Padre Joiio da Cruz Oan t~~ lluhosa. 
Antonio Alvos dos Santos. 
Jo:io Lull ola Si lva. 
Mnnoel Alvos dos Sant.,s. 
José Thoophllo Ca~imiro. 

lllon~. Srs. presiden te c ma1s \'M~adores da 
rama ra munici llal da cidade do UIJcraba. 
o~ abaixo assignados. residentes na (regue-

t ia de S. Prtl ro de Uber~hlnha. a IHlm tlu~u 
dirello c justiça. prel'isio •1ue VV. SS. re~JIOn
dão os ~nos1lns scguiutes : 

1.• 1131 n distancia desta rr~guozia :1 .\Cdft 
do mnn CIJii O do UIJcrab~. 

! .• SI esta rregu~zla e$la ou nilo IlM con-
dições tio ser elevada :i •·alcgn rill olo vi lia. 

Ttulo istn de modo !JUO ra~a fé. -l'eln 
que -E. 11 . J. 

S. Prdro de Ubcrabiuha, ! 9 dn Maio "" 
1888. 

Padrr Joio da Cruz Uaotas Rarloo~a. 
Joao Oavus&a Ferreira . 
Autonoo hrc1ra tios Sa~olos. 
Fraul'isru 1'1•ru•n dus San•os. 
I•·$Ó Thcot•h ilo Cnsimi"'. 
• tsé IMundo llodnl(uP.s. 
Jo:.~ l.uit U3 Silva. 
An tonio ''ath~rn dos Santo>. 
Jo311 nim Pereira dos Santo<. 
Luoz da Silva e Oliveira Frcol.1< 
Antonio Ah••s dos Santo;. 
Joaquim Poixolo Carrijo. 
Joaquim Alves de Carvalho. 
Ju~ Joaquim Alv;u l'ercíra. 
O•idln Aurelio Ta,·arc •. 
Joié l'••ixoto Carrijo. 
J••MIIIhll I'ÍUIO At··~· 
l:r•lr•• Mnchad~ ll111lri~u~s •In Si I voim. 
Cyrtllo AnlOIHO o o Ohvoora . 
AMCIOIO du Oliveira e Si I \'a. 
Jos~ Juuino d.t Silva. 
Modesto Mondes dos Samos. 
Antonio Vieira da Mo11a. 
f' ranrisco Antonio l'eroande~. 
Au tonio Jus1ioo da Silva. 
A ~mara munichoal da cidade de Ulk!ra~a. 

por nteiçâo, na forma da lei, etc. 
Alies la quanto aos itens da pcliçiio retro : 
A.o (lrimeiro. - A. freguezia do S. Pedro d~ 

Uhornblnha demora a cento o trinta o seis ki-
lometros do• ta cidade ; 

Ao sogundo. - Pela sua onormo populat:iO. 
commcrcin e lavoura bem doscnvoiYido~. 
esta freguezia está nas conJiçôes de ser ele-
nda ' cateeoria de Yillll. 

E' o que tem a ali<!Star a caiDara, por lhe 
ser r equnrido. 

Paço da cnmara municipal, 7 de Junho de 
fP88, 

Or. Josa JoatJuim de Oliveira Toiu ir3. 
A. Ferreira da Rocha. 
Francisco Anlonto Rosa. 
Honorl~ Pontes. 
José Augusto Je Paiu. 
O secretario, Alexandre Josó dos Sant~t. 

Termo d1 S. P•dro tú UberüiNia 
Pol apresentado oa aS5emblea provincial, 

enl re ou tro,, o sei1Jinle projeclo : 
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11• Míua. Gora•s rlecro• la : 
An . uu1co. -A~ fro•.;n•tí as rle :;. ,•e.lro ol o 

llburabinhn e Sanla ~brla llc..~o rio) v a~ as :i 
\::llegoria olft lermo, de:sonembrarla; rln• t er-
Ohll olc l ' horaba e M•1111c Al o~r•. seuolo a 
1!'-de na prun•ir:t r CI'<Jlll"~ lnol"~ IIJ ()nto·ios 
elo J.usloçll; rCI'O!Iada.s us dispositvo. em con-
l raaw. 

Sala ~as s••ssi>es. 7 rle Junho rle l &lll. -
A uguslo C!!>> r. - Porllron )bo·hado. - Coe-
l ho d• Monrn. - l'aMe Foruuan .. -Juru-
menha . - So:.r,•s Pci xutu .. - Teixr-ira Uua rte. 
- Nehun, 

Orga1' 1fu' lutilros5t'$ ~ In tr\nuif"i\•i•' ti'' M 1lflt~ 
Alegro', 1130 '"""'mOS oh·i~ar olf. ll&er • l;:nuo:l 
COU>a o• 11 ro•l•çao aO vrojcclo apresonlado. 

Dt•svru vf'uhln ,. rom tllh'tf3 JU3tt('3. •liz~· 
JUOS CJIUO t·~~t' JtrdjN'I • t lHtiU ;u .. l\t f~ (UH -
dado Soohro• 0> p•11o10s do• •· o~ln da "'~""'"""e do 
i utnre.. .. :-•• Jtllltlu:u. 

A r .·o~ru••zoa olo• S. l'rolro oi-. \lto~r.1 hiuha, 
import:thlu l'"r SI mr:unn.. nra ,. lerlll J)()f 
atlaá r."'"'"·~· mal~1-. I>" la uodolo de um 
JK>Vo lr·:ti•::.Jh:t•lt•r o ur.ltHru, u:tu Unha l•rt~
C"isito al,.:u1ua •11· t"Slar IIH'••rvoracJa ao 11•rmu 
de tllmr:tl•:• . cuj+t ..,,.,1!. 111~ 1:1, uo IUI'll:. ,·nnn 
elp.iU'Ho lt.4 111,: 11:\:' ! 

A 'rr•·~:m·l.ln oh• :iaut.• M:oroa d"~'u le r.no, 
untl ,.,~ lll••\.1,1,, ~ f: l"g11f'1 t;t tlt• :;; Petlro lie 
UIJt·r:alliuh:-. _. ... •l.)tt •lu lt>rmu, dt•\ "' IR <1110 
Ücar ;alh I Ih uqtuf:~tl:t . !'•tiS IJUtJ ~~H~U:t$ t i1$L.l 
d u !i. Pc•l n• f1 lt•.,:u:b, :tu , . .m .. ~n tfH~ , !l~ltliH"t a 
d e)la citlud••. '\'d•· tlu 4t' ll l.f•rum AcLU:d, li 
l e~: uas: 

rht•t;\1.,1 ll t•' lt:hJUP:I r ·111 "' tlllnllmit:\O 
d .2tlu"'ll" h,•:.:u'"·t.tfl, l"'ltlll ' " .. ., fr••J.:th•.&i ... 
da ('ltla,lf, Jtt•d·· c.'•lll .. ltltur o ~··u lOI IH••. u 
u ma fre:gw•1,1:t I)HIHII• ·:~ôl, nc;• ,. 111 ht:oilrtu3.1 . 

Alem l.l b.tu. ::tãutl:a 111~,1 H "'-lrmu t'UIIIJtii:HO 
d6 duas rro•I(UflWIS, " 11~ cid:odt• u • ilt• On-
l'oli do I.Armu Fonu•»n. 

M.onh· Al••g r .. t.:unbrrn n·in s-,rTrt Hllla rnrn 
a diminmç:tf• oa rre~u••tt .l l.l o S 1 11L1 ~l,r•:t: 
porqud auod:o ll ·a 11 $'"' l.ronrt COlHI"''''' d3 
f reguuzla dn dol n·l~ c II 'ALh.1uia ohl lluno Snc-
(:6sso, cnm~rchcuu eD!IO u uislricw oh• ~'""" 
(.jro~. altllJ.olS p••lmlu.ia ... "'de rnuelu rt!mh-
meuto. 

i>orlanln. ~.all lOtlo t_,L,.: vP.rth•l··~ 20! 
olhos lltJ •IUUitl (.1tllht.~·e c .. t;u .<uu.,,, cre-
mM •1110" 1•ruj~cu• da cr~n~.'l · • do leruou tlc 
S . i'o~ro ol o Uberabln lHI ~arn >an\'CÍ!IIlado, 
sem a mouur OP)JOSiç:ín e sem de.guSIOS da 
parle do• 1•r~judocaolos. 

J U_3tu;a lO (:n :a. CJ Ut'lll 3 l~lft . -
0 SI\ . <.; ,\IILO$ :'iUIJUF.I I\A ; - 51111", Sr. 

presiol~niC, •1116 eon hura 1:\1• adiantlul:• IHn ha 
de vir mnMr ;i luonluo,a o e;clao···•·iun al-
lerii(~O da U>> rMmo·nlus precioso,, •I Ih' de-
"en~o por <Otn duvida s~r ab>orvulu, .m 
.assum1110 de mao< lnlli(O roleg~. em mal••ri3 
mais lmo.,rcru1enlal, •1uacs sao as loos riu 
meins, olo 1111 11 aronarno< o !IOTerno toara Laou 
« erir 0:1 di vt~rsilic.ltlt•s ramos de srrdço pu-
blico. 

O Sr. Silva Fortes: - V. E~c. ê JeOlpre 
ouvido com geral aprawneuln ; peoo.l 6 '1116 
ni o seja mai~ nssld•ro à lribona. (A/>Ooaao•). 

O ~r. c. Nogu.•ir:~ :-Oomlada do V. Ex~. 
ou anlrs. a ami~ade o cega a poolo do l!aO 
•e~ o~ mcos mui lo< senões; em IIm, como 
fre<JUUU~" .~ lrihuna, si, qu~ndo prccu:'n 
raJar, ja ... lao CP.dlatl~s as hucn~l . 

Entretanw. Sr. presidenle. vondo hOJe A 
terrftiro do• olebares, cablndo sobre o !apele 
d.a diseussão e e•tamp.ndo-ae na leia da a.s-
oumblea uma quesl:io, que joga muik> de 

rroHtl• ri'HI1 H~ 1 nlnr~cs do I:S.• d i~~ riclr•, 
tptn uwhu J huuri\ •te r tJtlfllM!H lnr ••• 

1\ Sr ~·~rro·lrn All'o'S : -li•• 11111 mntlu dl!-'-
llt<'l lllu e rum mui I• • IJnlh:uttl$100. ( ti puU.. .. 
dOI f /ti"O.GI) . 

() $r. t..:. ~ogueir:a ••. , l'urr,.,...tn•• •rn· 
Jlrf''\Ci udh·or tlt:\'••r ." iuatll:\\'t-~1 uhr &s::••;:lu tlt•. 
,, lltt•u turii•Jo 3 UHtl.n t!•• 111''" UIU:'lr•, f'nlll· 
p:\ulwirn th· ,n ... tru' ltl, :\ss:uunr n h~L'\ tral11111:. 
Jl:trl\ ;u•t•re_..,t'f'lll.:\f :llf;Uib r;'\JIItlus f• ,,..,,.,~~ 
hH""'Illf'J''" ;b. htnlilhK."l& l•uwl,•f,lt;•w; tJUf' 4;., 
..:, •• . f'•Hn m:tti ti,., mestrl", ... nu lu• Ll•~··nvut~ 
\'t•r. rt•lntivnm••ul~ a mu1 ju"'l:. o f•tll\'~'"''' 

l,,.,.hJttí':lu t.lo:S JJII\'u~ tl1• S~ f>••tlri't 11c liltt1r~ 
tluh:.. · que tJ o:H•jau nr.lt•ulun•••rHí• v1•r u .. 1•u 

r :u••• turr.H\ f'n~rt•J :i r:th'>('llrrn ,, .. , .. ;1 ,a. 
•\t•r,•dat.·. ''Utr••Unt•t. \'. f:\ "" •• Sr. t•r,.:ot-

dent". :t''rt•tltt,ue tnf\os 1llus tr•·< , nll··~a< ' '"' 
:\"~'lllhltta ltllllt•lf:\ rplti fui ,~.111 1 prolullll.t 
111:\J{O:t. rtttll u t••rn~.'\.- .... rw"'rruulu, tlllll vi rm 
tlltp•lfl!'lll'' lit•lr:t tl:l l•fUH':\tl:l lih••r:,L ••r.&:uf"r· 
f'o l 1 .. \ ' ll l tu 111:1J.:Il:\111111n ., .. tlbllllf.llS.'illllll r··-
l)fP .. rut.,ut•• du 8.• tlí·arktu, u "tr. C.111tlhl .. 
Cí~rilllt'lr.l, Jl:lr.1. rum ... u:\ lJ:\I:avr:.. \·tr .. uf· 
(~tr:.r ~,., r:tt•l.H'•'I' •• ,u;;:u,, .. tln ••urunll•'" ~-

l,, r.l•.'"''' d11.:. IJ-'111 lut••uriull:t•lu .. tilhu ... •la 
ro,:th•u:' ''*' S. Po• lrlt t i l\ Uh(loralnuh:.. •J••r· 

IIH':tr ,f~< r:tlt!r r:t hir Jli)f l*'rfl\ H fltUjl't'ltl ur"' 
("111 •li<1' U~:i11. pt•IJt•-•t u t• .. tt" lfllt' t'U IJII:llrlh'" 
tlf' llllllt~ltl_. llllltH'f"llliS..'ÍIUI). 

T··llt r3..ti·•. uu. Hll lrti<. ()~ nt~ ... ~ • l :t tftH-111 .1~ 
tou;:III• JII.1'\ fl~lf' l'''~: 11 • •~ fl nt rns. '1•1•' ,'ft.:.~o,.,,_ 
' ·"""' un~~.~,... 11•1111 h fhliJHfllla:t rult•lllns ,, 
tl uri• l.ai r.1UIP""' '"''rt:au••J:a .... <t• lf'tll•'" ' t •1•·-
VPr i'l•·. a l"•r•·:a tio •·urr~. \'iruul~ f"!llt.!ru<oc. .... r 
:1' Yl'fiiJ:l<. ti:\ JlfiU' tiU.I:l, <t'm C')llt• \•t•j 1111 ' ' 
Jli' J::JU1r.hyl:trj,, ,,... .. n••<~"i 111.1l:ar:H••••, :L-4Jtl-
r:u:u•~ 1 fi1latln " ••hnlo~ :t t\1\tllola. 1l•• d•~(••n-
111HIIlll! ( ,\ltutl) l•rm), 

11 Sr. r::ontluln t:••r•tuoor~ ·- V. E~c. pPt -
oulll~ -111" 11111 3J!MIIll 

11 Sr. 1;. NuguNra: - l:om <umn111 i <MIO. 
u Sr. e:anoho.l•• <.:üro1ueor~ ·-Nuuca ,,.., 

1;11 lltetent;ólu; 1\lliiUAi •Jilll )USIIfiC:tr U "'"'' ., ,,, .... 
IJ Sr. C. Noli(Uoira: - S. E~t.. qu• lcou 

:iHI•J L.att rerlil IIH ~··u·•ru •tl~o("ttr.;ivu. ta•• 
.ad~!tlflltln t•fll lll:\UcJar ~ JIO\Iavra~ a tnutu-
4:\llfln ~.s (I li""'~'~' ;untl:\ "' tn'1i-4 arub~ rnrn 
:\lJHello s:ainc.lo lp tc lhl' •· J~~"•'uh.ar , •I •J I:l•l •• 
'' " r oJIIol;to "'~~lo-o llo '""" rloquom·oa :tprl-
murall:l, •tu•• 11r011d~ ol fa,dun a ~nauçáu ol:t 
c~n (apou.uJoJ) com o~ encau1os de u111.1 
• ol .em!Jre irhporada : S. Et r, des~' v~• 
antlnu mal, '""'"I mal, 1"'~'~1"" c:<ollocou-~ .. 
em lorreno fal.o, uo plauoo lnr linado oi• m-
•erutirali inrormaçiies. S(jrvt~tdO-s(• (u á•~ cl irne 
'"' auphi>m;u) olo ll~ralugifiUIIS p:~oru ~nmba
lor 11111 1llos mal~ ~ympall. ocos projecllls. •111~1 
h •JIIO o•le1':1 á talegoria rle Volta a rreguel!A 
olr S. Pedro do Ubrrabinba. 

S. Etr., inCelitmenle, malrarladamtlnlr, 
uan rorrespondno hoje ;i espel'laliTa ~., a~
,nmhlea , flcanolfl muoln aquom de sen. hn·t -
jnei$ dolu urnloo·oos. o que llorl01 IIQlam u' 
na frl• <:> glacial ole suas valaTras. alias 
sempr .~reuditla<. :~empre chamm~janle•. 
cnmn mci bent fri <nu o nobre deplll:ldo rl'-
,ldonle no ,,acramcolo. 

O s r. Coelho d~ l1011ra : - Não d il(a 11n~iu 
- infelizmerlle -, poroJUO V. Exc. e 11uem 
lucra. 

O Sr. C. N<l(ltOira: -lf~ 'l. moo nobrer/11-
lega, como Mo direi - infolizmen le - , <o 
!1011 innmo amiro do nobrft depulado resi-
donlo om Carangola 1 

Poi muito Galpor.a, Calando apnuas dft ort -
lha sobre uma quesl.'to a cujo amago n:i• 
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podia cher,~r. motl•o porr)uo 11~1 ucu todas 
~s \"~53., nao podendo lnrar ll lllntn. ~~~~
bora mais do uma vez ' JIIites.w :rucar ole 
falso. (A pooodo1). 

t:ntro agora, Sr. pre5i o lont~. a e~uu•rillur 
algun~ dO$ ar~:umcutos adrhulolol I"' '" uuhro 
t101111tado re11roscntanto do 8.• olo~trirto, 
instaurando sobro ns tol llStoi O• umn rn )litla 
analyso; ra)lltla. sim. jtnrc11w '' 111U0 owbroJ 
rOIIIJlauheiro de distroctn. n Sr. Augusto 
Ce>nr, com n•1uoll~ 1•rullc•~nr1n •Juu no'o$ lhe 
roconhocemos. ja 11• romha t~o rmn ' 'an ta-
gom. 11rocedeudo-nh! na tribuna : a mlfll me 
compete romttnte a 11nrt~. o 1nin hiln tlr 
r~PII{ad or, •1110 llJianha u eiPIJI·" '1"" nio 
•ega r ao os outros. 

A Jlarochia de S. l' o•rlrn ri o UboraiJi nha. 
tJue o•stanr~a form osa em nm:. nh•l(:mtc col-
l in~ . ol nrnor.1 lon:.:c. bom l nn~:o ti:. !'iol:uln ol 6 
ll h~r:ol oa. cnr•·a oln 1~0 kl l nnwtrol~. :u·r.r•s-
r.Pnclu quo ns habi tantes fins rala$ t• Orf'IIUS 
d:t frcllnrtía to•rn. 11nra r hognrottl ,; sed to do 
onttnicipin. do• \'Mccr um trN·hn oi•• 1•1111:':\ 
r aminhnda, nMin inferior n ! M kilomctros-
!:1 lcgua.s! 

E' um 1fr3nde cstirão. tanto 111:\tô oli~no 
de uota •tnanto se trata de tlnra~o·n• ,crta-
nujM. 

Orn, Sr. prosiol~uto', tnm $ldn l'r.H r 11>1·1-
tuirln nc•tn ca~n allutulrr-so 11 cnusultnr-<t\ u 
horn-cstar u cottlllHlolid.1do tio nusso~ caros 
11:11rlcios, danolu-se-lhn.> um o·o·ntru cum-
onum. <tuo lhlli fauiiito stt as n~ccss1dndes, 
quer no tocante ao civr l, ' lllOr no conuner-
cio quer ao crime. <JIII'r as do•mnos t!ven-
tu: lidn~M. eximindo-os de longa. distancias, 
'1' o os separam das sedes. 

Esta doutrina tem 3i1l0 accontun•la 1oelo 
ttr" jlriu partido liberal. •tnc mais •lu uma 
vo1 tem- n·a posto em reahdndo: 11aq ttJn-
firmnl-o, basta-me c1tar o factu dr. '" ' SJ-
tun~~o li Iterai. desfalcar-si\ o Ja mu i r~du
lidn e nnumlr.o município d.1 ~ nrm l ~"· olc~
grognndo-so dolle a sua 11111lhnr por~:in par~ 
' O (l()llSliluir o tormo do llnonhnhy Jll'la lei 
n. !7811 doU do Setembro dn l881. ~lles.- :uulo 
o legislador de então quo su dcvori<• ter 
mui to em vist~ ó\ dist.1nci ~ .1.1•111rlla fre-
gualia i Formiça. 

Este foi. si n:oo me ;o;;~.~o~ 2 memoria. o 
argumento Achilles de que .e ~n-iriol os 
!Ilustres deputados dnquella epocha p.ua 
crearom a vil! a. i.~je cidade do ll~mbnhy. 

Eotrct.1nto, Sr. p;esitl eotc, a distanob que 
onodt!n ontr11 Ubersba o n Croguo1.1a 111n rlis-
cussão 11 h•comparavelmen to mu ito maior 
do quo ~quolla quo vai do lhmhnhy a For-
miga. dbtancia esta IJUO não oxcodíl do t4 
leguas de nptiruos cammhos. 

Logo, ' razões de distanciu inlluião o 
actuavin o mimo da maioria libcral ,porqur 
oào havetno , de ter no mesmo IHÍ de igual-
dade e até c a rortiori • os argumentO$ •tue 
desenvolvo I (Muito bem). 

Mais. 
Ni\o se ouvio a camara da F~rmiga, a 

qual, segundo é de ver, teria du so oppor 
tonazmonte, porque o municirlo la Oc:•r 
rolalbado e crnoobrecido. ao rasso quo a 
eamara do Uberaba ~roounciou-se com a 
muima franqueza. recon!Jecendo• naedida de 
justiça a iosulaçào de fOro em l berabioha, 
como se •é dos itens lidos ba pouo:o pelo no-
bre depul\do do Sacramento, iteô!• oues ga-
tbardam~·.te respondidos por todos os Srs.. 
-:ereadores, sem -listiocçào de matize,; poli-
llcos. 

\'is;n 6. Sr. llfCSi•lentr, qn• •••• '' t·~ho pol"' 
t'rr3 a :mpuncntaçãn <In íth·r.rr r·•rre.~n- • 
tAn ln 110 8.• districto. tantll •.r:li< qn~11tn S. 
F. ~e. s~ nrha la1J~r.1n 1ln ~11. l'~~rfnitn c ti( li~ 
ratlo rl ~n r hl • : ~om ~rr~i tn. ' it " unltm d~ 

l
olltAolu ljtlf! ticn IIIIIÍIO rr d11 1.11lu (! r<,thaCO• 
rutn •• uaunl r l1•ln ,Jn UIH•r:ahn. pt•r•t· 11e u t l mL~ 

rreJ{UP7.i:t-l i uqt•J r l :'lnl i~t.;i01:\~. l~i'< (' l"llll(J Uhn-
r:llliuh:~ ,. ~h tna ~t :'ll'i:t: pr t·,l:ln: ,, rrl:t!.!'OS-
tn;n riolnole M lllo~rn l o> jwrol~ >I'""'' a frc-
g ur~i~ olo• Uloeraloinh~. lir> 11olot n v•:.:nmfa.. 
fJU ~ l'iUi fH((f' l•:&r:t O lllt\'11 rnuuir1111tt, dos-
IOf'tnhf :\(l:t riu t t•rnJu •I•' Mnnt~ Al.-.~r··· 

1'1•lu •tu~ turn ~ l'loernhl, ""''~ rio• e<L1 1' 
rouvt'nruln S. 1-:~ c· . . pl"l•\ JlrHututri:urH•u ln da 
i llll ~trn e.lllidndc. nnio-.1 onteq on•t• •In' a<jli-
r.tço)r< rln •~n- munir lpo•<. oJ Ho' l' he r. ll\ IUIII 
Olrlllll"ll lO( \ 'i t:tO..t f'llrt l r t \' llli:':i tl CHl lll ;,.."" 
prith l rn~~~ rl1l.1rlon '' ·' pr•t\·lndn : o' .I~Jinl$, 
111'1~ lpa n nh~tlfl'o • i M roorrPr clol <o•ol cli<rur~rr. 
t) nnbr'' tl fl pul:uln r l!.sidr ut•1 flnt Carnu~nl:. 
dtosf nnhN ~ rnuoph•1.1meo1e .1 i mpnrt~ nri:t 
rnmut~rro~l. l u olu~lrlal •'. <li r••l M~. olluluu-
r~>n dnr)nelln l'ioi•M aoHot nntnllStirnon enl.ft 
rhnmndn l'rhotc~.1 Sertaowj.1. qn~. nilo •tue-
rP~uln bte r 11 papel •lc maolra<ln. ~-trndf'. 
t't\llltt n/m11 ,.,.,,.,.~ •ni•• I•AnPtlC:t a fiUf• rida 
!ilhn liloern lo uolo:~ . ajoulamlol-a n rnlloJt·ar-sc 
u:a grnn•lr rouuu uuh:i•• íl.:\ 011 1 :\,u·ipf'\~ân a. 
' '"" l~lll oli n•i t~• a dir~itn• innufunvoi". 
(:.!uh ' lo••mt. 

0 So'. ~·nrrlli ra t\ )\•.,; ; - V. ~: ~c. VAi .1r-
f:UHHW ' ,"HIU lllll i t, lw m (npr LtJ dnt qt\Pfll'll) . 

O Sr. •:niHiido C•·r~ue1rn : - :'olão u nego ; 
ri)IIJII j n tlt•3~. O•t itiiO IIIII Ít tl ljlle V~ AVAntB A 
ido' a. 

O Sr. Coelho do )loura : - f! tt:\ se coo-
v~rtrndn: niurb hem. 

U Sr. <;. Nu~tu~i ra - - l'l..-r.1h1. pni;, Sr. 
prrsod.ollr.u:io fica d~paup••r.lda com 3 011130· 
ipaç:\o da•lllelln fregurt.oa . .. 
O Sr. Tolendal : - Ate rt<:uuheco o se•• 

tlireitn. 
.O Sr. C. ;'ologuei•., ... n nt~ rco•noah cco es;tt 

sagrado cllrelto. r'l tnU mui bemtoluurva o no-
bre tl11p11tndo. 

l l ll5, Sr. pr•.siolont•. <tuaudn niio l.nstern 
0$5.13 con;idrr:lt;u•t•. Rlh as d l• urna con<r.i•m-
cia que, no di ler do• um es<:riJIIOr tno~ ern"
valo ma1s dn qu~ os estirados arrazoados de 
todoa os JlhiloSliJJhll>. eu pr~~eurarr•i levar 
meus uobrts cnllegas aoto a cstMua impar-
cial e se,·era da opinii o pnhlic.\ na'] u ellt~ 
di. tricto; leui-M-bci at~ :i imCr,•nsa ,.,.. 
t'-11 . ,·ai vula sabli m~. gran<lios:~ tri u oa. onde 
echo:\o os rl nmon•s do direito. da justiça e 
d~ C!IUidado I ( •nu ito bem). 

l'01s bom, Sr. presiddntc . •. 
O Sr. CostA Senna : - Jornalo(l()s d" roça_ 
O Sr. C. Nogueira :-Eu não AflllrPhontt. 

bom o alcance ao upartt de v . F.xc. e nem 
se1 si podere• lbe perguntar quaes sej :io OJ!. 
j ornnliJtJ que t~m ["' "' Ih cidod~ : em todo 
o caro. não será a 1m prensa da cu rte que b3 
de esur a par do districto CfUO represento •• • 

Pois bem, Sr. presidente. a Goueta de Uf>l!-
r <V'•a. cuja redacçào tem tido sempre i 1es~a 
escriptores omeritos. por mais do um/\ • er. 
trm storeotypaJo a ooccssidadc palpitante, in-
ad ia-rol da crea~..io de wua vi lia em S. Pedr~ 
rle Uberabiuha o nem isso foi ja:nnis contes-
tado pelos org~os liberaes, que ali i se sueca-
darão. 

O Sr. Coelho de Moura : - Sim, senhor : 
tsiO é muito signiftcativo. 

O Sr. C. !fogueira:- E" liqu ido. pois. qu. 
Uberaba. omporio do (l()mmerc.lo do lriao-
gulo mh.eiro o de grande jlmrte do de Goyu 

• 
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""'111010~C"Íil fJih~ nlõ\Íf-. v• ~1\·nfutu:tr:\ ..-utn ~ 
ft~rrn·Vt:t mng\':'ln:t, noul:. ll+·rdor.t. :~ntr , lu-
rrar., Co m Oii: ) :&ÇO~ di' grati1l:iíl. t)IIO llfi•Udt•• 
t an, ~'>3S tltt3< lnratid3drs (moMo l>•m). 

\ t•j:uno.s ngorn si n rhln•lf' tlt• ~1,1ut•· At.-
::o·e <o• nbala r rleOnha t'lllll a dcsl•>ca~;\11 ela 
rr'i'C!UI'I,ÍA ,J,, S:\lll;\ M:tti:l . 

Pud fl·""'' nHnn•;ar qn•• n:l •t, WU'tJHil '' 1w .. 
hr,• tiPIHtt:t•l" n•·nh:t de l•lr um nrt ,,1o .t,· 
/'""'" •h• tu' t'iHt lit'H tlrltfH I"!I h l'ltl:ult• . . '\~'-lt\' f'l
r~~tcl~. e~~~~. mui bnus o jutllclo~~n< ~r~:um•t!
tth 03l:Jlt~ttco~. sor IIH'tltda do JU:U II'a mtm-
lÍ\':'1 ÍIH'HI"JIIIt.tf- l,t" :a•r prlljPrt:telu uiuufriJ•in 
-~Ju •·ll:. fl:trnrhi;,. IH••~ttaudo 3 ,, , ... pro, .. ,r ... 
~;u) dt .. hncr:tl dr um t•:lrn outn. l•unt•>· .. 
,,.,,,., tnll•tur 'lue.srio. 

O Sr. Oraorl:in ' - ll···l~rç:in olc• '111" jnr-
"·' I 1 v. R te·. n:io o di;;se. 

I) Sr. Tei~··ira Ounrl•' : - l)h : ... p, ,;. v. 
"xr. nh11 ,.," n Sr. A. Cos:11· loo· nojut " 
~Mi l( Jllr>/r<! I 1 • •• 

Utll ~r. ltr.pnt~do ! - Ott<' ~ lt"tt•il<•i tll. 
O Sr. C. ~n;.:u ci r:1 : -Quo ê iu~ll"il)í'iln. 

•illl, olit muitu lo~m, pur'lud tolO tNtdt•lld:tS 
•· fl"~llnr p~r~ .1s iM:t< lilorr:.e<. 

(l r:t. Sr. llfC:~iclí'nle. !h), n:'io IUIIIt•O)Ili ·h··-
'l:tr tlt•. ua~ •lutJ.Sltle~ em •1un: u,;,, u .. , ach:a-
uuH. C•t m l· f r l.tlllt\n tP e• • r r •. n h :ulnc. ... ·i u "i r-. i . o n•lS :e nptu a•' tnl:\n:t•f:t d:. ÍlllJ)rcn .. a. fJlH', 
rmn UWrt!f"hla r:u:a•1, 1! rh:.nHl.d:t u 5.• IH)liPr-
tlu E·u;ul•'· 

Um Sr. dcpu t:~do>: - V. F.~~. ,1rlmi11o cssn 
thnnrl:. I 
_O Sr. C. :-<o ogu~i r~ : - Plll'lfiiO "~'' l uüoo 

.;ao lotl.ts a.~ llt)S~l~ •u,'\is ltnpun:wlt'!-1 h1JS 
>rorc<cctl.1da_., pelo unpro•n~., f 

:)oloro Isso creio nion ha' t'r qtll'<t~o. 
A lei u~n vem da; ramarl<. som que ~ 

e pinl~o da unprcnsa a prc(>U•I, c liCito ..ei 
•ondo •r. dirige o :.p~rll• tlu noLrc IIOi>Ut:.tln. 

EmOm. vamos adianta. 
Sr. 11residen te. t.lad~ a hypNitcse dn •lu~ 

111intta palnvm n~n scjn ncrudtl.'lrla Jl'lr p,rl~ 
da bancAda de mous advcr,;.uous pnllcim$, 
nasso ~nso, ou reçorrlnrot n•1ul n clllmo d·• mo-
hre ropre~emanlo lib~r.11 do 1!1 • distrlctu. 
quo é um dos mais illihntlos c..rMt~r~s. um 
•los mai~ br.llos ornamentos dosln ensa : n:-
llro-mc a11 Sr. 1.• secrctarin, Or. Josoi r orft-
r io (apoiadot), cuja ausencia muito lamento, 
p<lrque, sem dovada. seria o mais cstor~1do 
plladino que empcnharoa a ulnnto araM 
d3 palavra em prol do nossa projccto (Qf»iado 
do Sr. A. Co•ar). 

Embora au<r.niC es~o nn>so ll lu~tre c~m
pnnheiro do di~tricto. eu g.~mnto :\ V. Exc. 
e ;i casn quo. em conversas pnrtieulnros, 
tli sso-me ollo quo tinha como medida ~z 
Jltctor• para o 15. • districto a croaçào da 
vi lia do S. l'odro do UbcraiJinha . 

Alem disso. ha nesta casa muilns outros 
rollo~tas que poderão amrmar a voracidade 
d• minhu ctpressões (apoiados). 

Alli. oa ott rcma e.<querda, esti com mui 
merecido assento o nobre depul.ldo republi-
cano. que conhece mut de perto o 111.• dis-
trielo. porque nelle reside gra'ldc parto de 
sua t3milia ; porque ja dou alli um grande 
p~sseio eleitoral e sem duvidA tova ensejo do 
obscrur a pujança, a seiva vital quo per-
corro tvdas as veias e artorias da noresconte 
treguoda de Uberabinha. 

Refiro-me ao nosso illustre collega, o Sr. 
Martins de Andrade. conhecedor daquelle 
districto. o qual, de mudo insuspeito à casa, 
poderá dizer si ha exagero rm minhas asser-
,.ões. convencendo a e.sta illustrada assem-
hlea si S. Pedro de l1berabinba esLi ou oio 

rm rui'Ull•-.t•()' ti•• ~·~r rh·\·;ut:. 3 C!'llt'!;'•ri:a d,.-
'•li• . 

O $r 11 M Anolr1olt·· - Tatll•l r< t.o, fJU~ 
VOLH t•nr t''<'~ l•ru)·•r'''· 

(l Sr. C ='";!tl•·ir-i\ -H••tll f...,t , l••rrni-
ll,1t1:\ 111lnh :t uu < .. Ó.•• ufl.oottn trilllm!l. :'r I':'H · 
"'' ' ' ''"'' ; <1 11tn ljll t' 11111 :1 \'1 1(, 111:11" \' lllt•ll t•• td u 
<t• ~··!•hn 1•'\':,nc:ul.'' p.u:a· IHI~U ilr '' lll I"''' d~:' 
lt\;:'!1111 :'1, ;, .. plr":t•;w•" tl.1t,1J••II•• tu•'\ ' '• •jn• ••u 
C' 1H! tlt'l'll '" tlll r tiJ il ('t)UVI\' I'Ih'b 1'11 \I•U'li-
filh'l t•••r tn~d .. 111.' Ulll fl i:t. tllt'•liur), . .. u;H nt-
jl:\11 ..:, , ... I1:'U:t '' Jtr.t::r"''n. ••lr .. rt' \' '\11•1•• .. r~u 
•·,rurthl ur•l•••rn, ""a m.lul•• hli,•rlll-\1 

.Smto rr·:tltur•nt•· •111r mll rn, ·I•'·· u:irt t:U. 
~l•) vi.•~' ' ' :UI'- ilt:tr n ru.•u w•l•r•• ,. :1.·~.1. r ) 
~ r A. ' ·""'r~ ,.,, .. sul:t·mf". tu•t'i'tll, .:t rru1u;a 
1lr tpll' jl;lr,\ í'CI!tl!lt1 11$.,f ;I ;o. f1111íl;'l" (,'\liA.' ~J-
fh'j!l•tfll' ,, h•\1 \'• •nt_:ttltJ. · 

\ at)1.('' : - :\~ti :qmt:lll•t: -\:lh ill- .,1' 11111ilU 
h"IH ; ll iii:.:IWIII r.tria l lh11hur •1rl « I H~' r. ~ \ C. 

fl Sr. F. A I ,.,.~: - J u~ lilh'utt 1''\'•r••i l.tllt••uh•-
ll Sr (:. ~ •,.:: n•'•r~• ~ - .~ ul•· ... ,,,, •h•1X:tr a 

trllott ll .l, ';t•. l•ro•-ltl••ll t••, l"'fllllll~ -1111' \" 1-:u. 
UU •', \ ,11t•l1tlu-JUt' tlu #'JI<I•ju t(IH' \:lh'l'l 11.lu 
me '>'"'~ m.ti~. t~(~ !'"'·' 111111 Jll <l~ ,.,. ,·b -
m:u;:tu. IJHtt .... , t au nL·r" ltmJ'"· •'•111-J'IIlir-.i: 
4( 111" Wlir" "'1hr,. uwu c;tr;tct.t·r •uu:a t:tl ou 
•111111 rl'$i>nn<nbti111><1•-

P.' 1111~. Sr l•r~~·h·ttlP, n" h~hit~11lo-< rl:r 
Z•HI:l. ruj••" iut;,rr ..... l..., pr,.rur•·i 4lf' r••udl'r. tt!m 
llntad•' ll :ut..:uu c•i,'\ tl•i IIH•Il lll l llli', U:ln .,, no 
p~o~'o'rln ' lU•' Ct'o•:a "illa, fr~J1U ·l llc t lú Ul~·t,l-
111 11 1~. COIII II CHI <llltros lllltilO•. 1111' dtJ.etn 
cnm o <lt~ lru'tc\. 

Sr. pr···ltlt•ll l•'. e IIOI'C.<S~rio ''"" ,, l ll ~ll tlls
lfil'(H o\:Uh.1 I) Ui' j:uu:ti< ltHhlrí•l•lllt' f'"'fliiÍ VO 
a. Ctl-OJ)i'r.,r. uus limitt·.s •le mulha~ r"rç.u 
r11uo "'"" ' illo"trr,. ru.up~nheiro •. p~r~ se.; 
d~.;t"l)\'l)lvÍIIIfll\(0, pr"1!:fC:\{U C bf'U1-I'St.:1r: 
nnn JHN<-h. Jlnts. ~r averb:ulu cl4' 'ltlstdlu.o:o e 
i11rrrp:.•l11 flur não tor ~nb-~Criplo u• pm-
j•r tn-; elabnradns p11r tnons uoltres cniiP~:I~ 
II••~J.· 'lU" rú\0 me frwào t1l1&\ B(H"n"iOIIll\dH$ ft 
~~~~ <nn~ n:\•> vulgMcS tnlCIIil(•tll'i~< r11r~ 
oh~t·urtill quo minha a<signatnrn ndo f:tri :t 
rrand• (:tlta p:.rn opoíal-os. 

F.fT••ctil•anwnt•. Sr. prosidnntc. IM't•l es-
tranhado 11 r~eto <!n f or, na cnliecç:ío do pro-
jectn<, m11itu> COIIIIlfcionndo. pcl11 nnhrt du-
put:ulo resiol~nle 110 Sacramenl" c ll:tran-
lidos pnlos nomes d oiS dnput.11lu,; d11 15.• dis-
trictn, ;,, CP.<ar. Pnrftrio )bch3dO e ou tro$ 
Srs. deputadns de tnra, tic3lltlo o blot~rado 
o mnu ... . 

Comprehende V. Et c., Sr. pro~l!l outc, que 
la nn lon!(e itto podo signiOc~r má oontad .. 
minha o dar ensanchns n so ltrll~n~ que tllna 
contrario ás tlivrrsas mcdio!A~ •lo IIIIJU 1lí~ 
lricto consultadas nos prnjilctos: nio o ~. 
atcentun hom. n~o vi essUJ pr11joetos, sln:lo 
depois do lmprossos. 

E a onda ma<s. Sr. presidente; o quo cor-
dialmente sonlo coberto de ratão 6 que t• 
unico projecto elaborado pelo m~u honraoo 
collega o ~ •. Cesar e que mo toi aprosentado 
toi o que a.·ht .olmente est'i s~ndo objeeto tios 
dobates (quiçá oor qne lhe dis~ que muiln 
mo omponhnva peb viila dn Uborabinha ~ 
quo nesso sentido ia con tcccionar um pro-
jnr.to); o que mais sinto é quo, lllndo dadn 
minha n!lllignatura ao mesmo, vi com mngo.-, 
que, depois de publicado, meu !lllme•umiu-s,. 
como por encanto. 

O Sr. F. Alvos: - Tem tod• a razio; issn 
nio se ru : eu seria mais ciumfnlo, 

O Sr. C. Nogueira : -Eu nio IMito clu-
mes, oem u los; não sou pretencio;o c tam-
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pouco ~OÍ$1a ; qnero folicid1dei pua men 
~ l,tricto, nnhão ellas donde •lerem, Jali$-
ru endo-me coon minb:l frau palura (não 
apo•o<l<>• gwu.) sempre em auxilio das bem 
deO• Id:lS nn,.os:;ídades do dlstrlcto que tenho 
a hon~a de representar. 

Mas, entrctnnto, Sr. pros1dnnlo, lfiiD o pro-
jeoto quo croa a vil I:~ de Uborablnha .... 

O Sr. A. CC>~ar : - SI o nobre dOflUiado 
permílln, ou uplicarai o lmclo. 

O Sr. C. Nogueira : - Pois n:io. 
O Sr. A. Cesar : - Eu C0'11ucclonoi o pro-

jeolo e apresontoi-o ao nobr• deputado par" 
que S. E, c. o assiguasS~>. !II' .J. dado o fac"' 
do so haver pord1do o projectn, eu ol3tmroi • 
outro i5 llrossas e n:io tive tempo do apre-
sentAI-o ao nobre deputado .... o Sr. C. Nogueira : - )l:ls ello traz o no1no 
do Or. José Porllrio e do outros co !Iogas 1 

O Sr. A. Cosa r: - E' • onlado. Aprll$So-mt. 
11orem, a der I arar que V. Ex c; c.swvo sempre 
promplo 11 collaborar comm1go nesta ma-
teria. 

0 S~. C. Nogueira : - Cf!mO om qu~lquer 
outra que dl~:a com as mtllta~ ncce:ss1dades 
do nosso districto. Em todo caso, agralleco 
&Obromndo a e' pliucão do nobre de1 utado ~ 
~m outra cousa poderia se esponr d11 cau-
lhoirismo do S. Exc. 
:·c oncluo, pois, Sr. presidente, scionllr. 

eando a mnus Ulustros commilenles •iU~ a 
~lcaçiio nn sacriftcio 6 o tom sido o meu 
a}r.lua~lo o deste modo pod~rnl mo. trar-mc 
11\'âlo a ,:!enlllrEn com ~uc mirnosoar:i• ';'m~. 
connando-111e seus destinos na proYmCI:\ 
ntlnelr.~. o do modo mui sll(lliOenlivn, i~lo ~. 
ao"" da reforma que actualmrnto di 60 de-
p~~tados á noss3 tão C<ln'mtcMn Mina$. 

' Dito Isto, Sr. presidente, tenho cn:lt luidn. 
(Mwito bnn; m111 to btmt). 

·E' apoiado e entra conjunctamente em dis-
ccmào o seguinte : 

S wbllitoúivo 

A assemblea legislativa provincial de-
creta : 

Art. un ico. As mator1as conslgtoadas nos 
proJectos ns. o\9, 5t , m 1 400 e o seguinte : 

-tlca elevada á categona de vil la. sem roro 
oiJIOCial, a freguelia de N. S. ~a Saudo dos 
Poços do Caldas, co<u a denominação do 
•li la dos Poços de Caldas; reYogadas as dis-
~lçllos om contrario. 

Sala das ses.'ÔOS, 7 de Agosto do t888. -
\'h. urro.- C. ~ogoeira. 

<&ucerrada a discussão, 6 appro• ado o aub-
61ilutl•o e nca prejudludo o addlliYo. 

•Fica adiada pela hora a discussão dos d .. 
lllol.iS lddiliYOS. 

1 • PARTE DA ORDEM DO DIA 
Or- to ,. ,ool~tei.U 

E' .•rovado o arL ! .•do pro]eoiO n. 3t'J, 
do or(• uenlo proYincial. cuja t .• discoSliâo 
8cara encerrada bontem. 

Sefulndo-se a YotaçJo lbs emendas, s.io 
a"ron das as do os. l , 3, qna.oto ao !I t. • 
nt; t o~. § 3. • ns. 3, ' · 11, 8, 9, !I 5. • n. 9, 
llJ. tt. " · t 8 8 t7. 'Pieio resenadas para serem • otadas com 
as disposições ponna.oontes at de os. 10, 38, 

" '"· 'l'odas as m:\is aão umas rejeitadae e ou-
uu p~ludlcadas. 

'O Sr. llatbosa da Slln, obtendo arrencla, 
o«oroce redigidos para s.• dhcossio os 
a4cllthos os. I , t , t J, te ..a do projecto • · 
ti\ e ns. t -D-o U do projOCIO a . 9. 

Para a ordrm dos trabalhos. 
lr lido e n i a Imprimir o MClllnte c I 

As cornmiuõos reunidu, do podoreu ! .• 
de (atenda, a que roi lli'M81110 O Offtcio do 
aecrelotrio do governo acompanhado do re-
queri monto, em quoo tenen te coronel Frau-
ci<~ de Paula Fonseca Vlan ~ a, collector du 
município de Santa Luxia, roii0·3 o pedidn, 
que 3 esta asSllmblea fet em o anno do 1881. 
do conc~der-lho "graça do tlccrotnr uma lei 
que autorls~ sua aposentadoria, por contar 
quul 17 annns de serviço, ro~l:lumndn " 
disrnstn no !I 4t do art. i6 da lri n.• 189lS d10 
19 do Ju lho do 187'1. allogando não poder 
prcjudicarseu dirchn athtueri~o a dis posiç.~" 
consa~tr:tda na lei n.• ! 00\ do ! 7 de Novoml•ru 
do t873; 

Cnnsidorandn quo n r ellcinnari•l en n1:1 nll· 
;,ojn !G annM, 8 meze.~ e !\ oliM 110 5orviço,: 
provlnol no5, conformo o dPprohnnolo d:\ Col-
lid:\n pn~~nda pela dir-.ctnrl.l do fazon<ltt 
provlucinl : 
Co nsldrran~o que, durante o oxcrcicio •l• 

semolhnntc C:lri/O. sempro se hnuvo com a 
prllCisa hnnestirinde. honradez o C:t(lncidnM. 
1•resundo b MS rnntas e uns devidos tempos: 

Cons•derando que iguaes ravoru 10m rnn-
ccdido osl.l nssemblea. como ao~ collectnro:> 
de Sahar;i. Oiamnnliua. !>nnta lbrbara. 
-\ yuruorn r Muriahé: adminislrndor da re-
c~bedurin dn )br do llrspanha o ~~cri•·:in tl:t 
c• llcctnrl~ du Snhar:i ; om virtude 1111 •lb !)ll<lh 
nr E! 41 ar~ ! 6 da 1~1 n.• 189~ de li 1ht 
Jull. •• <lo 1 87~; o mais: 

C<llt>hlornmlll quu ll~ ra af"'<l'nl:ulnr in •Ir 
run ccinn:ua()~ incluidos nos r:t \•.tr··~ t i:\ 1, •• 
n.• '!138. alem .te oulrns ~cn· i~'~ c~CrJI-
111:\d os. ll'rn f'SI:t nssemhloa mnu.Jndn cou-
putar 11 INII )IO <los prestados r m rc•·ehedori>• 
e rnllectnrlas; 

Considnrnndo qur a rerorida disposiçin da 
lei u.• t89~ apenas e:Jtigi: , 11ara quo ti-
vessem direito á aposentadoria ns callcc-
lnrus. 11110 cites contassnm mais tio !O annn< 
do serviços nào enlerrnmpitiM, no passo qur 
o potll'ionario litruída quasi !7: 

Considerando quo, nàn ob~lnntn o• IM prr -
judlcado no dirPHO qun linha, em vista ''" 
arL ! .• da loi n. !138 de !\ do Outullr • ~ 
!i 3.• do art. 3.• do regulamento n. 73 d ~ 11 
de Dezembro de 18711, prova corn documento< 
o QSO OlCOpcinnal em que se ncha e pelu 
~ual se torna ôlgno de merecer; a gne.a 5'1-
hcltada; 

Considerando, nnalmonte. que o motf•o 
unico, pelo qu:.l as i:lwtradas commis.we.• 
desta assomblea. como se • é do seu parllCer 
u. 113 dn 3 do Outubro de 188!, n~n tomarão 
conhecimento da pretençào, rol a falta d~ 
proeurao.\o bastan te, documento ora npre-
sentado; 

São as eommlssõos de parecer que se 
adopiO o seguinte projeclo : 

A assern61ea legtslaliu provincial de Mi-
nas Gln'aos dec~ta : 

Arl. unico. E' o presidente da provincia 
autorisado a aposentar o colleciOr do muni-
' iplo de Santa Luda, tenente coronel Pran-
clseo de Assis Fonseca Vianna. com os actoae:s 
•encimentos do t.• o111clal da dlrectoria de 
razonda proYinctal ; derogados o an. t . • da 
lei n.• !138 do t7 do Outubro o o § 3. • do art. a.• do reg. n. 7~ de tl do Dezembro de t875 
para esto elreito so111eote ; ro•ogllda& as dis--
posições em contrario. 
~la das co111 mi!!SÕM, 7 de Agosto do t88S. 

-Xarlios de Alldrade.- Leonel Filbo.- Ca-
mill'l PraiD.-Praneisco Sã. 
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O SR. DRUliO~O (pd" ordem ) · -Sr. 
pre~!denlo, 3 vrilll~Ír3 r.10 111111ÍS$41t do razcn1b 
Tt$poil:a. muhu :. tlud:;â·• tJHl.) •'~'" :\~~omUtea 
..Uba 1IC 1lar 1'0111 r• l:tÇ.I•I :1•1 tlrnjuCiol ue or-
çamento ; ro>peila mui h•" llr•J~cdhnou tol ola 
aasemloiQ:&, aro•itami!J tll vur~a, onnon1ll\.< <J II U 
lmtmguou ; ma; , tem o rigoro$0 1h•vllr d" ole-
clarnr a c~\:',, ttuc. uio as.~uu1o a rcstJons:thi-
Jidatlo do orç:unoulu (llpuo:Wo tiu Sr. c. l 'ra-
1~1) tal <ill:tl aea ba de -•r vntatl~t ... . 

O Sr. •·· S• : - Nem tle lo1·a1-u assim para 
a 3.• lliJru!l>.'iu. 

O S.-. Uru u1uuol... nom L:IIIIIIOIICO .eu-
lu-so :1rmô\tJa ,fa cur:a;:t•lll U l.'~•·:,.~arta para 
JCY:\( .. u :tb: .l a.• dbru ... .,;tu. vi,tu 111lf', lt'IHJII 
U i\'\ 11:1110 0 t c_ .. \t•IUUUhH tlt• llli'_:IQ t•al:l\' r:t, U3 
c·JUGIJtl :ulc1 tfA lllCIIlbrO:\tla l'ltlllllti l"'S:\11, dt• flUO. 
trn&rl!. ou& r;, , c lt·~pttl.lt :-, ruiu su tu ~tllh;n 11 :tu-
gmout•, da ,.,,,·La ~ant t-'Xt•••!Jwutu tia St!t•r•• .. 
t :trii\ do ~tH"f'l"tll t , a;ullu fJWt .n w•rh:L •·uu.:"i-
g nnd3 mio ' ~·111 si1l n •••;:o ln11.1. nln1ln "'·ion. n 
d e.iJU'iln d1• U••'.;,, Lt•-... tf"III UUht1, :\ t'4!0.1. :tdO.. 
ptou n euwud.t .;.m.:.:agr:wd•• c ... ,t: i'tn ~mru tn. 

Nt•3otc~ tct·m••:o. ""\'111 •111•1 ftt(:aut ... t iUt·~t:u• 
d e pulili••:t, •l··r l:u.•, •·m uwu w•m•• ,. uu tltH 
otCU~ lltlhrtt.; CUIU~J.!Uiht•J rtt.C tlt• f'•tllliUÍ .. s.io 
( opoirulos t ln S rs, C. / 1r rll('' ' 1-'. Sti), li"C 
d Op ll,ili\11111"' U:.' fii;LH"' tlt• V. J-:\t'. :l Hli~i.:-\1) 
de 11110 (UIIl•t..:: 111\' t•,;o-lttiH.,, 
rt•t;~l, (lllb, o1 r . 1•:\~. t llh! I'HII-411(11• :i 1' !'\.,:1 

si 1w-c: cnn~·•·• l t • '''< •H••·r;u•,,,, d:t 11riuwirn t'•HII-
m issao tlu f:t7.t•n.l:t. l'" r , .. .:.u •Jut•, n. llh'II•IS 
q u u n c:a:-11 u;tt• arri11k (;trr••ir,,, lt:n•m• •:oo ti•· 
t:u~r trttu~ lrar :11 111 1 11111 ur•::llll1 'flh lll:lll!: fl •• 
som t' t '..'!o ll ll 111 .... ru·:tth· .... 

O Sll. 11.\ IIIIOS.\ O\ :':11.\' \ "·'" ~~~~''"" 
soo di,;cur"'' · 

O Sll. FII.\.'\C!~f.O S.\ ·:-Sr. t•r•.,.id••tllr. 
eu U:iil r n nhrt'd 'l~ ,.:\1\' lu., ti••Ua t•;a":& :"'f•n~ 
as: uoruHl~ , .. ,;,,,1ft ..,, ~ l t•\'r p:tut.lr u llrdi:'t' -
d inumto lb CHUHIIix-táJJ I. " !lU fnz••ulin, tlf• ... 
poi~ tJo utn n '"lt;u::"I•J fl lHtl a qnt• n•':llt.'t ti•• 
verlllcn r~t·. 

Sr•i , t•u trtHnncn. tJUfl :t •'ulnml-t:e:lu L" dt• 
faz-ond:\ ll~'\'0 rovrc~c ntar o IH'II3:1 1Ut•U (•t d:t 
MSOrn~ICA . 
Or~. Sr. vro•$i~ cnle. " (1(• 11•'1'1" oh• ••rç.t-

monto, t1r1•••is U:t' :t ll••r:a.:fu• .. r:~tltf':tf':o' •tnc 
vem de S•trTrcr. n~tu r••l•r•• .. ••ut:~ u 1"•'11:-:t-
monlll ~~~ co mmi;são, uem 131111' •ur • o ola 
tJancadn ltber31. 

O quo ello rrpreseu la ,. 11 pou.3on~n 10 e u 
i olr~r<~ri puliiÍCilS tiO f.:IIVMIJU, 

E n c·ouuniS$-iO. jHtrtnu ln. ' \"'' f•ll ~lrit:t ftn 
srio ti:\ O(Jj)Hsh:ao, clt·hutt I u rt• Jtrw•)~ll~1r :L 
m~iorl!l 1111 ~:>sotll:~l ·a, •1110 ncut.rt 1lfl uanul-
f6$lt\r·~~~ g•JVHI'U i st:L 

Duvt:'l, 1""-t, ,-.'t•Hwr n r-..;r, o :ir. 1\.'\t' lftto\.'l tl:t Si I \'8!-~:u ,, ........ , tlt• 
modn iutcir.1utCU L•• \tHi ll':\1' 111 )JCI:b rJ.ZIII'$ 
4 ue ja e ~p··ntli. 

O Sr. f r~nrisco :;~:-.\ l'oJin•:••l •IIIC hujo• 
liG rcalisou r:u crescer n tle.pez3 dm provin-
C:Ia, alem do algammn o•1u que o primiti•·o 
proj~ltl a llxar3, em Utnh •I·• 110 ronlo> 
d e re1:-. 

ConsogniiHOmente. Sr. pr~-aoloJUie, repilo, 
O proj uclo du Or\On uwulu, llal •1 1101 rui , ,,_ 
u do, 1.ão pndo ma~-; r,•l)re:;oul:u· """~;o IJCII-
samt~nto politico, m.1s :;iut 11 l"ln~n.mcntn 
p olitlco do governo, :a qau•1u -e llr~M pro-
" " da mais exagerada cunlla111;:t. lacullan· 
clo-lbo despender muito mai , tJ., que ello 
proprio jullfara ner<"<<.n it,. 

A commassão não Jl'odP li{:ar 2 •Ua respon-
~bilidade a este larllo. ut m cono;aderar-se 
r epresentante do pensa111o•u1o 1la ·•>~tunbloa. 

Porlalllo, o pcdidu d•· ·· ~ tlll••ra~ào, que 

arall,\ ~~~ <Pr ft il•l tlCIO oligun rel ator, e< l:t 
pos to nest~ rerm•)S: 

c A . t•nuum~t::\n ron,ulf'tt:\ .. !tn rrTt:t.ltva-
UitUtt,' uulu•tlld:l tlt! ~·ouhuu:\r n. (lllll!fÍ ullllr. • 
• O Sll. )llli )!O'il\ (prl•• orolt•m ):-~r. l>to•-

SHIOUit•, :' rn~~ m r lhnr •ln rpw • ~u s~ht• filiO 
un ri•;.:wwu 11:& rln u1rnt.1r ~uv,·ru:'1 , , :t:' 
III:U OI' I:l :C. 

A ua:uorb \le ... u t.*l<tt ll•1j,. mnnlf''' l•m- ... • 
IIIIJallln t'mt lra ;t eutniiii'S.:&•t 1. ' tlt· l.atu111la 
("llf~t IIJ11IitH/11, ) 

tl Sr. C. l'n lr-<: - At>•lln•l••: urulouona 
C'Uh'fh~:l tl :'l •'Otllllli~'""a" l' ·'"~•fll (••!'·u·tr.t t, 

n s r. n rurnmt•J: - Sr. l'r··'i·ltt,,,, •. 3 tltt<'"tt 
:tttllwlr. •·una" uwnlhrtl~ th. romun· "·•''· rkun 
ltt•m :. .... l:,:unl~tla tlt\<tlu H tlil' •111 1111•-. nh• 
c•uul .. • :a ltt•ur:a •I • l••r w•:ooltt n.;,,•u&I!IU;\ u lll .-
J•••• h• d 1• il l't::u n t•ut•t OrU \"iiH"I,'I l. 

1>·• I':H' lf, , ''" , li ,~u rt 11:1 lh .'n•l:a :,:n'' •'l'lli~l:l 
i(U f• rw.c rt1llurn\·~nw,: :'lt'ÍII'I:t •I••:C. llll •' l'tt..::.: r•!t 
Jl•lllcl. • uo~. "" ,1lht< inl ·•r''"'""" t lt~ llrH\'iw·1:.: 
IJII•' t•nll:t l•·•r<lri:a mu{ t'•un n"' uultr,•< ,.,,1J1•:,::a< 
tlu , ........ :'tHI••utu til'" tl~tl:tr :t I•I'H\'iurt~ rotfU 
l••i .. •lu • llt•' ruu .. uU.1'<~'111 ., .. t'flll\'•'llu•ttt' t ,, 
lll:t"' tJtt •• u :iu (,H.;;J•tn "'11Í,f1 t ••t. t)r• Jt tt"(ttt••ll~ 
cb ·'•H illlos ln t"r··~.:e""" l'llhlt ctH, n mt••r,. .... ,. 
iahhvillal31 . 

~: .. tfl (111 O J)lllllll í'-ITI f] l ll' ttlf rulfiiiJII I'I tt 

p r.tjo•t•tu '"' nr•::ttii PU CII :u,u í (•IJUJI!tdl# ,(,,Sr. t:. J•,.,,, •. Jl,: ' 'l.l:tt':l da•· :ur 1:1 ~. Sr. 1\I'••"I•It'rth•, 
tia ,,, .... ;, l1u:• \'llU I:tolt• a I1:111C:1dtt ,._,u\·l'l"ll l"'l:e. 
:t 1'!1 ... 1 IJ,1 tl1• ..,,l J••tUh l";'tr t lt\ tlllt' 1'11 Uh• lll:t -
u j (,·~to l l tlt•t'l:tt:llt •lu tlfh.' :aCt11ll\';t a~ flll\!'11-
tb~ tlth :11111(;'"" ''" ~·''"••ruu lf'lhlt•nl•'" :.•• 
.. •• r,·i,;•• \'ul•li••o. t'Hj1 " "l'l'r,•,;.;ãu u,· ... lll' •,t'l -
l ••UI• ..... 1 1'e1(1• fJIIf' , • .,,:a.c UICtfid .• 1< lhd:t f;uu .. 
tm .... :a, l•Hn:ula-... runtr;art:uao ""' intmtn' •l:t 
:t •lt n 1 t ''"' r11 r :t.••· 

E. t•:tr;, " '<''tlll•lo•.•·tt :t<<io.:n:tl:tr,,i u f:1c lo tb 
r••tlltll i .. ,a•• l••r y.,t·a•lu pn: .. "H r••.Clo",lwlt•crr A 
qu:ua ll:a oi•· I :1UII,' IIIO. nloa cnt.'i•• c·uusi)lun ll:t 
jt:tl'n u tlfll ,•i:al tlt• ~.'thÍIIPIO d:t prtlltltllll1 t'i0l : 
m:....:, ''U tlt•t•l:u···i l•ilUl nlt.•• " t~:u:'\ •lliP, ni••• 
JH•Ia :ant••n•l.1tlt, tJUO ll"li''""Nn tor minha.; 
p:11.1\'l'n•, oun< (IOr nqu••lla (flld uatur:;hn••nl• 
:-•• hlft• r lit tl t! l ll'·t'"'li~i o l t(lllil d t1 Vfo t••r "nllrP .l 
hn.m•,,,J.'\ :.:··,···n:l ... l.l •• 1h n •,·t• 1r ll:a f:ttt!-rul:t 
prtati*ll'i:'\1, f'r:a d•• ltH111 !'lh'iU'•'• ti•· ll.tm r"u -
'(•'lhn u :\o :au:: rn••uL1f-'•':. r ... ,, •lf .. lhll•• lul•• .1 •.• 
(IMY111ri:1 ''IIIU dt•.:Ct>ez:ts CUJ.l tiCCtt<Sttl:lt1 t• I' •-
~l h\* 1 '11fUtlt• " ''" ~6 tu3 niff';S l3.".itt; tt ••tnau ··n 
tl••••lnr•·l a t·n·~ •!111'. lrndo r«n lllu<tn• ,.,_ 
l':tlhPiN ""' ;:a ranlido quo • • t()ÓS n h1i de 1:1 
rl11 Mniu. h~vnrin um llerr!lllrlm nuto n~ ar-
ror.11l:t1;r\oo. urt pr•> (lOJI'Ç:in, peln mrn~<. 1l •· f~l · " 
s•tbru ns 1\tfltl :t~ d:t pro\'tuci:.. r u Uuh:t '""-
111·•• ,,, ,.,, u ;i., ruu llar 1111 fu turo. n op1 ~l ho•a u 
plldl:t IHI':tr :1 t"•IViiiCi.t ~y CllrPillO dp 111in 
t'IIC'fHttrar u:t.:e ~H:L' rendas orílinartn.:. mciu .. 
I'> r> cnrrcnt..r a •l••>t•CJ::t llutln. 

11 Sr. ll.uhusa da Sil va:- V. E1. aiuda 1•!111 
;\ 3.• di'ICtt ... 3-iO. 

O Sr. l>rnmnnd:- Ura. " OSI~ ,. a rncc 1\1"• 
w, .. .1pr,. ... cnt:.. o (bL1tlO linaucci rtl da ltfll\' u-
cí:t, t'H li • ~l ,. ,,mrni~o ha do :teoil.ar do L•\a 
\ 'OUl:UIC "ji :"UC&!•I IIIIOJIIO da Casa 3CCC11lU:\tltl 
110 nl~l·rcsl'iu•ll Jn IIOI:tç:io aos rnnccionnrlu-
rclrllllllli O>I (~poiatlodo Sr. C. Pmtes). 

ll Sr. !lal'l1o~n da Silva: - Precipilarl:tmoul••: 
rMs nindn I011111s n :1.• discussão. {1/ n ""',-q' 
nparttt). 

O Sr. Ornmoud:-l>it o m.o nohre coll··.::t 
qua CSICj ruo~cionario~ se achÃo mal r~·
lrihuidos. 

SrJ., os emprego; publicM são errados "~" 
para os iudividuo; . ma>. p3r4 ~nlidaç5 .. Jo 
sen•iço da pro•·íuci:\. 
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SI os empregos publicos oào •e ocbio de-

vidameole remuoerados, aio 6 ruio para 
que vamos ao encontro das despo&as dos 
runccionarios, porque nós não es&amos aqui 
para legislar para os individuos, mM som 
para a província. 

SI os omprogos não :t.gm~:io, ninguem 
obrig~ os runcc:ionario~ a porma"uocorom 
oelles. 

Mas, qual roi n intuito t'a asscmbloa, ol&-
vando hoje a dospeu pu~llea na cifra de 
80 e 1&010$ contos do reis. •los '\uacs a ma-
xlma parte com applie:t.ção ao outcresse in-
div idual tios runcc:oonariosJ 

O Sr. Barbosa d~ Silva:-E qu3ntos co-
roligiooarios de V. Ex. vot:t.rào nesse sen-
tido? Nenhum. Seja mais justo para com a 
sua bancada. 

O Sr. Drumond:-Pe<;c> ao nobrn de1111tado 
"ue me interrompe com o seo aparte quo 
não so molesto com as mmhas observ11çôes. 

Em S. Ex., rolgo de procl11mar bom alio, 
a commluio encontrnu sempre o mais 
rranco e decidido apoio, apooo quo não lhe 
faltou nas diver.>a.S vot3çóes quo i4 dorio 
hoje; mu, o que é racto 6 •Jue deste lado 
alguns se separarão de n•is e llzerio caus3 
commum com a bancada conservadora. 

Ora, Sr. pr113ldente, Aquolles dos nobres 
collegas olesl& bancad3. •tue se retirarão 
para se unirem em peo;3o1lonto á bancada 
governista, compete a dirocçáo dos llCOnte-
cltnontos nesta c:~sa. 

Nern eu vejo, Sr. pr..sidorllo, molivo para 
dizer-se que, eslandMe ja IIPS uilimos dias 
de sessão o no domínio do uma prorog:~ção 
que cstà 1: termonar, seja ~e desMtroso oiTeito 
para os mteres58$ publtcos o nosso pro-
ucllmeoto. 

Feli%meote, eu reconheço oaquoll~s que de 
nós se separarão talentos de sobra pua bem 
dirigir os nossos trabalhos, talentos dtHtue 
flOS sentimos completamente deOcientes. 
(N ao opoio:ff)#). 

Eu nào posso, Sr. presidente, desde quo 
6 o pensamento da commiss:\o do quo sou o 
mal$ humilde membro (nao apoiad4•) ser se-
vero no dispendh dos olinheiros publicos, 
manter-me nesta l"'~içào; nolles cumpre-me 
respoll&r a solução que os meos collegas 
eotender.io dever dar aos olcontecimentos. 

A nossa boa vontade continua a disposição, 
quer da baoca~:l governisl&, quer da b•n-
« da republicana, quer dos honrados colle-
IU da bancada liberal, que de nós se sepa-
raram para encaminhar a breve desenlace a 
~aagelll do orçamento e ser a provi nela 
dotada de 11ma lei que consolle os se11s altos 
ioterMses. 

O :;r. Barroso Juoio.r: -Jias, quem foi que 
negou t(IOflança á commissio r 

O Sr. Barbosa da Sllva:-A bancada lib&-
ral voiOII com a commlssào. 

O Sr. Drumond:-Devo diz~r que, pelo meu 
procedimento e pelas paluru que aqui pro-
feri, prea&o maL• cooJlanoa- . •. 

O Sr. Presldeole:-P•ço ao nobre depu-
lado que ae restrinja ás observações de or-
dem para que pedio a Jl&)avra. 

O Sr. Drnmood .•• • ia informações miolll-
'radae pelo Sr. Dr.director da razeoda PNYio-
cial do que 011e111 amigoe. os bonrados de-
putadot COilletVadn,..., 

Sr. pl'tltdeole, ja diue que retpoliO a ui to 
a aUidade que 10moa a caaa, 100 o pri.meiro 
a aio Ir de eiiCOIIU'O ao prouuoclameato bem 
.stroli~Uvo por. pane da maioria da repr&-
~en&açao pro'riDCial. 

O Sr. rre.ideule:-obaeno ao DObre depu-

&ado que a prorog~ção V'ltada roi para a vo-
l&çào do projec10 de or.;ameuto e para a vc.-
laçio de pueceres de commiseões. 

O Sr. Drumon4:- No ret(imen parlamen-
tar prevaloeo sempre o pro r.-.lpio de que á& 
maiorias compete a flirecçio dos oegocios 
publlc03 no~ corpos deliberantes; u. portao&o, 
eu cou1iuuo a r.uer minhas a• palavras ha 
pouco prnrcr idas pelo meu honrado c11llega e 
companhel rn de couomissào, o Sr. F. Sà. 

A casa. sendo Co•osultada, não concede a. 
exoneração. 

Sondo dada a hnra. o Sr. Presideme de-
signa para ordem do di, S<'guinte: 

ALé U e t / 2 hora.$ da ma'lb3 : 
Expediente e apre~eataçào de pare~ 

ceres de com missões. 
P1111t1 EIRA PAliTE 

Até 1 hora da tarde: 
3.• discussão dos additivos separa-

dos os. t , 2, 13, 16 do que crea a Y~lla 
dos Poços de Caldas e do de o. t-a-
ao Jirojecto o. t:S~ e deste projecto. 

Continuação da discussão dos additi-
vos ao projecto o. 154. 

2.• dos orojectus ns. 369 e 349. 
t . • dos de os. 306, 255, 405 e 265. 
::0 .• do o. 236. 
3.• doJ additivos os. t , t-a-, 1~. 

:S, 6 e t t ao projecto n. 9. a.• do projecto o. 19' e seus additi-
vos (posturas muoicipaes). 

l.)iscussào do parecer da commissão 
especial de ioquerito com o voto em se-
parado sobre o aatograpbo da lei o. 
3U2. 

Discussão do parecer iodereriodo 01 
requerimento do cidadão C. Guedes 
Costa, de privilegio para estrada deo 
r erro. 

SEG UiiDA PAliTE 

·" é 2 e 1/'l horas da tarde : 
Cooliooação da 2.• discussão do pro-

jecto 323 de orçamento provioci:~l. 
t . • d iscnssào dos projectos os. t 97. 

220 e dos de os. 2 a 456. 
ULTIIIA PARTE 

Até 2 horas e 3/ Ua tarde: 
Apresentação de projeclos e indic.-

ÇÕ6H. 
ALé S horas: 
Apreseotaçlo de reqoerimentos. 
Levanta-se a sessio. 

-
Rectlficaçio 

O add iliYo o. 16, olreroeido ao orçameoc. 
municipal e que manda continuar em YIJor 
o an. 3.• da l'fliOiuçào n. '"'de U del'lc.-
vembro de Ul87, beol&odo delmposiOI ma.-
oiclpaes u obr~t de ori9eaaria rabricadu na 
proYIDd l , Col assiguado &ambeiD pelo Sr. 
Dr. Alnro llacbado, c:Qjo aome omiuio-• 
ucopl&. 

,.. ·==·- ·- •w•LJ'Cool' 
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-36.• SESSÃO ORDINkRIA. E\1 8 DE 
AGOSTO lJE 1888 

Pnr.~t DENCIA DO SR. StLVE$TRR f t:RnAZ 

SUlUfARIO: - RXUorr.su . -- llcr.l.un~o·ão.
Oiscursu do Sr. Urand:io - Ulspom<~ o:l•l 
commissâo.--Oi~cn rsos dos Srs . ~. I' r, 1~>. 
U. Forti'S. C. S •ua, Leonel !lllhn, llrumnnd 
o F. S.j.-1.• PARTE DA onov.11 oo ~tA.- Mo-
olldas do C.•lntistlcn. -- OisCul'liOs dos Srs. 
Nnvarro, Dr~ndáo. Outra. S. Peixoto a 
Jurumoonha.·-!.• I'AUIB DA ORDftll DO OI.\. 
--Orçamento provincial. -O'scu rso o emen-
da~ uo Sr. ll~rroso Junior. ··Discurso e 
•~mcndns tio Sr. C. Cerqut•irn. - Oi>tu r~o 
do Sr. Ferreira Al ves. 
1\ 0 meio di:l, fei ta a chamada. 

achão-se presentes os Srs. Silvestre 
Ferraz. Llndolpho Caetano, Navarro, 
Salatluel, Carupello, Antonio Martins, 
Drumond, Cbassim Drumcnd, Cosia 
Sena, Vaz de Lima, Barbosa da SiiYa, 
França Vianna. José Theodoro, Dias 
Fortes, Silva Forles, Americo de Mal-
to~. Candido Cer11ueira, ,\ristides Maia, 
Dutra, Rodrigues Uorla, Josino de 
i\raujo, Martins de Andrade, Leonel 
Filbo, Antero, Sousa Rabello, La!ayette, 
Alvaro Machado, Camillo Prales, José 
Brandão, Francisco Sà, Jurumenha, 
Firmiano Cosia, Moreira da Rocha, 
Coelho de l'tloura, Lniz Vieira, Campo-
lina, Gomes Crndido, Teixeira da Moita, 
Severiano de 1\esende, Soares Peixoto, 
Teixeira Duarte, Tolendal, Ferreira 
Alves, Viotli, Francisco Braz, A velino 
Correa, Antonio Teixeira , Augusto Ce-
sar,Carlos Nogueira, Velloso, Nelson, Sa-
bino Barroso,Ciaudiooor Nunes, Pimenta. 
lgnacic Morta, Nogueira o rtamiru 
Martins; rallando com cau.sa portici-
pada os Srs. Augusto Caldeira, Porfirio 
Macbado e Amaral. 

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

cedents. 
O Sr. t. • secreluio dà conta do se-

guinte 
EXPEDIENTR 

Otficios 
Um do secretario do governo, en-

viando uma representação do engenheiro 
do t . • dlstricto, relativa a uma estrada 
de rodagem,que,parlindo da estação de 
João Ayres, và terminar em S. José e 
S. Caetano do ChopotO, orçada em 
2}:0006()00, mais oo menos.-A' com-
a.issào de pontes e estradas. 

Outro do mesmo, enviando o reque. 
rimento, em que Dellino Clemente Dias 
Bicalho p611e aotori~o ao governo 
para a compra de iO mil exemplares 
de soa obra- Co:nmentos aos Loziadas 
de Camóes. - A's commissOes de In· 
sttocçào publica e i .. • de fazenda. 

RoJclumação 

O Sr. Drandiio:-Sr. presi-
dente, começo pedindo á V. Exc. , bem 
como aos seus dignos com;•aahciros da 
1111\~a. que não enxerguem nas minhas 
pala \'r:ts 11 menor vislumbm tiO censura. 

A tue.sma declaração f.tço :i tli••na 
c~~l tuissâo rle. retlacção, a IJ•IIllll vou.~d i
rtl:( tr um ~te•ltdo. que •le.:;Pj•t :;eja por 
intermodio de Y. Etc. 

Como V. Exc. sabe, Sr presidente 
votamos aqni um projecln ~n !lre eslra~ 
das de r erro; e alguo~ adJ i ti vos rorão 
a._preseutadns, entre elles um quri eu 
ltve! Ltoura de ofTet'dter :to projecto 
n. 3:>0 e q~te, er. trelaotll, ató hoje, não 
tem merecrdo da parte da cummls~ão a 
menor allenção. 

Entretanto, Sr presitlente, a com-
missão de redacçã • tleve cumprir 
os seus ueveros com toda isenção de 
espírito, por quanto ella não ra1. mais 
~o que corrigir, na rodacção d•ts pro-
Jeetos, certas palavras, de modo que 
possão ser transformados em lei com 
rotlacção mais conveniente. 

Isto. porem. nãl) innuirá de modo 
algum no debale posterior, por que 
tem de passar a mediJa em 3. • di.s-
cussãn. 

Nào comprehendo, porlaolo. Sr. pre-
sidente, o motivo porque a oobro com-
misiãO de redacção não lem alé hoje 
dad·1 parecer sobre estes add i li vos - ' que estao na sua pasta. 

Si a commissão desle modo pretende 
fazer monopolio para certas medidas, 
que entende devem rassar aqui de pre-
rerencta. co~ prejuízo de outras, julgo 
que o proced1mento da commissão oão 
(oo correcto neste ponto. 

Vimos outro dia o nobre deputado, o 
Sr AI varo Machado, pedir demissão e 
ser nomeado em seu I ugar o Sr. Mar-
tio~ de Andrade. 

E esse nosso collega, que solicitou 
exoneração, declarou franca e positiva-
mente que o razia, porque queria apre-
sen lar pareceres, mas :J ue nisso era 
obstado pelos outros membros da com· 
missão. 

"m Sr. deputado: -Isto é grave. 
1.> Sr. Alvaro Macbado:-Eo ftz o 

meu po.ldido, sem justificai-o. 
O Sr. Brandão:-Peço desculpa ao 

nobre deputado, si denunciei um 
facto que S. Exc. me revelou parlico-
lumente. 

Mas. penso que aquillo que se diz 
nos corredores desta assemblea, desde 
qne cahe n.o domlnio publico, pode 
ser trazido para esta &ribona. 
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Um Sr. deputado: -conforme. 
O Sr. Brandlo:- Não posso,porlanlO, 

Sr. presidente, comprehentler o proce· 
dimento que vai tendo a com missão de 
redacçl\o. 

O Sr. Vaz de Lima:-V. Esc. eslà 
pregando no deserto. 

O Sr. Brandão:- En conOo muito no 
criterio da r~~mmissão e oa soa digni· 
dade. 

Peço, por~anto, Sr. presidente. e 
Insto mesmo para que a illnstrada com-
mis~ão de redacç.'io apresente o seo pa· 
recer sobre os projectos de estradas de 
ferro e ~obre os additivos referentes a 
e.•sa materia, qoe estão em soa 
pasta. 

:SI as medidas slo inconvooieotfl.~ . a 
assemblea tem J& tom~ r conhecimento 
dellas e as aceitarà ou o 10, conforme 
entender de justiça. 

Mas, é neeessario tomar-se nma de· 
liberação qualquer, porqn~ nOs não 
vimos aqui apresentai projeet?s so· 
mente para ingle• oer. 

Estou certo, Sr. presidente, d.• que 
os nobres deputados, que têm a~·e· 
sentado projectos nll$\a c.as<~, pensão 1 do megmo modo qne eu. 

OesdA qu:! apresento uma medida 
qualquer, é porqoR estou convencido 
que ella vae consultar de perto os in· 
teresses da província e uo districto que 
represento. 

Não podemos, por"nto, ficar st1jei tos 
ao capricho da commissão, que quer 
fazer mouopolio, se$uodo parece, 
sobre certas e determinadas medidas. 

Penso que a cornmisslo deve apre· 
se.:~\a• o seu parecer, deixando que a 
aasemblea proceda de aceordo com • 
sua consciencia e bom senso. 

O Sr. Americo de Mattos:-Eston 
veudo que ainda hoje não falo, porque 
V. Exc. vae tomar todo o tempo. 

O Sr. 8 ·andão:-Pedi a palavra so-
mente, Sr. presidente, para chamar a 
commissão ; o cumprimento de seus 
dneres 

Estou bem certo qae ella é muito 
selosa, mas creio qoe n8'188 ponto não 
tem andado bem. 

O Sr. Barbosa da Silva di um aparte. 
O Sr. Brandão: -Me p&fece qoe a 

commissão deveria ter pelo mAnos mais 
um pouco de aueoção para coru os seus 
collegas. 

Permilta·me o nobre deputado, digno 
membro fia commisslo de redacção, 
qoe lhe diga que esse procedimellto não 
é correcto ; mostra uma lal&a d'atleo-
ção qoe aio eslá ab9o!olameole em seus 
babitos de eorlezia e fiao trato. 

Pt'ço, portanto, da tribuna, Sr. presi-
dente, qlla V. Exc. interponha seu 
prestigio, afim de que a honrada com· 
missão compra com o seu dever. 

Não vai nt>slas minhas palavras a 
menor .:ensura á co.m.missã.o, aos seus 
dignos membros, porque eu sou o pri· 
meiro a reconhecer em qualquer delles 
toda indepeodencia, toda boa vontade, 
toda ill os tração. 

Mas, neste ponto. o procedimento da 
commissão é incorrecto e demonstro\ 
falta de altençàl) aos membros desta 
casa. 

Consta-me até, Sr. presiclente, que 
alguns pareceres estão lavrados e que 
não têm sido assignados pela maioria 
da commissão. 

Ora, iaso é uma cousa que não se 
comprchende, porquanto o parecer da 
commil!São aqui oào vai ioOuir na de· 
c1sào posterior da casa ; vai dar uma 
formula aos projectos que são aqui 
apresentados. 

O Sr. Barbosa da Silva: - A questão 
tla com missão não ll de estrada de ferro, 
é de grammatica. 

Parece-me, entretanto, que. si a com-
mis~ão ainda não apresentou o seu tra-
balho, é porque ach•·se pr~occupada 
com outros assumptos. 

O Sr. Brandão: - Mas, essa preocco-
pação nào pode ser indellnila. 

O Sr. PrMidente :-Previno ao nobre 
deputado que a hora está terminada. 

O Sr. Americo de Matto~ :- Eu bem 
disse que ainda hoje não podia falar! 

O Sr. Brandão: - 0 oolro pedido, Sr. 
presid~ nte, que tenho fio <!irigir á 
V. Exc. é o seguinte: sobre as medidas 
ds estatistica,existe uma tal baralhada. 
que en não comprehendo. 

Ao projecto n. 15\ oiTereci alguns 
additivos em primeiro lugar e vejo qoe 
elles estão collonados em ultimo. 

lodo examinar na mesa, encontrei tal 
baralb'lda. 131 confusão, que não s•: 
mesmo como hei de volar. 

Peço, por tanto, ã V. Exc. que pu -
blique bem alto e mande ler 01 pro-
jectos com pausa para quo:~ se saiba o 
que eslá em discusslo; do contrario, 
bão de passar aqui biscas enormes, 
sem que tenhamos consciencia do voto; 
ou, então,eo terei de abJter-me das vo-
tações desde que não esteja bem escla-
recido das qoeslõ8s de que se lralar. 

O Sr. Presidente: - Observo ao nobre 
depulado qua a hora do expediente 
es&á .6nda. 

O Sr. Brandão : - .Tenho conclnido, 
Sr. presidflote (mt~ilo bem). 
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Dispensa da commi.~são 

OSr. CaDllllo Prat.ee (pela 
()rdem) : - Sr. presidente. a assemblea 
preseocioc hontem quaes foram os ter-
mos em os quaes a t . • cotumissão de 
fazenC:a fundou o seu requerimento de 
e1oneração. 

O Sr. Costa Sena : - Peço a pa-
hna. 

O Sr. Dia~ Fortes: -Peço a pala ,·ra. 
O Sr. C. Pr.• les : - Depois. Sr pre-

aident••. de ter ~e adtlntado de tal Diodo 
a commíssào t . • de fazenda. não IJOde 
ella e não devtJ recuar. 

E, J~manto, veultn insistir nesse pe-
dido e exoneração por p<~rte da com-
missão e, quando wais não seja, pela 
minha parte. 

O Sr. J:o'rancisco Sá:-l'da minha 
.&ambem. 

O Sr. C. l'ra te$:- E declam â as-
.emblea quo, uma vez que ella 110ntem 
oegou por dua~ vezes a exoneração pe-
dida pela cornmts.-;:iu, li esta cumpre 
at~radecer aos nobres collegas essa ma-
otfeslação ele nprPw Qll fl lhe deram ... 

OSr. Barbosa da StiYa : - Era ho-
mena7em ao merítu (nrnintltl.•). 

O Sr C. l'rates • .. tuas tleclara lam-
bem quo ella não pode respeitar es~a 
decisão. a menos que a assemblea não 
qnei.a conservar a com missão obrigada 
a continuar a discutir o projecto de or-
cameoto. 

Sr. presidente, é bem visto que, 
d esde que a com missão não acci t••u as 
emendas que foram hontem aqui vo . 
ladas, fica n:t rigoroso devPr de discu-
Jil-as e de apresentar em 3. • discussão 
emendas suppressivas daqnellas. 

Portanto, fica a commissão collocada 
aa coolingencia de votar contra o pro-
prio orçameo to que e lia apresentou. 

Ora, isto serí:\ uma posição ínsus-
aeotnel. 

O Sr. Barbosa da Silva : - Não 
apotado. 

O Sr. C. Prates: - Ob ! 
P .. r..u que não se pode contestar se-

melhante causa. 
Daade que a commissão combate 33 

emendas que bootem foram aqui appr~'
ndu, a commissão tem de 'otar contt.l 
e11aa .. . 

O Sr. Bias Fortes :- lsso, em lermos. 
O Sr. C. Prates. • • tendo de 'o lar 

eootra essas medidas, tem de votar 
contra o proprio orçamento (aparte.J). 

Sr. presidente, a commissão não en-
&eode qne é entitlade necessaria oa as-
.. mblea; seria uma ioepcia entender se· 
melbaote cousa; e si insisto pelo pedido 

~e d~missào, é porque entendo que essa 
dern1ssão tornou-se boje indispensnel. 

O Sr. Barroso Junior : - E' porque 
julgam t.al ,~z •tue pode!U crear dtmcul-
dades aqutllo que fot Yencido pela 
ma1oria da assembll'a. 

O Sr. C. Pratas : - Entretanto, Sr. 
presidente, decbro, não só e" meu 
norne, ~omo nu de meus companheiros 
de commissão. que nosso apoio ser/i 
d~do â co~tu1ssão de orçam~n to que 
d ora em d1a n1e for constttutda, seja 
ella <Jn:.t for, d·~ qualquer bancada que 
s~Ja escolhida, 11csdo qun seja confec-
~~ooadv um on; unento que consulte os 
to lerasses geraes da pruvíuc.a. (11poia-
cJos rios St·s. Drt" mmd e Sd). 

Mas, $Í a c.o rumi-;;ãtJ ootuea•la p••s-
teriormeute à nossa demi~s.io qoizer 
:susten\ar o orçamento tal qual fu1 boa-
tem ' 'Otado, d.,SIJe ja nus .:orupromet-
temos a fazer uma opposição p .ria-
meu lar a esse orçamento, discut10do 
essas medidas e apresentando emendas 
supprossivas das que honrem fo ram 
app• ovadas nesta CólSa 

Sr. presidente, \', Exc. presenciou 
qu11 hontem a m:>iona da assemhlea 
cuusltlulo·se da bauo:ada g.>verUt~ta 11 
de ~lguns deputados da opposição, que 
se ligarão a essa bancada. votanuu me-
didas de grande confiança ao governo. 

O Sr. Barbosa da Silva: - Não depu-
tados liberaes. 

O Sr. Francisco Sá: -Não forão os 
liberaes ; furão o~ republicanos. 

O Sr. Leonel r ilbo dá um aparte. 
O Sr. B1rro~n Junior : - Esta vão oo 

idO d1reitu, oàu esLaYão politicamente 
ligados à commissão de orçamento. 

O Sr. Barbosa da Sll v a: - E' bom 
que ÜIJ UO bem frisado este ponto-
que nem um liberal votou contra a 
commissão. 

O Sr. C. Prates: - Nã.o se pode dizer 
que nem um liberal ' otou contra a 
commissào, quando todos vimos que o 
proprio presidente da casa votou por 
emendas qne a commissào combateo. 

E' preciso que digamos as causas 
com toda a sinceridade e franqueza. 
(Apartes). 

O Sr. Franc1sco Sá: -A bancada 
repu~li~na é contradictoria com seos 
prloctp1os. 

O Sr. Candido Cerqueira : -A ban-
cada republicana em toda a parte é 
reserva do partido conservador. (A P6ia-
dos e ndo apoiados ; l rOCifo·ltJ muitos 
owlros apartes). 

O Sr. C. Pratas : - Sr. presidente, 
eu não eston negando á bancada repu-
blicana o direito de ' otar como eoteo. • 
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·dor; mas, o que amrmo é que a ban-
cada republicana, reunida boutew à 
OQD&erndnra, formou a maioria da 
aaemt.lea, que •otou um orçamento de 
cónllança ao gonrno, de confiança de 
tal ordem que concedeo-lbe medidas 
de muito ma1s alcance politico do que 
as que forlo por elle pedidas, como foi , 
por 81emplo, a e!ençlo da 'ferba de 
expediente da secrl'laria do goveruo. 
(Apartei}. 

O Sr Jurumenba:-E' preciso razer 
mais justiça i .bancada republicana. 

O Sr. C. Prates:-Nb estou fazendo 
injustiça à bancada republicana ; estou 
relatando os factos que se derão bon• 
tem, sem me importar que elles tra8iO 
desar ou nlo a quem quer que seJa ; 
é crilica em que uão entro. 

Rellro os factos para delles tirar a 
seguinte couclllllào: a maioria da as-
semblea é $Of8rnista. 

Agora, s1 ser governista para o par-
tido repabi'CI"O é d&JairOl!O, diSIC u~ 
indaguei. 

O Sr. Jaromenba : - Qnerilo qne 
elles servissem de mani vella. 

O Sr. C. Prat&~:-Ha dias, Sr. pre-
sijente, ea declarei que os republi-
canos constituirão-se aqui em arbitros 
de nossas decisOes, pelo modo por q o e 
flcou composta a assemblea. (Apartes). 

O Sr. Francisco Si:-Temos o direito 
de exigir que 84'j1o coherentes com os 
princípios radlcaes de sua bandeira, 

O Sr. Jurumenha:-0 Sr. Brandão, 
que esli dando apartes, totou hontem 
contra a commis~ão. 

O Sr. Brandão: -Não, senhor. 
O Sr. Silra Fortes: - Não é de admi-

rar, porque al~aos membros da com-
misslo votarão contra si proprios e nós 
nlo podomos censurai-os por Isso. 

O Sr. c. Prates:-Sr. presidente. eu 
disse que o partido republicano tinha 
de asaumir nesta casa uma posição 
muito lmporWI&e, em tista do modo 
porque esti conlltitoida a assemblea, e 
havia de, q11er qulzesse, quer nã-, ter 
a responsabilidade da.a decisões mais 
i ruportan les della. 

Ora, •i bontem que os membros desse 
partido derlo maioria i bancada gover-
Diata, Cueodo passar emendas de con-
fiança ao goteruo. 

Um Sr. deputado:-Q11e culpa tem<">& 
u6s diasof 

O Sr. C. Prates: - Eu Dlo estou cul-
pando os nobres deputados, nem a Gin-
guem. 

E' ou ulo nrdade que os republi-
canoe uuirio-ae aos conservadora para 

votarem emendas l1o governo f (Apar-
tes). 

O Sr. Francisc" Si : - Votarão atli 
accreaclmo de verba para o c-xpedieot& 
da secretaria do governo. (Ccmlinvllo 
os ap.wtes). 

O Sr. C. l'ratP.s:-Eu estou apenas 
historiaotlo o facto ; agora, si o~ no-
bres deputados qu~rem fazer a cri tica 
desse proCi'dimeuto, eu nada tenho com 
isso. (Co~tinu4<> os apa1·tes). 

O Sr. Preaideote:-Attenção I 
Peço ao nobre deputa•Jo que cinja-se 

A mataria de ordem, sobre que peJio a 
palavra. 

O Sr. C. Prates:-Eu peço A V. E.xc. 
que me mantenha a palavra de moda 
tal que os apartes, que são probibi-
dos pelo regimento e que V. Exc. alo 
tem podido conter, não me obriguem a. 
dc!sviar-me a cada instante do meu ob-
jectivo. 

Si V. Es.c. não podo conter os apartes. 
não potle obrigar a cingir-me ~ dispo-
sição do regimento. 

S~o duas exigencias parallelas. 
Continuando a fu ndamenta•· o reque-

almento de demissão, pela qual insis-
timo!., direi que, desde que a bancada. 
conservadora, unindo-se aos deputados 
republicanos, constituio uma maioria 
governista, ti de rigoroso dever dos con-
servadores e dos republicanos rormareiD 
nova commissão de orçamentn. 

O Sr. Ferreira Alves : -Foi uma 
coincidencia fortuita (ha dioer1o8 apar-
tes). 

O Sr. C. Pratas: - Os nobres depu-
tados insistem em desviar a mínba i,_ 
tençào, dizendo que eu quero criticar o 
procedimento dos republicanos, quaodo 
eu apenas estou tirando a condusào de 
um Cacto, que é cousa muito dilfereoa. 
de criticar o procedimento de quem quer 
que seja. 

O Sr. Jurumenha: -Não 'lei si v. 
Exc. com esse discurso pretende razer 
mudar de opiniio os repub icanos e li-
beraes que votarão contra a commissàof 

O Sr. C. Pratas : -Não prfltendo 
coosa alguma, porque sei, não de boje. 
de longa data, que as disellSSÕSS ela u-
semblea nenhum talor têm, muilcJ 
priacipalmente quando encetadas e alí-
meotadas por deputados da minha or-
dem (ft40 apoiados). 

Tenbo visto talentos superiores, que 
se têm exercitado nesta casa, procura-
rem connneer e nada consigo irem. 

A. conicçio é consa com que aqai 
oingoem pode contar absolutamente.. 

Eu, pois, alo pretendo conenc:er ; 
estou apenas explicando a miub& poei-
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~o e ruodacentaodo a insisteocia do 
nosso pedido de demis:são e, oeste in-
tuito, dizia que, desde que a baoc:!da 
coosenadora, reunida á rrpublicaoa, 
formou mai ... ria governista, 6 natural 
que s~ia de ambas a commbsão de fa-
zenda. 

O Sr. llar rllSO Junior : -V. Exc. dà 
licença para um apart~ r 

O Sr. C. l'rates :- Pois não. 
O Sr. 0.1rroso Junior: - Isto ú o re-

result~do da exposição incompleta que 
V. l!:x.:. está fazendo, isto é, refll, ro-
do-se ~omeote a coos~rvadores e repu-
blicanos, quando da bancada liberal 
tamhem parhrào mortos votos contra a 
com missão. 

Portanto. a commissão deverá ser 
composta de liberaes, conservadores e 
repu bhcanos. 

O Sr. C. Prates: - Em todo o caso, 
quaesquer que sejào os deputados que 
t~ubào Totado contra a comrnis•ào, li-
beraes, coosP.nadores ou republicanos, 
o certo é que a maioria da bancada li-
beral votou com a commiss9o. 

O Sr. Jurumeoha : - Até um mem-
bro da commissão, o Sr. Francisco Sá, 
votou contra ella. 

O Sr. Francisco Sá : - Não é exacto. 
O Sr. C. I' r ates : - Concluindo, de-

claro que, si a assemblea continuar a 
negar a demissão da commissão, esta 
se constituirá simples orgão de infor-
mações, não assumindo a responsabili-
dade do orçamento, porque este será do 
governo. . 

E si a commiss:io não se recusa nem 
mesmo a essa fnocçào, é para não tor-
nar impossível a vida da assemblea. 

O Sr. Darbosa da Silva :- V. Etc. 
pede demissão por si e pelo Sr. Sá l 

O Sr. C. Pratos : - E pelo Sr. Dru-
mond. 

E:lta declaração serve para eocami-
o bar a assemblea no To to que !em de 
dar. 

O ar. Dlae Fort.e• (pela 01'-
dem):- Sr. rresideote, oào é a pri-
meira Tez que digo nesta casa que a 
assemblea não 6 ama corporação polí-
tica, mu :~im meramente administra-
•in (apoiados). 

Não acb.o. portanto, absolutamente 
razão da par&e da t .• commissào de 
fazenda em ' ir solicitar a sna demissão, 
por ee ter b.ontem dado votação anta-
goaica ao eeu projetto de orçamenro. 

V. Elle. sabe que, desde o primeiro 
dia de eeaão, o partido liberal não po-
dia con&ar com ama maioria sumcienle 
para au&eo&ar uma commissão de ~r

.çllll.ento, um tampouco o part1do 

conservador e muito menos ainda o par· 
tido ropublicaoo. 

Sendo as.~rm, e uo mumeoto preseohl 
havendo ~7 lilJeraes, 27 consen·adore~ 
o a republicano.>, eotenllo que nenhum 
deputado, nenhuma commi~sào turn o 
tlirerto olo constituir materia .lo ,;l.ln-
!iança a \'\.Ilação llo orçamcutn. 

O Sr. Urutnond : - Nln~u om o fez. 
O Sr. ll•as Fortes : - A cu•nrn1ssào 

oilo tem o l111·eito uú encarn111har para o 
terreno da cuu!iauça a~ nlla(u~s nesta 
casa, porque os partido•~ cotãu equ li-
brados. 

Pon1ue razão SS. EE:ts., quo aceita-
rão o cargo de membrus da comwissào 
de fazcolla nJ principio da sess:iu, oào 
lev.1o a cru:r. ao cal\·ariu, mostrJudo-sa 
assim verdadeimeote patriotas r 

O Sr. Camrllo Prates:- Esbanjar os 
dinheiros puhlicos não tí patrr t1sru 'J. 

O Sr. Dias Fortes:- V. Exc. não tom 
razà•> no aparte qüo me dá, porq ue, si 
a commis~ão do orçameoto tem respon· 
sabilidade sobre os seus hombros, a 
assemblea tolm uma resvousahilidade 
multo maior do que ella (<.tpoil.ctos). 

E si a assemblea tem uma respun· 
sabilídade superior à da commis~ão de 
orçamento, ella acarreta com as couse-
queocias, augmeotando ou dimiouioao 
a• v~r!Jas da des(l('za, e os nubres de· 
putallos oào tO:m o direito de mostra-
rem-se qne•xosos porque a assemblea 
prac;edeu deste ou daquelle modo.(Aporn· 
dos; lll u•to ium). 

Os oobl'e$ deputados hlm o di rei to, 
~ ,.erd~Je .de mostrar à assemblea que 
pugoi.? t«esL&soo aquell~ ideas, m~.si 
a a;..<emble<~ . em sua maioria, ~nteod e r 
que cs uobres depata.Jos não téru razão, 
SS. Eles. defem resignar-se ao pronun-
ciamento da casa. 

Seodo assrm, Sr. presidente, porque 
motivo a commissão de orçamento pre· 
tendo fazer questão Je con6aoça a re· 
speito de certos pontos. que absoluta-
mente não v6m alterar o systema do 
projecto f 

(..tpartu). 
Os nobes deputados oução-me pri-

meiro e respondão depois. 
Os nobres deputados sabem perfei-

t .. m~ote que, na segunda discus~áo do 
projtclo de orçamento, medidas são 
apresdnladas, que, embora em contra· 
drcçiio com o pensamento da com missão, 
podem, entretanto, ser aceitae, ficaod(l 
salva á a5llemblea :> faculdade de sup· 
primil-u na 3.• discussão. 

Ainda b.ontem, o nobre deputado, o 
Sr. C. Prates, na occasião em que se 
procedia á votação do art. i. • e suas 
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emendas, mostrou ' assemblea que não 
ainbio razio de ser certas medidas 
aceiw pelo relator da commissio. 

O Sr. Camillo Pra\ea dá um aparte. 
O 3r. Bias For\ea: -S. Exe .• ainda 

bootem, voaon contra certas medida~. 
manifestando-se, por e5M modo, con-
trario ao veosamenao da commi58ào. 

Eo, Sr. presidente, falo com toda 
iseoçlo de espiriao; votei contra cer-
w medida.q, como,por exemplo, o ang-
mento de •ooonaos na verba-iostrncçào 
publica-e outras, por que entendi que 
havia desigualdade. 

Votei, lambem, contra a commissão 
na suppressão dos externatos, porque 
entendo que a commissão, que diz 
representar nesta casa o pensam.eoto 
do partido liberal, em certos pontos oào 
taz mais do que acompanhar o pensa-
mento do governo, poi~ que esta e ou-
tras medidas forão propostas pelo go-
Terno. 

Ea apenas qaero mostrar ! SS. Excs. 
que p.reteodem pedir demissàt•, aHe-
gaodo a falta de confiança P•llitica, 
quero mostrar, digo, que moitas vezfls 
nós votamos contra os desejos do ;::o-
veroo e SS. Exes. os fuorecAm. 

Sr. presidente, a commissão i . • Je 
fa1.enda, vindo no dia de hoje solicitar 
da assemblea a demissão do booroso 
cargo que exerce, não procede patrio-
tleameiHe, não tem em fista o Inte-
resse publico (apoiados; muito bem). 

Os nobres deputados dllvem com· 
prebeoder que não podem exigir sa-
criftcios polilicos (l,a bancada republi-
cana; apenas, podAm esperai-os da 
bancada liberal. 

E SS Excs. têm, por ventura, o di· 
reito de obrigar a bancada hberal a 
sustentar as emendas Je augmeoto 
de despeza, uma voz que SS. Eles. não 
consultarão os seus amigos 1 

Si, por ventura, a oommissào de or-
ça·Lento, Sr. presidente, tivesse con-
sultado os seus amigos, obtendo delles 
a promes:!a de aceitarew o seu pensa-
mento, neste caso, eu diria que a com-
missio estava em seu direito, pedindo 
exoneraçio. 

O Sr. Camillo Prates:-~as, coosnl · 
tar como e quando f 

O Sr. Bias Fortes: - Ouvindo, em 
reuniio, os seus amigos, depois da 
approvação do (lroj~~r.to em i. • discus-
!lio. 

Sr. presi.dente, em vista destas coo-
sideraçoes, eu, que bontem votei pela 
uoneraç1o pedida pela honrada com-
miasio, hOJe voto contra, porq11e en· 
t'lndo que é nm mal direetamente feito 
à provlocia. 

Assim, nio podemos nos livrar d~ 
sacriftcio 11,por es.qe motivo, estou dia-
posao a sustentar a commiãsio t . • de 
fazenda, direi mKmo. até em seus ca-
prichos, si porventura os houver, com 
taoto que não 38 demitta. 

E' esta mio.ba opiniio,que manifesto 
com toda franqueza. 

Tenho coocluido. (Muito bem; muüo 
bem). 

O Sr. Co•t.a ll!leua:-Pedl a 
palavra., Sr. presidente, para fazer 
uma reclamação e para collocar sobre 
os tapetes desta sala, duros como es-
pbioges e~ypcias, estatelad o:~ para as 
bancadas hberal e conservadora, o" 
colossaes pontos de interrogação, que 
mesaggerirão oo espiriao os vebemeotes 
d iscarsos, com que, na sessão de boa-
tem, os honrados membros da i .• com-
missão de fazenda. nos vier·" pedir a 
sna demissão. (Risadas; muitos apa,·-
tes). 

Queixoa-se o digno reprerentante do 
~o. • districto de se haverem os repu-
blicanos re11.o.ido ao partido conserva-
dor para dare'D cheque á commissão 
de or~amento e disse m.ais que essa 
commissão representava o pensamento 
politico da casa e é co1llra isso que 
reclamamos. 

Sr. presidente, si o nobre deputado 
aos vio bontem votando com os con-
servad.ores medidas que não erão acei-
lall pela nobre commissào, foi pela 
mesma razão que -os con~·&rvadores nos 
teem vist.o unidos aos Uberaes em mui-
ti..ssimas occasiões e principalmente 
quando se trata de sustentar a mesa, 
que V. Exc. tão dignamente preside: 
foi por entendermos que. procedendo 
assim, servíamos a província. (.\fuitos 
apoi4dos). 

A~ora, si S. Exc. chama cooftal!ça 
politlca a que se deposita nos carac-
teres illibados, nas intelligeocias escla-
recidas e nos coraçiJes patrioticos, nOs 
a votamos plena e inteira á f. • com· 
missio de fuenda; mas, si por essa. 
expressio deve se entender "' adhesào 
a certos princípios de orientaçlo do 
corpo social, a cerw medidas econo. 
micas, admioioistrativas ou outras 
professadas por indivíduos ou partidos, 
ea declaro solemnemeote que Dio vo-
tamos tal eoollaoça, nem á 'V. Exe., 
nem a nenhum dos dos dois grupos 
consUtucionaes que bonrão esta casa. 
(llvUo lhma). 

O Sr. Francisco Sá:-Nôs tínhamos 
o direito de acreditar que o partido re-
publicano, sendo ama opposição radi· 
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iea], nio YOtaria nenhuma medida de 
confiança ao f!O•eroo. 

O Sr. Orumontl :-Apoiado e esto é 
o ponto. 

O Sr. Francisco Sá:- K' pruiso 
.que a pro•iucia saiba o que pode es-
perar <lo partido republicano. 

( dt ui los arar/$1}. 
() Sr. Leontll Filbo:- Peço tambem a 

palavra. 
O Sr. C. Se na: - Sr. presidente, e~ 

tou Vt!mlo 1J ne os nobre:~ deputados 
oio me dei~ào falar e obrigão-me a 
t!'lardar oY euuu-1 pontos de Joterruga-
~c. ( Uiladus: aparta). 

O oubr11 revre~otaote do :iO. • dis-
'ricto t'Sperava de uós uma opposeçào 
radical: mas, S!'11., si, e,;tando nós em 
opposeção correcta e moderada. acet· 
uodo commtssue~ e aputando a wesa 
sempre que tslla :1ft acha em o:rise, os 
uabalhus Lla.assemblea acbào·SII na coo-
fus3o quu pretienctamus; o que seria 
si eovidassemo~ todus os esforo;os para 
emb~raçar os partidos eoosli tucionael> f 

E si as~i•n vrocelle:~~emos, não e.ta-
riamos em 111osso di reito l 

Não competia a osses partidos dar-nos 
O eXtliU IJI" oiQ bua ordem IJUS trabalhos 
e de lual combu•açfeo uu IUldresse da 
provincia 1 

O Sr. Barroso Junior: - VV. 1-:xcs. 
querem impor seu pensamento ao parlldo 
republicano ! 

Elles entendem que as medidas não 
são de confiança e os nobres dispu lados 
querem obrigai-os a considerai-as taes. 

(Outros apartes). 
O Sr. C. Sena :- Sr. presidente, o o 

principio da ~essào, nós delegamos â 
V. Ex.c. o d1re1t0 que liu.liamus de 
constituir as commiss<les, que jevião 
eetudar precisamente as ditrereotfls 
questões sobro as quaes teriamCIS de 
c!Aiibernr. 

E V. Ex c. procedeu criteriosameole 
aessas nomeações. 

Agora, pergunto eu: si essas com-
miss<>es trazem·oos os seus pareceres, 
os seus estudos, para oós os discutir-
mos, a que proposito vem o pedido de 
demissão por impugnarmos algnus 
ponlOS do projecto de orçamenl0f(..V14:to 
bem do ~ ~·. Barbosa ckJ S iloa). 

Si as commissões truem-00.'1 os ssaa 
projectos somente para os vo&armos 1s 
cegas a que fica reduzida a soberania 
d o no;so corpo collecti v o f( .\f uUo bem). 

Si toJos os dias tivermos de demil-
lir e nomear eommissões, como poderâ 
Jaa•~~r ordem e precisão em DOS80ll lra-
llàlbos r (Muito bem). 

o Sr. Martins de .-\ndrade:- A il-

lustrada e dislln~ta comroiss.'\o de or-
çamento pro•íocial, pretendendo impor-
nos o seu peosameo to e estabelecer 
orna .bitola para esta u..c:emLiea, li'C<'I I 
as ratas do absurdo . 

E' iocomprehensivel tanta ,-~h.lade 
por pa1 l11 da o obre commissào t . • de 
fazenda. 

Temos con~ciencia dP haver cum-
prido o nosso 1lever e tomamos inteira 
a respl•nsabl~itJ~dA dos nossos actos pe-
ranlu a pro•• !:iol.l, que DOS h a de (~zer 
jostiç:t. (Apoi~dos). 

O S•·· Col!lt.o 8ena : -Nàu sera 
uoea e1plusão de vaidade, iocomp:lllvel 
com os elevados talentos da commessão 
t .• de fazenda, essa preteoção dtl apre-
sentar-nos um projecto verfee to,um •lO i 
me lu•• gere, uma arca da alliança, eru 
que nãu se pode tocar seru ser fu lwi· 
oadu f 

(.11 ui tos aportes). 
~ão seria mais correcto, mais con-

forme b boas vraticas fJlrlamtJntares 
ir a commissão aelaptanllo ao esboço 
do seu orçamento as medidas apoeadas 
pela maioria da rasa, esclarecendo a 
a~~Pmblea sollre a desvanlagrm olu 
sua~ eweodas ~: , ,-, pedir a exoneração 
quaodo se recoubece!<se de todo im-
potente em coueiliar as 6nanças da 
prov1ocia com as medidas da maioria l 

Mesmo dentro das forças do orça-
mento formulado pela bonr:!da r.om-
missào, não ha bastante margetn para 
nelle :~e adaptarem as emendas hoo-
tem votarias i 

Não quero, Sr. presidente, fatigar 
a aueoção da assemblea. 

Vou sentar- rue, prollslando su tomar 
parte nos trabalhos da presente sessão 
atô o ullimo dia da prorogação orde-
nada por S. Exc. o ,Sr. presidente da 
provincia, isto é, até o dia tt do cor-
rente mez. 

O 8r. MartJoa d e A.n-
drade : - Peço a palnra. 

O 8r. Preeldeot.e : - Ja são 
passados os •o minutos que pelo regi-
mento se concedem para as qoestoes 
de ordem e falarão 4 oradores 

Por isso, oão posso dar a palavra ao 
nobre deputado. 

A casa, sendo oovamen\6 consultada, 
nega o pedido de exoneração. 

O •r. Dru.~nond (pa1•a uma 
ea:plie;aç4o) : - Sr. presidente, permitia 
V. Exc. que eu comece eslraobando o 
rigor de que usou para eowigo, negao-
do-me a pala•ra ~la ordem pua res-
ponder iftcoftlinenta as considerações 
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qae (orlo apreseoladu pelo nosso illos-
\1'8 coUep, o Sr. Dr. Seoa, digoo re-
praeataote da ballcada republicana 
aesta casa. 

Sr. prealdente, antes de ferir o ponto 
a qoe me proponho, seja-me permiUido 
declarar que acomm!sslo 1.• de rueuda 
continua a manter o pro~sito Drme de 
alo eollaborar mais na lei de orçamento. 

Diw o nobre deputado. digno re-
preaeotaDie da bancada r~publieana, 
que o papel da t . • commisslo de fa-
zenda ê um papel puramente adminis-
\rativo. 

Srs., nos parlamentos, o os corpos 
deliberativos, todos ~~abem que a com· 
mi~o t .• de fazenda representa o 
pensamento po\itico da maioria. 

Um Sr. deputado : -Mas, aonde é 
que está a maio. ia aqui f 

O Sr. Drom.ood : - Srs., si nós não 
lemos nesta casa a maioria numerica, 
isto ê, si a oommisslo de orçamento 
não pode contar com a maioria do$ 
partidos aqui representados, deve, en-
tretanto, contar com a maioria do par-
\ido liberal. 

Si, Sr. prtsideate, a t . • com missão 
dt fuend.a representa o partido liberal, 
r 'preseuta o partido da opposição,eu não 
tet, Srs., como é qne esta mesma com-
m.Wo alo representa o pensamento po-
lUico de toda a bancada opposicionlsta. 

Si uti.m n1o fór, Sr. presidente, eu . 
não sei 1 que ficará reduzido, no sys-
tema parlUtentar, o papel assignalado 
á flrimeira commisslo de fazenda. 

Disse o nobre deputado, digno repre-
Hntante do 3. • disrrieto, o Sr. Costa 
Sana, que a respo11$!bil:dade dos acon-
tecimen&os nesta casa compelindo aos 
partidos 10011arcbieo:~, esles se devião 
nunir e congraçar contra o inim•g& 
eo~~mam, inimigo este, Sr. preatdente, 
qu1 ntprtseola -& bancada repablicana 
nesta casa. 

llu, Sra., si é Mte o peaaamento dos 
nobres depntadnt, In pel'lllDlo : como 
18 jaati6ra o procedimento do partido 
1ibetal nll!'ta caa 1 

Como 18 jaaliftca o procedimento de ss. EExee., 11i u COIIIIDiiiÕell represen-
tio o peuaamenlo dos parlidos em maio-
ria nesta ~:.ata f 

SI SS. Eles. qnizesaem 18 mostrar li-
ues opposiclonlsw, nlo denrllo &Ui-
lar eeau couimiaGee ; dnerilo deixar 
qoe ellu . roe=~~n&adaa "pelee 
dou partidos icos. 

O Sr. Prelideaee:-~ ao nebre 
4f1Mlcaclo qtMI einja-18 .. m•&eria de 
IU&81~ •. o Sr. DraiDOild :- Sr. presidente, 

comprebende V. Exc. que eu olo ~ 
deiur de responder ao nobre depntado. 
o Sr. Dr. Leonel, o qual disse que e11 
apresentei medidas de intertsse para 
o meu districto. 

Disse o Sr Dr. Sena, honrado mem-
bro da banc:ada republicana, que elle 
e seus amigos clelt>garào em V. Exc. 
poderes para con$tituir as diversas 
commissões nesta casa. 

Ora, Sr. presidente, si o partido re-
publicano nada tem que ver com a 
vida e jogo dos partidos monarcbicos, a 
posição uníca possível, em que se devera 
collocar, era nào concorrer para q o e ao 
presidente da casa fosse fei ta delegaçà& 
por parte de SS. EExcs. pHa nomea-
ção das diversas commissOes. 

O Sr. Presidente: -Peço ao nobre 
deputado que se cinja i m.ateria 

O Sr. Dromond : - V. Exc. está me 
tratando com moita violencia, tendo sid& 
:!ias beoevolo para com outros eollegas, 
qot. antes de mim occoparào a tribuna. 

O Sr. Presidente : - Não soo eu ; é 
o regimento. 

O Sr. Orumood : - Disse o nobre de-
putado, Sr. ~residente, que o interesse 
da província deve falar mais alto que 
o interesse político. 

E' verdade. Sr. presidenle, que DÓS 
temos ubrigaçãó de concorrer com todo 
o nosso esforço, com toda a nem& boa 
vontade em beoeftcio da proviocia. 
procurando dotal-a com leis que pos-
sào satisfazer as soas mais urgentes e 
palpitantes necessidades. 

Mas, pergunto eu: poder·se ba c n-
St'gllir esse IIm, gravando a proviocla. 
esbanjando as suas rendas, angmen-
taado extraordi.oariam.eote a despeu, 
desequilibrando as 6nanças , 

De certo que não. 
Declarou, floalmente. o honrado da-

pulado, representante da bancada repu-
blicana, que Dio se prestava a nona. 
prorogações e que havia de se retirar 
desta casa no dia tt. 

Será, com deito, muito lamealavel 
para a proviocia a aaseDcia de S. Eu.~ 
mu, acredito, que, aateedetodo,n6sa.-
moa obrigaçio res&ric&a de deee•a--
ollar o oouo 11110d&lo~" t. allima ~ 

Si rorem oecesaarias noYU ~ 
çOea, alem dee&a em qae es&a•oe, •e• 
ellu dadu e compramos o 110180 de-
Ter at6 ao D.m. 

Ao partido repablicano, poil, Sr. 
pl'etidlnte, compete permanecer Dttla 
eaaa para -auisbr aos 1lOII08 tra~ 
lbol, para fazer a critica de DOI._ 
actos~ para~~~~·· emJlm, os illte-
re••• da Pf'OTUIOI&. 
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O Sr. Presidente:-Eu de novo chamo 

a aueoção do nobre deputado para o 
art. t 7t do regimento. 

O Sr. Drumood: - Eu ponso, Sr. pre-
si.Jeote, q11e V. Ete não roe pode t•llher 
o direito de defesa. 

O Sr Pre.~ideote: - Eu não procuro 
·tolher ao uobrll deputado o díreit.o da 
defesa. 

Peço apenas a observaocia do art. 
t 7t do regiroeoto. 

Si n oob rt~ deputallt~ continua a i o-
friugil·o, os outros terão o mesmo di-
reito. 

O Sr. Druroond : -Q nobre deputado, 
o Sr. Leoo('l Filho, estranhou que a 
commissão de orçameot.o tivesse con-
cedido o au1ilio de 3 contos de reis para 
a casa de caridade de Grão Mogol. 

Si S. E:tc., porem, ti vesse acompa-
nhado o debate. h<. via de ter ou v ido a 
e1phcaçào que de1, como tambero a 
respeito da emenda que apresentei 
qu.aodo era simples deputado e não como 
meLObro relator da commissào t. • de 
fazenda. 

Logo, Sr. presidente, que voltei â 
commi!lsào t .• da fazenda, declarei á 
casa que era o primeiro a votar contra 
esta emenda, porque oào queria coo-
ccrrrer para a ugmen ta r a despeza pu-
blica. 

Limitando-me a estas considerações, 
Sr. presidente, declaro á casa que con-
tinuarei na commissão. mas como sim-
ples amaoueose das deliberaçiles da 
casa a respeito da maleria orçamootaria 
(muito bem). 

O Sr. Leonel Filho:- Le-
vantando-me, Sr. presidente, para acu-
dir ao appello, que foi feito a bancada 
npublicaoa pelo illnstrado represen-
tante do ~-• dlsLricto, desde ja vou de-
clarando á S. Es.c. que oão venho j:~s
tiflcar o DOI80 vo&o em relaçáo a algu-
mas emendas, que forio apresentadas 
ao orçanMoto provincial e ja approvadas 
por esta aasemblea;-os republicanos 
oào es~ dispostos a passar por esla 
-sabbatina, o que seria u.ma bumilbação 
(apoiGdol; apartu). 

O Sr. Fraaoa Vianu.a: - Esplicar o 
•oto Dio é bu.mllbaçie. 

O Sr. Leonel Fílbo:-Esplicar o vot.o 
.o1o é bumilbaçlo, quando o deputado 
·entende, aegu.odo a soa opinião ra-
zoa.el, qoe de'f8 fuel o; Dão é h~m!
lblele. qaanfo •oer que a prov•octa 
~ e teu mõd.o de ver em relação 
á diecuslo; qundo, flualmeole, essa 
eq»>ieaçio toroa·ae oeeeuaria para pôr 
a laivo 01 prilicipios polilicos do res-
pool&'fel pelo '* (apoiolllo•). 

M:\s, Sr. presidente, arvorar-se uru 
•:lsputado em juiz da opinião dos ou-
tros, exigindo, porque não eslá con-
tente com o resultado final de uma vo-
tação, explicação dos votos, isso depois 
de encerrada uma discussão, é 1111rrdr 
violentar (ndo apoiado do S1·, 11',-.m-
c:isco $ ci), é qu~rer collocar o~ ~cus 
coll~gas em posição de reos, quando in-
terrogados, é querer Cazcl-os passar por 
uma sabbatiua, o que não pode deiur 
de con~lituir uma humilllação. 

O partido republicano não r~preseo
tará aqui e nem em parte al~uroa este 
triste pajlcl do ioterrogad1.1 (tr ociio-se 
m uitos apar·les). 

Demais, Sr. presidentu, para que 
essa e:tplicação depois do vuncida a 
questão? 

Que resuJtado pratico, que vantagens 
traria para o 11om aodameuto dos ne • 
gocios proviociaes 1 

Em todo o caso, Sr. presidente, direi 
ao illostrado representante do 20. • dis-
lric to que as vantagens das emendas, 
em favor das q uaes demos os nossos 
votos, forào perfeitamente demoWI-
tradas . . • 

O Sr. Francisco Sá. : - Não apoiado. 
(H ... diversos apar·tes). 
O Sr. Leonel Filbo:-l)elomeoos, esta-

mos disso convencidos. 
Embora, Sr. eresideole, não tenha-

mos a in t.elligeoc1a brilhante do nobre 
deputado . . . 

O Sr. Francisco Sá: - lliSo é pilheria 
de V. Exc. 

O Sr. Leonel Filbo:-Sem q oerer re!-
pooder á. V. Ex c. o o mesmo tom, no 
eotretauto,quero fazer-lbe justiça, affir-
mando por minha conta que V. Exc. é 
um dr.s mais beiJos talentos da pro· 
viocia de Minas (apoiados). 

Pois bem; embora V. Exc. possua um 
talento superior, embora mereça toda a 
nossa admiração e respeito, não lbe 
damos (I direito de ser me.'ltre da bao • 
cada republicana. 

Qoaodo para aqui viemos.ja sabíamos 
qual era o nosso dever (apartes). 

Não sei, Sr. presidente, porque ra-
zão o oolire deputado ex.i~e a explicaç1o 
do nosso :'to nesta oecastào, não tendo 
feito egual e:sigeocia quando votamos 
om projeclo ~preseotado por S. Exc., 
em que aotorisua o governo a des-
pender até i qoaotia de 40:0008000 
para o Om de eer a província represen-
tada oa exposiçlo de Paris :muito bem; 
apoiGOOI). 

O Sr. FraDciaco Sã:-Eu não podia 
pedir e~plicação do voto de V. Esc. 
qlliBdo o achei moi to razoava! {oll!). 
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o Sr. Leonel Filbo:-S1o partido repn-
blieauo é somente partido de opposição 
ao governo, o nobre deputado deveria 
tambem nos perguntar a rado porque 
estamos Yotando o art. ~. • do orça-
mento em que é lixada a despeza .•• 

O S;. Francisco Sá : - Mas, 011 par-
tidos politicos devem maolfestar al! au..s 
opioiOes nesta ca~a. 

(T,.oc4o-se •nuitos OJXll'tes). o ' r.Leonel Filho:-Na verdade, os par-
tidos politieos de•em manifestar ~s suas 
opiniões nesta casa; é, Sr. pres1deote, 
o que temos fei to, sempre que t~mos 
julgado isso neeessano. 

A uossa posição esteve sempre bem 
defio·da. 

O Sr. Francisco Sã da um aparte. 
O Sr. Leonel Filbo:-Mas, V.Exe. nos 

offendeu directamente. dizendo que tí-
nhamos para a votaçiio das emendas 
nos alliado a.os conservadores .. . 

O Sr. Francisco sa : - flara t!~rem 
medidas de cooOaoça ao governo. 

o Sr. Loooel filbo:--0 mesmo di r\'! to 
que teve V. E1c. de, como membro .!a 
i .• commi~~~o de fazenda , votar pela 
emenda em que se pedia a quantia de 
3 ou 4:00060 10 de ro:~is para a i Ilumi-
nação publica da cirlade da Diamantina, 
alterando assim a despeza lixada no or-
çamento, tivemos DÓ-" de votar pelas 
medidas que julgavamos necessarias 
para a boa administração da província 
(apoiados). 

O Sr. Francisco S~ : - Eu votai 
contra essa emenda. 

O Sr. Leonel Filho:- 0 mesmo direito, 
que teta o relato•· da t . • com missão de 
fuenda,de apresentar por conta propria 
emendas alterando as verbas orçameo-
tarias, tivemos nós, (15 repu.bl canos, de 
acc11itar aquellas que, no nosso en-
tender, erão favoraveis ao progresso da 
pro•iocia (muito bem; apoiados). 

O partido republicano não é somente 
partido de opposiçlo, mas tambem de 
propaganda. 

E' partido de opposição a monarcbia 
(apoiadosdos Srs. Costa S8flll e Ma,.. 
Iins ele Andrade), nio presta conOança 
política nem aos coosernd. res e nem 
3011 liberaes; por is&O, não podem uns 
on outros contar innrlaulm11nte com 
o nosso apoio. 

Si assim é, porque o partido liberal 
preLende tomar contas do noaso proce-
dimento t 

Não sendo c.lliados de partido mo-
narcbico algum, os republicanos podem 
jntgar com justiça e imparcillidade das 
necessidades rec~madas pelas adminis-

lr;Jções, qner liejão conservadorat~, quer 
liberaes. 

Acabemos, senhores, de uma vez 
para sempre com es~ discus.;óes, eom 
eetas recriminações, qae nenhum pro-
nito trarão para o bom andamento dos 
oegocios provinciaes. 

Cada am cumpra OI6D dever, como 
entender. 

Nada Lendo de eommum com os par- • 
tidos monarcbicos, não podemos no 
seio das assembleas deixar de acceitar 
todas as meditlll! o~ue julgarmos con-
formarem-se com os io teres:~es sociae~. 
veohào do partido liberal ••u conser-
vador. 

O Sr. Martins de Andrade: - Apoia-
dissimo. 

O Sr. ~eonel Filbo:- Concluindo,direi• 
Sr. presidente, que, quando entr•i para 
esta assemblea, onde vi os ma ~ bellos 
~lentos da mocitJatJe mineira, cheia de 
VIda, de amor pela patria, senti a co-
ragem d~s fortes energias, alentei a es-
~eraoça de (!lle todos nó3, republicanos, 
11 beraes e conservadores, dtlixariamos lá 
fora os odios, as p1ixóes, as Iras. as co-
;eras partidarias, para trabalharmos 
JUntlls .Pelo eograndeciment·l. pel" des-
eovcl Vlmento moral e material desta 
prOVIOCia. 

Tal tem sido a norma de conducta 
do partido repnblicano nesta casa tal 
tem sido a nossa arma da l(uerra .' isso 
porque entendemos que é desenvol-
vendo em todas as direcçóe~ as forças 
do paiz, que conseguiremos a reali-
saçio do sonbadll ideal dt' fell•:idarle 
para e~ta patria, digna de tantas gran-
dezas na bistoria do mundo. 

Combatemos, trabalhamos para a eli-
minação da mooarcbia, desfraldaodo a 
bandeira da democracia no terreno le-
gal, pretendendo a victoria, tomando 
segan lo os precei tos da nossa escola' 
o amor por principio, a ordem por bas; 
e o progresso por IIm (muito bem· 
muito bem). ' 

O &r .. Fraoclac() Sá (para 
uma e:cplaCQÇ4o pusool):- Sr. presi-
dente, as declaraçõet Celtas pelo utu-
trado r&()!816nlallte do S3. • ~ 
que argu1o-me de ter Injuriado o 180 partldo, obriJI.o-me a uma uplicaçio 
~1 . • 

Eu não fiz mais, Srs., . 4o que 
provocar os oobree represeatanles cb 
p~rtido republicaoo n11111a casa a U• · 
plíearem aeo voto, porqae eete voto aJ- · 
teron a !eiçlo fandamen&al do proj~ 
de orçamento. 

Eu creio, Sr. presidente, que toda. 
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Gpiniào, aioda m~mo indil•idual, deve 
ter conhecida pela prov10cia; e i~to é 
unto mais necessarío quanto essa opi-
nião é a de um partido oovo, que se 
Jevao~a, tendo por programma mora-
li :~ar u~ oo~soll costume:~ l)ol ilico~. 

Ora, en v1 bnn tem um~ coll lgaçào, 
tem duvida fortuita, da illu~tre 8 hri-
thaote turma repu!Jiicana com a ban-
cada conservadora para votarem o 
projerto de orçamento pro1·iocial, ap-
provanJu mP.t hda:s ole cooliaoça abso-
luta 8 ~ltt'l!~ratla. au gnveruo ! 

Vi ::Ui. Ex~-s. vtJtarern o accrC$Cimo 
para ü ;Q1,Q1'l000 lia ver!Ja-c..r:JICd i•J••Ie 
â'.l S• .: • ~l-wia do gove1'r1o-, quandn o 
digno relãtor tia commi~~llo 110 Cazen·la 
declarou qn11 o al~:ariSOJfl Iludo por 
ella re$niL~ra d·• euwe das necessi-
dades desse serviço ! 

Vi S. S. Exc.~ .. IJ lt.tntln o gn,·ernn pA-
dia 'penas iSO:UOO~ para esrntas pri-
marias, llarem-lhe mais \O:OOúiiOO(I; 
e isto (JII3ntlo a ~s.~~mblea eslá llltP.i-
ramenLe ('ltnvencitla de IJne a iustrurç:io 
primaria entre niJ; é r:.•tlícalmcotu vi-
cio~a o quo totlo augmcnto ele verba 
para tal lirn itopona multipl1caçilu tles· 
ees vicius! 

Vi S. S. Excs. l'utarem o accresrimo 
de t G:OOO,)OOO a verba-pessoaL dá es-
cola de pha,·n~acia-,sem que hou,·esse 
oeohurua explicação sobre a ap!JI•ca-
~o destinada a t's~e augmento! 

Por cou5eguiute. llcamo~ c••m o di-
reito do <~Creditar o de dizt•r bem alio 
á l'roviocla QUO O partido reru-
blicano é o mesmo, ja quando oos 
clubs loraes pede inllomDisaçào do 
nlor do escra YO, J3 quaodu ua assem-
blea provincial vota o csbao)amcoto 
dos dinhPiros puhlicos ! 

O partido repub!icano \'Otou medidas 
de absoluta conllança ao go,·eruo e a 
c:ornrniss.\o Linha o direito do acredílar 
que elle, que constitua uma opposiçào 
ratlical , que constitue uma opposição 
JDais Corte, mais rehemente, mai:; run-
damental do que nos, não tinha o di-
reito de votar medidas que nf10 t,;m 
ootra explicaç.ão si não exprimirem con-
fiança ao governo. 

Por conseguinte, eu podia, sem fazer 
iojoria 11. distinr,ta turma rtlpnblicaoa, 
()Ojos talentos e nobreza de carac1er 
aou o primeiro a affirmar,cu tinha o d'-
reito de exi~ir que aquelle~ que decla-
r arão que tem por programma morali-
sar os nossos costumes políticos, que 
aqoelles que consti tuíram-se aqui uma 
apecia de commissão llscal do nosso 
proudirueoto, explicassem porque é 
que votarão, conservando o algarismo 

da r~:cetta. n accre::cimo dn algansmu 
tia •l.e~pP7.a rm ma i~ de 80:0006000, para 
que a (li'O\'inc1a saiba qual é:, ~inceri
daolo que ltrt ne.~·n progra mma de rPse-
ncraç~o. para que a pru\'íucía ~a 1 ha 
quo. ~i fl flor e~t~ rorma qn•• ~~~ dil-(110~ 
tlllpnt:ulos r~puhlir:wos pro•trnoJam 1•'-
vantal-a do o aby; mo em rpultmlns M dia:< 
a d i!SCI'IW8m . por I>I'IJ:' IJiiC llUS tore-
IUUS R~ ndadP.ll tln abys1n0 ! 

l'tlrt~n t o, :lfto lit iu nria rll'nhuma 
ao~ twhrcs der• a ,,,do::; apenaq Cltgt·lhe~ 
uma '' 'flli ca~à·~ •lo .o;en vo to. 

O Sr. ,\lartin~ rt e AndratiP:-F:u nftu 
tlon t•xpliC.1Çtlt·~ de mnn voln, siuào 11 
província. 

1.' r ,\nn: D,, ORDF.\1 00 OIA 

.lledirlfls tk c.~Jnlittit:a 

Entra POl :J.• r l i~cus;;:in u atltlltl\'olll. 
t . oiTen•citln ao ptuJPCltl u. 15\ r l]•to• 
dá C:l tPgúrÍa tl6 Vilfn~ â.~ Crr.gnr7.ta!l til' 
S:111 t:1 ll itn •lo Sapucahy os Pas~a (,lll it · 
tro e Clll ltum ontr:.s medidas. 

O 8r. Nnvurro:-~r. tn·esi-
d~nlr, qnantlo, nn-< primeiros tlia8 dl' 
nM<us trahalh n~. l o•\'antr.i-mr nc~ t n ··n•a 
para apresentar um prnJCCtO creamlu a 
\' 111:1 ch1~ l'oçns riu Calda~. entre ontras 
constdcratt)r.q '1 ue j ntgnet J utJ tcio:<•J 
a1>re~en ta r , liz. as seguintes. 

Resporulcruln ao aparto com fJUI' me 
honrou o uubrr tlcputado, o Sr. Jurn-
menha, IJnantiO rli~so rtne vota\'a 11el:t 
villa ti~ l'o(·os rlc Caltlas com :1 condi-
cão de quo fosse crcada com Coro espe-
cial, rn tlis~n it S. E'r. quo a crcaçãn 
ela \'llla com ro•u espectal era incunYe· 
niento. pnr tliversos motiYo~. entre os 
IJUaes apontei estes : 

Que o município de Cabo Verde nfw 
podia perder para a creação da vi lia •I e 
Poços com roro especial n Creguozii' de 
S. Josó d11s llotelhos, quo ci uma da~ 
mais importantes daquella termo; 

Que u município de Caldas, ja do si 
pel]ucno. não potJia, igualmente, per-
der a rreguezia do Campestre, QUI) Íl 
importantíssima. 

Ora, si o município de Cabo \'crdc, 
ja muito reduzido, não podia perder a 
Creguezia de S. Josó dos Botelhos, não 
podo, ip.so {aclo, perder outra qual-
quer. 

No projecto qnc se ofierece em 3.• 
discussão eu Tejo que,eutre ou Iras me-
didas estabelecidas, está a de S. Rita 
do Rio Claro de.•membrada do municí-
pio de Cabo Verde e trao3ferida para n 
de Passos, o que julgo uma injustiça, 
aueodaodo-se á graode dill'erenta tle 
distancias, alem de outras razoes. 
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Filho de Cabo Verde e tendo ali i in-
&eresses, eu Jlào p<>sso consentir qne se 
devtaque daquelle município essa rre-
f!Uezia, sem que, ao menos de minha 
parto, haja algumas palavras contra 
:~emelbaote medida,que considero injus-
lifica vel. 

A rreguezia de S. Rita do Rio Claro 
I:OD$tittte grande par.o do município ds 
Callo Verde e é uma Jas mais impor-
tantes das que o consti tuem. 

Declarou S. E:tc., o Sr. Dr. Juram~ 
oha, que a rreguezia de S. Rita se 
achaTa completamente separada do mu-
nicipio du Cabo V<!rde, por isso mesmo 
quo havia soluçcio da cont inuidade de 
territorio. 

Permitia s. Exc. que eu diga que 
não t! oxacto; por Isso que. passando-se 
pela rrcguezia dos Lopes, Capella de 
Monte Bello, segue-se pelo mesmo ter-
ritorio, sem nenhuma sol ução de con-
tiouidade,até S. H i ta do Rio Cl"r .... 

Esta é a verdade. 
Assim, Sr. presidente, quero ao me-

nos que Uque cor.signado nos :u111aes da 
usemlJiea que fiz um protesto solemne 
contra a ~assagem da rregue1.ia de S. 
Rita do R to Claro p .ra o município de 
Passos e, satisreitu, ao menos,com isto, 
sent~rmo, declarando que Tuto contra 
o projecto. 

O Sr. Martins de Amlrado.-Eu acom-
ponho á V. Exc. 

Encerrada a discuss:~a, ,; npprovado 
o additivo o. 3. 

Entra em 3.• discussão o addi tívo 
o. ~ -

0 8r. tt.ugu•to Ce•ar (não 
lemo: o :eu li•sc:ut·so). 

E' apoiada e entra conj unctamente 
em di:>tussão a seguinte emenda: 

Accresr.eote-se onde CODTier: 
Freando desmembrada da mesma rre-

guezia e transferida para a do Guaraoy 
a parte comprebend1da entre a serra 
dos Pereiras nas nrtentes do ribeirão 
do Diau.aote e a conlluencia do •;o Pa-
n•opeba com o Pomba. 

Sala das seasóe:s, I! de agostil de t888. 
-Augusto Cesar. 

O er. Brandão: - Sr. presi-
dente, membro e relator da commissão 
de es&aUstica, tenho some:~te dado pa-
receres sobre aqueUas questoes que 
julgo de interesse indeclinnel. 

Um dos pareceres que elaborei. Sr. 
presidente. roi sobre a passAgem d.o 
Porto de S. Antonio do Pomba para 
caaaguues. 

Ja atteadendo u coonnieneiu dos 
habitantes do Porto de S. Antonio e 
ja porque. me entendendo lambem co.m 

. 
os nobres deputado:s pelo 8. • districto. 
não me apreseoLassem S. 3. li:1cs. ra-
zOes bastante ponderosas, de modo a. 
fazerem-me mudar de opinião, lavrei o 
parece• de accordo com os moos no-
bre~ colleg~~ do commisslo. 

O Sr. S. Pei1oto di um aparte. 
O Sr. Bramlào: -0 nobre deputado 

nlo se lembra ~o tão 1111e me rez uma. 
cooOdencia particuJar, que eu não quero 
diTUigar f 

O Sr. S. Pell OIOI-~io me lembr<J da 
semelhante cousa. 

O Sr. Draodào:-~dS. Sr. presidente, 
como membro da commissão de esta-
tística, f() i um dos pareceres que apre-
sentei coa Teucido de 1J ue era uma 
meúida justa, que por Tezes ja tem sido 
reclamada ucsta casa, sempre combatid& 
pelos representaoc.es do 8. • dístrir• l ; 
o a di~cussào havida nesta casa " re• 
speito tios ta ma teria ilào me coo,eocto 
do contrario. 

O oos~o illostre eollega, o Sr. C. Cor-
queira, hontAID quiz jusltficar a sua. 
coposiçào ao projecto que ~o discute. 
plnta:lliO o município Jo Pomba como 
um mendigo, que succumbiria si ha 
faltasse o concurso da fregue~ia do 
Porto de S. Antonio. 

Poia, Srs., é possível que uma rre-
guezia pujante de força e elemeotos d• 
prosperidade seja coodemnada eterna-
mente a estar adstrir.ta á sorte de um 
muo.cipio depauperadof 

Si o município do Pomba não te111 
recursos para vl, er sem o Porto de 
S. Antooio. o melhor será supprimil-o. 

Mas. obrigar uma freguezia puJante 
a concorrer para om município pan-
perrimo. com sacrilicio de seos mais 
Titaes interesses, isto 6, coo~ervar a 
soa sorte adst;icta áquella gonte, que 
quer Ti ver á sua custa, 6 o que nio 
posso com1 rehender e nem acredito 
que esta assemblea o consenlirt por 
mais tempo. 

E' preciso qae reparemos boje a iu· 
justiça da assemblea do bí11naio p;usado. 

O Sr. Aristides Maia: - O nobre de-
putado não atteodeo para o que dís.-44r 
o nosso collega, o Sr. C. Cer~ueira. 

O Sr. Brandão: - Aueadt perreita-
meote. 

O Sr. padre Caadido pintou aqai 
o município do Pomba como um Ttr-
dadeiro meudi$0, quasi qae redozidJ ~ 
penaria e á m1seria. 

E oest.as condições, Sr. presidente. 
baTemos de COUS8nar uma (regaezia 
prospera ligada á sorte daqaelle mm-
uicipio f 
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Penso que seria dd melhor conselho 

supprim1r-se o munidpio do Pomba, 
como ja disse, creando·se o de 3. An-
tonio, isto é. traosrerindo :t ~ed~ llo 
actual mnoieipio do Poruba p:u·a o 
Porto dfl S. Autonio. 

Isto 6 Qn!l seria equitativo e justo. 
Eu aceiL:ma uma emeud:\ nesse sen-

tido, porque nàO e possi 'fel ijUO COll· 
tinuo uma frellnrl.r:l a alimentar um 
município (11pa1·les). 

E' assim, Sr. presidente, que o pro-
JeCtv qne ~e discnte ó tão justo, con-
sulta tanto os iotere~ses de uma grande 
populaçio, que, com todo • dire 'to, tem 
'f indo bater ás portas desta assemblea, 
red amando, insistlurlo pela !atisraçã.o 
de seos jnstos r<Jcl,uuos, •1ue o proprio 
nobre deputadu pelo 8. • dfstricto, o Sr. 
S. Peixoto, d1sse mesmo que não fatia 
questão disto, porque, politicamente 
falando, não lhe trazia prejuízo algum. 

O Sr. S. Pei1oto:-O nobre deputado 
não pode dizer isso, porque uão lhe 
disse cou~a alguma. 

E' uma ineuctidão, contra a qnal 
proteste desde ja, porque tenho certeza 
que 'fOU ser arrolhado e nã.o poderei 
manifestar-me. 

V. E1c. esti dizendo uma inexactl-
dão, que pode me comprometter e eu 
não posso deix.al-a passar sem vrote5to. 

O Sr. Brandão: - Dom; ~i pode com-
prometter á V. E1c. no seo districto, 
eu, que desejo que a sua carreira seja 
toda alcatlfada de nores, estou prompto 
a declarar que V. Exc. nada me disse 
(l'isada•). que nem conversamos !IObre 
esse assumpto (t·isadas). 

O Sr. S. Poi1oto: - Sem du 'f ida; 
nada lhe disse a osse respeito. 

O Sr. Brandão: -Pois hem; nada me 
dísse (riaaàas). 

Eu não devia trazer ã tribuna a con-
lldencia particular que tivemos, si 
bem que procurei ruel-a de modo o 
mais con'feoiente. 

u Sr. S. Pei1oto: - Continuo a 
ptotestar; não ti Te conOdeocia nenhuma 
com V. E:tc.; é inexacto. 

O Sr. Brandão:- Mas, eu suppunha 
qua esta questão do Porto de S. AntG .. i o 
era qoestlo aberta (risadas), porque 
oão Ti de nenhum dos depoLados do 
distric:o opposiçã.o seri.a ao projecto 
(af)tlr~s). 

Como, pois, isto é uma qoest1o ven-
cida, a commissão, assim entendendo, 
d.ilo seo parecer, não aceitando emenda 
alguma (mwilo bem). 

o .r ... verlano de a .. 
:aeade (não ~mOI o MOdi·eano). 

O Sr. Jonquhn Dutrn : -
Sr. presidente, pouca~ sàv as con; idcra• 
çôes qun tenho a fazer relativi!.mentc ás 
vantagens que ha na transfP.rencía da 
freguezia do Purto de Santo Antonio 
tlo l'llmha para Cataguazrs. 

Si o município do I' i! miJa está rlcca-
dente, como ass~1·erou o nohra dépu-
tado quP. precedeu-me na trihnna, nem 
por i~so dei'P.mos ~acrificar a comrnodi-
dade dos babítautc ,; 1la'luella fr~S"uezia 
a e~ta con~i• l cração, ohngarulu-o~. a 
conunuarem a perter>cer ao Pomba. 

Ma!'. não ó ,·er-1:\ lo que .r município 
d.. l'omb:~ e~teja rl ~r.ndcnte : mesmo 
com a de.<;anuexação da freguezia do 
Porto de San to Antonio. ainrln nquelle 
município fica em cxcollonte~ conrlíções, 
fica com (J frrguflias impurtanti>simas. 

Crdo QUI! a vantagem de> ta lran!'fo · 
roncia está na conscienda riu todo~ ; 
jJOr conseguinte, sem mais con~hlera
çOcs. declaro que voto plllo parecer da 
commissão e peço à V Exc. que con-
sulte a casa si concede o encerramento 
da discussão (m1,il l' bem). 

E' apprlll'atlo o requerimenlo tle en-
cerramento o igu:tlmont& o aoiJitivo. 

O Sr. 8 o nr·cl!l P c ixot.o (pa1·a 
uma ea:plicaçao):- Sr. presrdcnte, ja 
ha muito, sabia ter rle passar nesta c~sa 
o projecto transferindo a fr~guczia do 
Porto de Saoto Antonio para o munici-
pio de Cataguazes. 

Era uma medida que estava bafejada 
por uma maioria que apoia ~ertas e 
determinadas ideas. 

Eu, porem, não posso deixar passar 
sem protesto as palavras do íllustre re-
lator da commissão de E·statistica, 
quando disse que en lhe manifestara em 
particular que achava justa a passa-
gem do Porto de Santo Antonio para 
Cataguazcs, mas que entendi:!. ser uma 
medida altamen te inconveniente, poli-
ticamente falando. 

Declaro que,apezar do nobre deputado 
merecer-me toda a consideração, en-
ganou-se neste ponto; naturalmente S. 
Exc. ouvio essa declaraçao de outro 
deputado e, por equivoco ou esqueci-
mento, entendeu que rora eu quem ma-
nifestara semelhante opin.ião. 

Faço esta dec!aração para qoe não se 
pense um só momento que eu acha,·a 
JUSta essa medida. 

Não acho. não achei e nem acharei. 
O ar. A..rlaUdea Mala: -R e· 

queiro que se declare na acta da sessão 
de boje qoe eu me achava inscripto para 
falar contra o projecto que 1caba de 
ser Totado e contra o qual votei. 
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O Sr. Presidente :- 0 nobre deputado 
aerà aueodhlo. 

O 8r. CampeUo requer e ob-
tem prorogaçAo de tempo por mais meia 
bora para a d~ussào dos addtlitos. 

Cootiooaodo a discussão, são appro-
ndos os atldilitos os. 13, t 6, t -a-
e H . 

E.' igua:weote approvado o projecto 
n. tli4. 

Entra em discussão o additito o. H . 
E' apoiada o entra conjooctameote em 

discussão a seguinte em 'Inda: 
Actresceote-se um §á materia coo-

tid.l DO additifO O. 19. 
Sala das sessões, 8 de Agosto de 1888. 

- Severiaoo de i eseod11. 
A discussão fica adiada pela bora. 

t ,• P.l!IT& DA ORllEll DO DIA 

Orçamt " to !'f"Jvincial 

Entra em ~. • disc oss;~o o art. 3. • do 
projecto o. 3~3, de orça&oeoto protio-
r.ial. 

O Sr. Darroeo .Junior (pu-
blicaremos depois I) Sdu discurso). 

São apoiada, e entram conjuoc!a-
meote em discussão as segujotes emen-
das : 

N t 
E' o presidente da pro• iocia a utori-

sado a mandar pagar ao professor d:>. 
aula !lOCturoa de Sabará os uocimeo-
tos que, por falta de verba, não tem 
recebido desde o anuo de tas•. cor-
rendo essa despeza pela terba - lo-
lltrocção publica-. 

Sala das sessões, 8 de Agosto de 1888. 
- T. da Molta.-Aogusto Velloso.-
Augusto Cesar.- Cooego Pimeota.-
Gomes Caodido.- S. Barroso Junior. 

N. i 
Ao art. 3. • § i. • .lo projecto o. 3i3 

accresceote-se sot o. 3 o;seguiote: 
lotroducçào e collocaçào de immi-

graotes na prot iocia, nos termos da lei 
o 3't7 de ie de Agosto de 1887.- S. 
Barroso Junior. 

N. 3 
Ao§ i .• o. do art. 3. • 
Fica o pres:deote ua protiocia au-

torl&ado a fuer opernçoes de credito 
até dons mil coolol de reis para o tlm 
de iotrodualr immirraotes nesla pro-
tiocia. 

Sala das sesaôes, 8 de Agosto de 1888. 
--5. Barroso Junior. -Martins d'Ao-
drade, -Leonel Fil bo. 

N. 4 
Ao arl. 3. • do projecto o. 323. 
Em o o. 7 do § t.• elete·se o limite 

de tl!'I :OOOBOOO a i00: 0008()00. 
Ao mesmo o e §. em vez de 30X, 

diga-se ISOX. 
Ao mesmo o. e § accresceote-ae : ex-

cluidas, porem, du limitações as rubri-
cas lollicadas oeste o. e sob os os. 
i , 3 e 6. -

Depois do o . ~ do § ~. •, accresceote-se 
o seguinte: 

§ 3. • A fazer operações de credll() 
para occorrer ád de,;pezas do seniço do 
immigraçào até o maximo d11 dous mil 
CODlOS ('l,000: 0006), DOS lermos da lei 
t i gente. 

E altere-se a ou:::eração dos§§ se-
guintes. 

Sopprima-se o§ f • 
Ao § IS. • actresceute-se; 
&la coos(llidação llcarâ a cargo da 

direcloria de fazenda provincial. 
Salta a redacçào. 
Sala das sessoos, 8 de Aao~to de t 888. 

-S. Barroso Junior 
O Sr. Caodldo d e Cea·-

que lra : - Sr. presidente.>, ~iolo ter 
de occopar a lt ibuna ew uora lào 
adiantada, quando meus illuslrados 
collegas tlevem estar por demais fali -
gados, oão só com a aiscnssão eocao-
descéo te da t . • parte da ordem do dia 
como pela discussão que posterior~ 
meo1e se deu sobre aqu1llo que cbisto-
samente nesta casa se chama -medidas 
irritantes de estat islir.a- . 

Depois, Sr. presidellte, de dizer qne 
tenho de me dirigir a esta ill u~tratla 
assemblea nestas condições, teobo de 
accresceotar tambem que meu acanha-
mento l!Obe de ponto quando tenbo de 
\ralar ~e uma ma~eria arida, que joga 
com crrras, materra esta que deLDaoda 
estudos completos e apurados, estudos 
que me fallecem inteiramente (fl4o 
apoia®s), competeocia esta que alo 
tenho e, portanto, é n rdadeira ousadia 
de minba parte emmaraohar-me im-
miscuir-me nas minodeocias do Ôrça-
meoto prol iocial (t14o opoiado1). 

Sinto-me. Sr. presidente, oo mo-
mento actuaJ em condições muito es-
peclaea pela posição IJDe tenho auo-
mido nesta casa, com refereocia u di· 
tersas ma terias que nella têm-se deba-
tido e que se prendem, se ftlião de 
maneira muito directa ao orçamento 
d,e que alo como nrdadeiro corollario~ 
110to-me acanhado para me enunciar. 

Pretejo, Sr. presidente, que esta il-
lastrada assemblea poderá laltez eo-

• 
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eontrar da minha parte alguma inco-
llerencia, em vista dos princ1pio~ econo-
micos que eu teohu sempre 3osteotado 
e dos quaes não me a parto. 

No t .• anoo que líve afJ ul assento. 
Sr. presideotP, lenotou-se nesta ra~a a 
qoeslâo d& immigraçào como questão 
mago~. noic:. que seria r:a!JliZ de fazer 
arente ás oe~911~idartes palpi tantes da-
~oell:~ occasiào e que mais tarde torna-
rão-se nrgeo l~ssimas. 

Ne~~e sentido, DIIIDifestei as minhas 
opioiOP.~; ao vrioeipio, minhas imen-
.çôes forão torcidas, eo ten~leu-se que l'll 
era infeoso á C(ll oni~ação. quandu, pelo 
c:ontra rio, era a ~eu favor ; apenas 
ui~ia que esta illu~trada asseml>lea 
iOdiCliSSe r,rimeirameote 305 pOdPres 
c:omp~tenles a reTogação da lei o. 601 
de 1. • dn Julho du 11!50, para pOr em 
identi rtarte lle r.oruliçOe~ o:; nacionaes 
.com os estrangP.iru~ que ôomnodassem 
oos~as !Jiagas. 

E foi ue~sa Ot:casiiio que me derào 
o appellido de nativ1sta. 

Ainda conti nuo a manter fi rmo~ minhas 
opiniões nessa m:t lt!ria. 

Eu uulmu!tiiJUO uào f'''''''l!luus legislar 
rom justiça e e ruidade, 61DlJU.anto oàu 
rodermos vur o~ uactuuaas em pé de 
igualdade para cow os estraogetros 

Eoleodn, Sr. presidenle, como euleo · 
dia naquella epoca, que a immigração 
para nós é um serviço iodispeosavet. 
porem, antes de vaiarmos leis que lhe 
digào respeito, c!evumos tratar da de-
rogação da lei o. IIOt . 

A lei sobre a immigração deve ser 
decretada coocornitao tem~nte com a 
derogação da lei n. 601. 

Mas, ioMizmeute, ainda não foi lra-
dozido em realid::.de esse meu desejo. 
porqne, r'1mo V. Et c. sabe, oase~do 
oeslu pait onde os meu~ a vós Lambem 
'firão a luz do dia, eu nào podia votar 
c:onscieotemeote uma lei que vai p(lr 
os meus patrícios, os parentes. em rol-
sição inferior á dos estraogeirus, que 
nos veem pedir favores. 

E, Sr. presidente, eu liTe a .sa li~fa
~o de mais tarde ver onegar nas 
mesmas agoas o illuslrado Sr. Barão 
de Cotegipe, nma d ., glorias de nossa 
patria (apoiados). 

S. Eu., e:a:ternando no senado o 
eeu modo de ver com rdlação á immi-
~ção, com ufania e desnnecimento o 
4ligo, qnasi que o fez nos mesmos 16~
mos em que um aono antes eu me ba-r• a. 
enunciado nesta tribOJ!a. 

Sio decorridos ' aonos, nio a lei au-
rea de t3 de' maio, que traz como eoo-
.eqoenc·a oeeessaria a introducçào de . . 

colonos. não ~ó para o po,·oameoto do 
n sto terri torio de nossa proYiocia, 
como tamlJfm para fazer face á crise 
ameaçadora que as~oberba a lavoura. 
em fim. para a substi tnição dos braços 
qne a ahaodooarão, e cada vez ~e torna 
mais urgente, mais impresciodiv~l que 
esta n~»!mh!oa , patrintrr: .• com;; pre-
sumo ser e e. lance suas vistas para 
es~e ramo do ~crviço publico. 

Ja nào é ma i!> om problema, ja não 
está mais nas brumas do enigma a oe-
co.-.~idatle da immigração. 
Po~tanlo, cnmpre que a província de 

Minas. no prazo mais curto, traduza em 
realír larte aquillo qu11 vai. de maneir& 
catu.l c ~atisfa ctoria , prPeur.her a la-
cuna que ahrio no paiz a IPi de 13 de 
m!ili (•, aquillo que vem o rgani~ar o 
nosso trabalho, vem povoar o nni'SO t6r-
ritori o~ e ,,_,.,.o:;r o terri torio da pruvln-
ci:~ de Minas é o mesmo que enrique-
cel-a. 

Nesse sentido, Sr. pre~identtJ, foi 
vnt;,da o anoo passado por l'Sta assem· 
blea uma lei. 

F.n tive a sati~ra~:ão de fazer pRrte 
da commissão quo levuu à sancçâu ~a 
lei , (JUB tanto recommeodou a assem-
lJiea a gratidão, á consideração e ao 
respei lO da província. 

Vi, porem, com de~prazer que a ad-
ministração não ligou o interessP, a 
imporlaocia que devia ligar a essa lei. 

O Sr. Severiaoo de Resende: -Os 
nossos intuitos forão burlados. 

O Sr. C. Cerqueira:-0 adn•inis tra· 
dor de então esquecen-~e do qne era 
mineiro, esqueceu-se dus devtires que 
lhe impuiJha o seu alto cargo e ate 
hoje tudo cooserva-se nas trevas, todos 
estão na mais completa igo.oraocia a 
respeito do que S. Exc. fez :r. proposito 
de execução des~a lei aqui votada com 
tão boa vontade, quasi p!lr unaoiwi-
dade. 

Sr. presidente, não só a assemblea, 
como lambem a proTincia, tem, de ma-
neira seos:vel e palpnel,maoifestado o 
seu pezar pela falt~o de palriotismo do 
admioislrador, que não lraduzio em 
realidade o pensamento do legisla.dor 
de i887 (apoiados). 

O Sr. Severiano de Resende:- Um 
dia V. Exc. foi propbeta, arrooeiaodo-se 
disso. 

O Sr. C. Cerqoeira:-Folgo muito 
que o nobre depotado Tenha recordar 
a prophecia que Oz o anno passado e,ao 
mesmo tempo, sinto que os meos re-
ee\os,qoeo meu nti.cioio,se realisassem • 
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Eu desejan que os n ticioios que 
~me assomarão á imaginação não se 
tornassem uma realidade no aooo de 
t 888! 

O Sr. Hor&a Barbosa devia ter com-
prebeo!lido qoaes rorào os in tuitos desta 
usemblea; qu& o seu desej() roi dotar a 
província com 'IIO a lei de immigração 
que bem consu. tasse as auas oeceasida-
t\es mal~ palpibntes. 

Auim,porem,oào aconteceu; até hoje 
a1oda tudo conserva-se no saleucio, na 
igooraocia, com referencia a uma lei 
tão importante. 

O Sr. Severiaoo de Reseode:-Pelo 
cootrario,entregarào-se os recursos que 
dava a lei a uma associaçlo que 
sub·I()COU o serviço da hospedaria, ga-
nhando tO:OOO,SOO.I. 
~ Sr.Roorigoes Horta:-Nioapoiado; 

be1 de provar o contrario. 
O Sr. Severiauo ele Resenrle: - N:io se 

pot em basta publica a coustrncç~ d11 
um ediõcio l.ào importante. 

A associação oontratou por 80:00•l6. 
e sub· locou por 70:0001)000. 

O Sr. C. Cerqueira:-Quaodo se tra-
tou de votar o credito de 1,000:0006000 
paraoccorrer ao serviço da imm1graçào, 
eu entendi •1ue a quantia era iosum-
cieote e disposto estava a votar maior, 
co o 6ado de . q!le, quando chegasse ás 
mãos da ad•o•oastraçào, esta lhe daria a 
applicação que o patriotismo devia 

-inspirar-lhe. 
Assim, porem, oào aconteceu e eu 

fui uma vez propheta na rninba terra; 
prophet1sei desvios desse dinheiro, pro-
Pbetisei qne ~ lei não allingiria seus 
~os. 

O Sr. Sneriauo de Resende:- V. 
E1c. nessa iio foi VOZ dissonante. 

_Ni_ngoem creditou que faltasse pa· 

ques"". 
O i!lr. C. erqueira : - Entretanto, 

volverão-se tempos e eu ouço de va-
rias collegas de uma e out:-1 bancada 
que a administração não correspondeu 
As vidlu da a'ssemblea. 

Sr. presidente, no principio da pre-
aente aesaio,lllnais de uma vez, tive um 
requerimento escripto para interroiJar e 
apottropbar a adm10iatraçào s~bre o que 
Jh:e~ do credito de t ,OOO:OOOJ., votado 
para em ft11 maia urgentes e dos mais 
palpitan,tesaeniços da província. 

Por c•renmstaneiaa, Sr. presidente 
independentes de minha vontade ~ 
pude rormalar o req1lerimeoto de 'iofor-••çO• e rui atalhado neste proJk*to 
pelo mea illus&re collega de bancada o 

·SI'. Barboea da Silva, que anteêi-

pou-se-me e Vllio apresentar á considera-
çàode$la assdmblea uw requeri menta t1e 
iof11rmaçOes ditr!lrentes, visando u.oic;v 
mente accusar os empregados subalter-
nos tla immigraÇ3o, deixando o verda-
deiro e uuictl ro~ponsavel f\lra do al-
cance ele ~uas censuras, o Sr. Horla 
Barbosa. 

O nobre deputado, Sr. presidente, 
prevaleceu-se da tribuna para faz• r in-
crepaÇOes referentes a" pe:;soal encar-
regado do serviço tla unmigração. 
~r. p~esidente, foi thltneado 1 nsp~ctor 

da !mmagraçào uma das iotell igeuci!\5 
ma1s claras desta província, um dos h~ 
meos de maior desprendimP.oto que eu 
conheço, mas lambem um dos humeos 
mais inr.slizes, que, tendo· di rei to a oo-
cupar as primeiras posições no impe-
rio, limita-se ao· papel subalterno de 
inspector de immigraçào; o S. . Oiogo 
de Vasconcellos. 
. Não sou suspeito falando assim. S.·. 

presidente, porque, primP. iro que tudo. 
o Sr. Oiogo de Vasconcellos é um ad-
vereario poli tico e, depois, é um homem 
com quem ja live fortes acri10o:1ias . , 
.juerxas e magoas as mai' profuodaa, 
porem que o tempo encarregou-se de 
fazer desapparecer tlo meu 1:0ração. 
F<~lizmeote, Sr. pre~idente resta de 

tudo isso uma lem.branca r~gace, qna 
sO apparece em o~iOes, como esta 
mas que não m' impede de fazer io: 
&eira justiça a este di$tiocto cidadàJ. 

S. Exc., Sr. presidente, o Sr 8. da 
Silva, longe de razer recabir toda a res-
ponsabilidacle sobre o uoico culpado-
~- Exc., Sr. presidente, voltou as ..... ~ 
aras _contra os empregados subal te:-
nos, JUstamente aquelles que têm cum-
prido com os seus deveres. 

Admirei, Sr. presidente, que a illa•-
trada t. • commisào de fazenda coorec-
cioaando o orçamento. que te~ de vi-
gorar no extlrcicio futuro, não cogi-
tasse de aemelbaote serviço e nem tam-
pouco abrisse no artigo em discussão 
u.m paragrapbo siqaer que coosalla.sse 
esta necessidllde. 
N~o _importa, Sr. presidente, que CJ 

admmastrador transacto, desviaod~~~e 
da nonna de conducta que deve ter todCJ 
administrador sincero e patriota dei-
xasse de cumprir o eeu dever. ' 

Nio ara isso razão, Sr. prO!iden&e. 
para qae a honrada commissão de ra-
~nda nio coosignuae oo presente pro-
J8Cl0 am paragrapbo destinado uclasi-
vamente para esae aerviço. 

Si a lei, &al qual nós votamos o aooo 
peuado, nio prodazio booa elrei lOI vi-
ando acautelar os interesses da proYia-
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ci:~, e o administrador a brio margem 
para a successão 1o abuso•, csti uas 
uo.>sas mãos, está nas 111o:ua~ allribui -
N Js, Sr. presidente, corrigir semelha n-
tes males. 

u.n Sr. tiP.pUlaclo : - J.i YPjO l(llll V. 
Exr.. quer tu·lcl para o !<uu C:traugola. 

O ~r C. t.:P.rqneira : - Qctero tudo, 
IU~ll nada IUC d.io. 

Sr. pre.~iclente, ru sempre entendi 
'I "'':~ 11>~-<emhl.l.L. qu.w.to rtor.ret:\ uma 
lei u .:<.~uferd ao poJcr l'xecutivo a facul-
clallo de regularn'111lal a. fica sempre 
um:~ lacuna por puto do legislador, 
por,pte, wmo V. Exc. saho, o rPgula· 
mentu devcJ ser fectu de acc•Jrdo e nos 
moiJes da lei. 

Convem. portanto, que esta as-
semblea procedade modo na conrecc.ão 
das leis que não possão ser :~lte;adas 
ou modilicaJas pelos regulamentos. 

Um Sr. deputado: -V Exc. assim 
estã censurando a assemblea. 

O Sr. C. Cerquei ra : - Eu não es-
tou censurando a assembloa; estou se-
guloJo nas mesmas aguas do nobre de-
putado que precedeu-me na tribuna e 
uspero que V. Ex c. será para comigo 
t<io bondos11 e tão benevolento como o 
foi com S. Exc. (ap"rtes). 

Sr. presidente. impertinente ê o 
aparte com qua me hoora o meu uobre 
collega pelo 8 • distric to, qu;,ndo disse 
que eu não discutia o art. 3. • do pro-
jacto de orçamento. 

O Sr. Soares Peixoto : -Paço á V. 
Exc. que me deixe em paz 

O Sr. Candido Cerq uoira : - Não 
posso deixai-o em paz, porque V. Exc. 
foi o primeiro a interromper-me. 

Sr. ~restdente, o nobre deputado roi 
amperllneote para comigo, pOíljUe eu 
eslOu exactamente discutindo o art . 
3. • ; estou apontando uma falta que 
existe oeste artigo, qnal seja a ausencia 
de uma ..-erba para immigraçào. 

Estava ea tratando llesto ponto, 
qaaodo fui interrompido pelo meu no· 
lms companheiro de districto, o Sr. 
PeixolO. 

O Sr. Soares Peixoto : - Si eu sou-
besse disso, oão teria dado o aparte. 

O Sr. Caodido Cerqueira : - Sr. 
presipeote, lendo exleroado o mí!O 
modo de pensar com retere!lcia a!) 
serviço de immigraçAo, eu declaro á 
V. Ex c. qae, depois de oa fi r a ilhlS-
trada com missão t. • de fazenda , a re-
~_peilO da emenda olferecida pelo meo dis-
tioclO ami6o, o Sr. Dr. Barroso Ju-
nior, depots de ouir as soas explica-
-ções eobre a acei&açlo ou não, si o 
orçameolO Tigen&e compor&& mais esse 

accrescimo doJ dc.<pell. cu n:io Ju-
vidaria votar por clla drsdo Qlltl con · 
s~lta uma necessída:le urgente, pai-
P•tante. que vem prec11chor tllll ~::rande 
fim, qual soja o de o.;corrcr o lo prompto 
;'ts noc'l~sidades d:o lavoura (••Jl<li·•d·•s1. V. ~~c. sabe que rlla mi11g•11 ;·, .le · 
fi ciencia, !t falta de braços; o 111'•• 1aao 
podemos suppril· a, não pudu11ws ron· 
jurar a rri,;c. ~i não pela inunigraçào. 

O quo JIP':" si no ttle.~m~n te, s r presi· 
dente, U lf'IU :1 illu.ctr.HIII COIUUlÍSsàO 
1.' do fa7.r:olia decl~ro s1 acei t:: a 
emeorla rio íiiJstre col lega; o i tiver· 
mos tio ti nta r a pro\'in r.i~ co 1m ~s~e ramo 
llo serviço, devemos t•Jon:~ r todas as 
cautelas, tudo o tento sorá pouco, 
afim duque so burlo rptalqncr tonta-
meu, pnr parte da adm1nis1raç o, de 
desviar do seu fim a lei que P••n·entura 
ror votada oesgo seotidv. 

Sr. presidente, eu vou torminnr as 
minhas considerações e pro \'a lcç~rme 
da occasiào do estar na trillnn:~ para 
ofTerecer algumas emendas (lu) . 

( .1/ tfilo bem; mtulo bem). 
São apoiadas o cutrão 0:1111]11 n ct:~

mente em discussão as scgni n tes c1mcn-
das. 

~.5 

E' autorisada a camara municipal 
do CaranJ.(ol:l ~ contrahir um emtlrc.sti mo 
de 1a:OOOr5000, a juro não excedente 
de t u X aooual e amortisavcl ou prazo 
de 7 an aos, para occorrer á despeza da 
canalisaçào d'agua putavel da mos10a 
cidado, constrnco;ãu de um matadouro 
e de um cemitorio pul.ilico. 

Sala das sessões, 8 de agosto de t S88. 
-caodido Cerqueira. 

N. G 
Ao§ !.• do art. 3.•: 
A quantia de 30:0006000, consignada 

no orçamenlo vigente para os restojos 
com a inauguração do ramal ferreo de 
Ooro Preto, fica applicada As cadeiras 
de iostrucção primaria oocturnas nas 
sedes de todas as comarcas da pro, in-
cia, ainda mesmo as não instaladas. 

Sala das sessões, 8 de agosto de t888. 
-Martins de Aodrade.-França Vianna. 
-José llor ta.-Aristides Maia. - Na-
nrro.-Lindoll>bo Caetano- . 

N 7 
Ao art. 4. '-disposições permanen-

tes -: 
ParaS) collocar no lagar conveniente. 
§. Fica o go,erno da proTiocia auto-

risada a conceder do &erreno contíguo 
ao ediOeio 1.a directoria de fazenda 
uma parte para constrocção de 
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uma casa, onde fo occiooe o lyceo de 
artes e omcios desta capital. 

Sala das ~Oes, 7 de agosto de t 888. 
- Se•eriaoo de Resende. 

N. 8 
Disposições permanentes. 
§. Reali~ado ,perant6 as escolas oor-

maes da província eume de concurso 
para provimento de cadearas va~as. se-
rio as propostas para nomeação de can-
didatos approndos feilas pelo~ respec-
tivos di rectores ao presidente da pro-
Tiocia, por iotermedio do iospector ge-
ral da instrucção publica; acampa· 
nh~ndo-as a~ a c tas dos exames e ficando 
archí\'adas as provas exhibadas pelos 
~oncurrentes, nas secretarias daquelles 
estabelecimentos. 

§. Ficlo supprimida.• , nesta capital, 
a!l cadeiras de iostrocção primaria que, 
em cada uma das frrgul'lia~. excederem 
de quatro, conservadas as de pro• i-
meoto mais antigo, !!fndo duas para 
o sexo masculino e duas pua o femi-
nino. 

Sala das sessOes, 8 de agosto de t8t!8. 
-5everiano de ReS('nde. 

A discu!'Sào fica adiada pela hora. 
r Sr. Presidente desigua para or-

de.n do .tia seguinte: 

At6 tt e if! horas da manhã: 
Expediente e apresentação de pa~e

ceres de commissOes. 
PRI.li &IR4 PAliTE 

Até meia hora depois do meio dia: 
Continuação da discussão dos addi-

tiTos ao projecto o. f :S~ . 

SEGC:SOA PAIITI 

Atti t bllra da t.arde: 
! . • dos projectos os. 360 e 349. 
t . • dos de os. 306, ~511, 405 e i65. 
! .• do n. i36. 
a.• dos additi•os os. t , t-a- ,t-d, 

5, 6, O e tt ao projecto o. O. 
3.• do l'rojeclo o. t04 • seos addi-

li•o~ (posa_uras muoicipae.<~). 
Dascussao do parecer da commissão 

especial de inqnerilo com o •oto em se-
parado sobre o autograpbo da lei o. 
344i. 

Discasslo do parecer indeferindo o 
requerimento do cidadão C. G11edes 
CoSta, de pri,ilegio para estradas de 
Cerro. 

rnc.ta• •••ra 
A~ i e S horas da tarde. 

. Continuação da i . • discusslQ do pro-
Jecto 323 de orçamento p1·o•iocial. 

t . • dibCUWO dos prnjl'Clos cs. 1!)7, 
ii() e dos de DS . i a 456. 

CLTUIA PAI\Tt: 

Ató i horas e 3/4 da tarde. - Apre-
sentação de projectos e iod:caçoes. 

.llé 3 horas. - Apresentação de re-
querimentos. 

Levao ta-se a ~esslo. 

37.' SESSÃO 01\0INARIA, E~ 9 IJE 
AGOSTO I..IE ttl88 

f'Rt:SIOE~C IA DO SR. S ILV..Sl'fiY. F t:IIRAZ 

SUlUtAI\10 : -KXI'RDIUT&.-Obsoruçõ~ dos 
Srs. C. Cerqueira, A. do Mallo~ t Josti 
Brand:io.-l•uceeres de commissõe~.-1.• 
porte do ordem do dia.-l'reforuncia.-
Observatões do Sr. S. de 1\c.sendo.-Medi-
•las do eslalíslica. - Discursos dos Srs. U. 
f orles, A. de llallos e S. dn llesendc.-!'.• 
pttrte tio ordem do dio.-Provhnonlo d•· 
c.1õqíra da iusarucçáo primariA.- Obser va-
çõos dos SN. Drurnonu, tl3rroso Junior. 11 . 
!bía. A. Machado. O. forlll$, C. Cerqueira 
o V1•. loso.- EmeudiiS o ~.Jdllivos. - 3.• 
porte"·' ord<m do dío.-QrçamNliO pro-
\'ÍUcial.-!llscursos dos Srs. 1\.lturl, o Drn-
mond.-EmenJas o addilivu,. 
Ao meio ll ia,fllita a chamatl:~,achão-sc 

presentes os ~ rs. Silvestre Ferraz, Llo-
dolpbo Caetano, Jliavarro, Salatbiel, 
Campello, Antonio ~artios, Drumond, 
Chlassuu Orumond. Costa Scoa, Vaz dtl 
Lima, IJarbosa tia Silva, França Viaoua, 
José Theodoro, Bias Fortes. Silva For-
tos, Americo de Mattos, Candido Cer-
queira, Aristides Maia, Dutra, II. llorta. 
Josino de Araujo, Martins de Andr~lle, 
Leonel Flho, Antero, Sousa Ilabello. 
Lafayelle, Alvaro Machado, Camillo 
Prates, Josu DraPdão, Francisco Sá, Ju-
rumeoha, Firmiaoo C;;sta, Moreira da 
Rocha, Coelho de Moura, Luiz Vieira 
Campolina, Gomes Cdodido, Teixeir~ 
da Motta, Severiano de Resende, :.-oares 
Peixoto, Teixeira Duarte, Tolendai,Fer-
reira Alvos, Violli, Francisco Draz,Ave-
lino Correa, Antonio Teiuira, Augusto 
Cesar, Carlos Nogueira, Velloso, Nel-
son, Barroso Junior, Ciaudionor Nunes 
Pimenta, NO~Jneira, lgoacio Murta é 
Ramiro Martms; fal•.aodo com causa 
participada os Srs. Augusto Caldeira e 
Por O rio Machado. 

Comparece depois de aberta a sessão-
o Sr. Amaral. 

Abre-se a sesslo. 
E' lida e approuda a acta da ante-

cedente. 
O Sr. t. • secretario dá conta do se-

guinte 
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t>lPIDI <:!ITt: 

0 /flcios 
Um do secre~rio do governo, eo-

yiaodo uma proposta de arll.li tamontos 
ás postu;as muoícipaes da Jauual'ia, 
feita pela respectí 'l'a camara. 

A' t .• commissão de propostas. 
Outro da ca1nara de Carangola. en-

"fiaodo uma moção votad:t em ses!llo da 
mesma em ~3 fie Julho p. p., anm de 
CJUO esta assemblea represente aos po-
deres competeutes no sentido rte refor-
mar-se a consti tuição d<> lmperio. 

A' com missão de poderes 
Ollilr. CnndlcloCerquel ra: 

- Sr. presidente, acabo de onvirler no 
u pediento nma rl!presentaçàn da ca-
a ara mooicip•l da cí rlalle da minha 
residencía, em que representa ao corpo 
legislativo sobre a nocMsirlade de a!-
suns retottues na nossa caril const•-
&Gcional. 

Sendo uma indica~ão lle grande al-
ance e que revela a solicitude daquella 
corporação, requeiro á V. Etc. que.an-
&es de se remellerem esses ~·a peis à res-
pectiva commissào. sejão impressos no 
JOrnal da c:ua con;un~t:uuente com o 
p;uecer elaborado pela commissào da 
•-.amara. 

Ê' approva1o o requerimento. 
0 Sr. A.IDe r leo d e lHaU.oa: 

-Sr. preaideote, como additiYo ao pro-
jecto de orçamento pro'l'íncial, envio à 
V. Exc., Sr. presidente, o projecto o. 
l8~ . 

V. Exc. fet destacar esse addiu'l'o por 
.. atender que se referia a o ma pretençào 
iadiYidoal. 
Vej~me, por isso, na oecessidadt~ de, 

ainda uma 'l'et, Yir molestar V. Exc. 
eom esta minha mo6oa de todos os 
.anoos, pedind~lh<l se digno dar esse 
J)rojec&o {llraa ordem do dia, po· que o 
Sr. ArauJO Siln, a quem elle se refere. 
tei4adào qualificado e importao til, está 
l'rivado de reembolsar o que de~peodeu 
na construcçio de uma ponte no mo· 
aieipio do Pirauga. 

Ja por T&Z'IS tem elle solici tado desta 
:asemblea o seu paga" ento, fundao-
do-se o a opinião do engenheiro do dis-
&ric&o, que julgou rawa'l'el a reclama-
ção e enLendeu qae realmente a pr<>· 
"Yincia é defedora de certa quantia ao 
Sr Araujo Siln. 

A assemblea, o ao no passado, Sr. pre-
sidente, por falta de Lempo. deixou in-
decisa esta quesUo, mo ti YO porq o e o 
Sr. Araujo Silva nm de o ovo pedir o 
.11811 pagameo&o. 

A com missão ~ -• de fazenda deste 

anuo, a qnem Coram afTectos os papeis, 
reconheceo procertente a reclam~ção. 
i;. o to que deu parecer (l)voravel aquese 
faça o pagamento por metade, tendo 
por base a opinião tlo engenheiro tio 
tllstrictu. 

O Sr. Francisco Braz : - E' mui to 
justa a reclamação. 

()Sr. A. dt1 Mattos:- Creio quo não 
de'l'e a pro'l'incia locupletar-se com as 
jactaras alheas, fazendo o papel de 
caloteira. 

Oesde qne ~~~ prova perante ;;, rPpar-
tiçOe~ cnmpelP.ntes que um cidadão 
despendeu cert:~ e determinada quantia 
em proveito publico. parece que de toda 
j u~tiça é indemnisal-o. 

Esta assemblea precedeu com a de-
'l'ida rectldào, mandando pa~a r fle!'peza 
identica ao muitn distincto e nobre Sr. 
81rào •.le Caman!lucaia; por isso. A~pero 
qut! ella, inspirando-se nO!! mesmos 
!'Ontimentos de justiça, de honra e de 
dignidade, ha lle autorisar o insigni6-
canto pagamento que é reclamado pelo 
Sr. Araujo ~ih•a, que na privação dos 
juros do dinheiro assim empatado sofTre 
grande prej uizo. 

Tenho aqui comigo (mostrando), ~ 
disposição de qualquer dos Srs. de-
putados que quizer examinar. o de-
senho, a planta da ponte, que mani-
festa a importancia da obra. 

Remetto tambem á V. Ex c., para dar 
o conveniente destino. uma represen-
taçio dos habitantes de S. João da Sa-
pncaia do Bom Jesus da Cachoeira 
Alegre. 

O 8r. Brandão : - Sr. pre.<~i 
dente, é com o maior acanhamento, fa-
zendo um esforço supremo sobre os 
meus babitos,qoe eu ainda 'l'olto hoje à 
tribuna para ruer uma reclamação e 
desde ja peço aos di~oos membros da 
commissão de redacçao, a quem 'voa 
dirigir um pedido, quP não enxer-
guem a menor censora nas (lalnras 
que lhes YOU di rigir. 

Venho ainda, Sr. presidente, repro-
duz•r o pedido que bootem Oz à V. ElC. 
e aos honrados membros da commissão 
de redacçio. 

Solic·IO. com toda instancia, dos no-
bres deputados que compoem a com-
misSio de redacção, que apreaeptem 
seu parecer sobr& os additi'os ao pro-
jec&o o. 3lSO, porque estamos oos ulli· 
mos dias de sessão e precisaiD08 que 
esw questoes i8 deeidão. 

Um Sr. deputado : - V. Exc. coo-
lioaa a perder o seu tempo. 

O Sr. Brandão : - Eo não sei porqoe 
moti,o, Sr. presidente, o bonrado re-
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la&or da commiuio cse redacçlo Dão 
nm llribooa. explicar os motitos pelos 
quaea oio apreseala 01 pweceres. 

Sr. pre.~idenl.e, por maior respeito 
que me ~~~ereçam lodos os IDembros da 
eommtssio e principalmente um delles, 
que, alem dae relações aociaes, lem-
brou-me bontem, em aparte, que eu 
era parente da commisslo; por maior 
respeito e consideração que me mere-
çam esses can lbeiroa, olo Mi porque 
motit o esqoin-se aeommimo a. cum-
prir com o seu dever. 

Apenr, pois, de todo quanto me me-
rellem S. S. Excs., eu nlo posso deixar, 
Sr. presidente, de reclamar para que a 
honrada commisaão compra eom seus 
deteres; é preciso que a honrada. com-
miaaio tenba. um procedimento mais 
correc&o, tenha mais atteoçào para com 
aaaa collegu. 

A mi.,o da commiaslo, Sr. presi-
dente, llmlta.-se a. redigir os pro:ectos 
que aqui são approvados, dando.·llies 
formula conteoieote, afim de serem c.:JD· 
•erlidos em lei. 

E ea oio !lei porque moti•o de-
mora-se em apresenta.r o seu trabalho. 

O que parece, Sr. presidente, é que a 
bourada. commissio quer fazer mooo-
polío acerca de cerla! medidas e é j os-
ta. mente isso que acbo desleal. 

Eu nlo aou sospeito,proouociaodo-me 
deate modo, porque, digo sem medo 
de eooteslaçlo, oesla assom blea o lo 
teobo oeoboma medida, a respeito 
da qual tenha interesse particular; o 
10eo iolllresse refere-se 1 aalisr1ç1o das 
ueceeaidades da protiocia e do dia-
viciO que teobo a honra de repreaeolar 
(npoiados). 

Nlo ~· porlaoto, comprebeoder, 
Sr. prestdeol.e, o procedimento da bon-
rad• comDli.sslo, oio posao acbar jus-
tillcaçlo para o mooopolio que ella 
pretende eslabelecer nesta aasemblea. 

O Sr. Pimenta. dá um t?lfte. 
O Sr. Bra.ndio : - aespoodeodo o 

aparte com que me boora o nobre de-
pulado, dire• que deixei de dar parecer 
IObre essa materia, eomo membro re-
lator da commissào de eataliatica, para 
aatiafaur de algum modo a!)s iotereesa 
de t'8preseotaotea do meu diatricto • 
que pertencem 1 bancada de S. Exc. 

No c:uo preeeote, poreaa, Dio se nri-
lca a meama bJpotbt~e. 

Qoaoto 1 ~teria de que f&1a S. K1e., 
üo apreseatet parecer, porque nio quia 
eotrar em deaaeeordo com os meu 
ec.paabeiros de diatrlcto. 

O Sr. Preaideote :-PmiDO ao nobre 
depu~ que a bora estA termill&da. 

O Sr. D•3ndio : -Estando termi-
nada a hora, como me ad•erte V. Eae .• 
Sr. presidente, dou por l.ermioadu u 
minhas observo.\õeS, esperando que ~ 
commis,ão de redacçio as toiDe oa. de-
vida cousidera~o. 

Parece•·es de ::ommisst1u 
Pela respectiVa commisslo são ofle-

rtcidas as redacçOesllnaes do projeetoo. 
i iS4, addi ti•os o~. i 3, t 6 e ~IS e o. I 
em ti proposiçOes. 

São approuda.s. 
Slo apreseolados para 3. • discusslo 

os projectos os. IS I , 41J e 400, offere-
cidos eomo additivos ao projecto o. 
iiS4, e o projecto o. UIS. 

Para a ordem ck·s trabalho• 
t . • parte da ordem do dia 

Prefermci4 

O Sr. Severlano de Re-
-ende · - Pedi a palavra, Sr. ;>re-
sidente, para razer um requerimento a 
dirigir á V. Exc um pedido. 

O pedido é o segoiote. 
Rogo a V. Exc. que haja de iotenir 

peraute a commi.uão de redacçlo, a6aa 
de que apreseot.e o proj ciu de orça-
mento municipal para poder eot!'ar eur 
3.• discusslo. •isto como ja passou elb 
i .•, ba cerca de 8 dias . .. 

O Sr. Barbosa da Silta:- Eslá seodo 
eopiado oa secrelaria. 

O Sr. Se•eriaoo de RP.aeode ... e a 
sua discn.ssio é muito importante. 

A primeira prorogação que li•ema& 
eslá a O odar-se; não •iodo este projecto 
pua 3. • discussão, ainda com a proro-
gaçào 1e ma.is IS dias, não se poderá le-
ur a efleito a soa discusslo e •olaçào. 

O Sr. Barbosa da Silta : - A quealio 
~ toda de calliwapbia. 

O Sr. Se•ertaoo de Resende : -Me 
parece que, de prefereocia a qualquer 
outra redaeçào, detia se a.pl'll56otar :. 
do orçamento mnoicipa.l. 

O requerimento que dirijo i V. Exe. 
é qu~ consulte ~ casa si concede prefe-
reocta para a dascusslo do projeeto o. 
194 e seus .a~dill•os. que traiam de pos-
turas muoacapaea. 

Parece-me que a materia B1o letao-
tar1 discussio e será immediatameute 
totada, ficando assim saeiarellu u oe-
ce&Sidades e coonoie~ciu du d~tenu 
eamaru mu~aicipaes. 

O Sr. Barbosa da Silta : -Na pri· 
meira ou oa Mgooda parte r 

O Sr. Severiano de R6Made : - N& 
pnmeira. 

O Sr C3odido Cerqaeira : - Voro 
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contra a prefereocia. 
O Sr. Dromootl: - Ja }~assaram as 

sua~ medidas de estatística . . . 
O Sr. Severiano de Resende: -Não 

tenho medidas de estatística. 
Requeiro a preferenc•a para a dis-

cussão tlessa~ posturai touoicipaes, 
~ato mais quanto creio não solfrerào 
ampugnaçoes. 

O Sr. Caodido Cllrqueira ·- Eu quero 
falar sobre ellas. 

O Sr. Se•eriano de Resende: -Ora, 
quer falar sobre e lias! . . 

O Sr. Caodido Cerqueira : - Teobo 
competeor.ia para ralar e quero r a zel-o. 

O Sr. Se•eriaoo do Resende:-Quem 
eslâ negando competencia to V. Et c 1 
• O que digo é que não cogttt'o d is~o. 

s• não agora. 
O Sr. Caodido Cerque ira : - De que 

não cosi te i f 
O Sr. Se•eriaoo de Resende : - E' 

ôe occasião este seu dito; peço, portanto, 
á V. Etc., Sr. presidente, sujei lar o 
meu requerimento â votação da assem-
hlea. 

E' rejei~do o requerimento. 
Jl8áida1 de eslalillica 

Continua a discussão do additi•o o. 
H offerecido ao projecto o. t5~. 

O Sr. Ca01pello : - Pedi a 
palavra, Sr. prestdeote, para olferecer 
ao additivo o. H o seguintú substitu-
livo (14). 

Olferecemos ~mo substitutivo ao ad-
ditivo em discussão o seguinte : 

Art .... A materia •lo additivo o. e 
maia a dos os. 3, 4, 10, tt . t2, refe-
rente a')s projeetos 3!, 63, 86, 9lS, 96. 
117, !27, e mais o addilívo o. Ot ,qoa se 
refere a01 projectos ~41, t55 e 272. 

Ficando lambem desmembrada da. 
fregoezia do Rosario para a de S. Fran-
cisco de Paula • razoada de Felícissimo 
Raptisla dos Reis, município do Juiz 
de Fora. 

Sala das sessões, 9 da agosto de 
1888. - Campello. 

E' apoiado e entra coojaoclamente 
em diecuuão. 

Sio apoiadas a eotrlo coojooct1· 
caeote em discusaão as aeauiotns 
emeodu : 

Sub-emenda. 
Apreeeo&amos como e!Dhoda sobsti-

~u&iva ao additito o. U, alem das ma-
teriu d81te, o projeciO o, iiS7 do cor-
reate uno. 

Sala du 181e!Jel,9 de agoeto de tEISS. 

- J. Dutr a.-lii~ÍDO Araujtl. - c~m. 
poli o. 

N. 3 
. Olrercço como s11bstitnth·o :10 arlc:Ji -

ttvo n. 14 do projecto n. 15\ . ~ l em 
da~ 111atcrlas uelle COlllillas, 11 a.llll ti I' O ... o . .. o. 

Sa la dus sessões. 9 de a~O>LO ue 
t 888.- A u lt'ro.- Campello. 

N. 4 
Ao aô1lili•·.., u. H do projcrto u. t :S4. 
Accrescenh: se : 
§ .. . A frPguezia ele Sant'Anna do 

Sapá, muuidpio de Ubá, passará a de-
nominar-~e-Sanl'A~na do l g~o ape. 

§ ... Ftca lransfertda d:1 fJ'P):uuzia do 
Bomfim do Pomba para a dll Juão Go-
mes, termo de llarbaceua. a fazenda de 
Tbomé Tinoco de Siquei.a Alvun. 

~·: • Fica ele!ada á catRgori,, de rre-
guezta a po•oaçao dos Ters11iras, des-
membrada da freguezia tle S. Sebastião 
da Pedra do Anta, muoicipio ela Viçosa 
com as seguintes divisas: começ.aod~ 
das •ortentc~ da rar.coda de Santo An-
tonio, seguindo se'llpre pelo ~l to atú a 
ft~zeoda da Manoel Jo~ô Ferreir11 u dahi 
â fazenda da S. Pedro, de Auton•o f ia-
lho de Resende; da h i pelo alto J,,,. Con- · 
tendas sP;~ u iodo p~lo morro do Po!ào A 
razend;; do nutabé, de o. Joanoa. fa-
zenda do Quilombo. fazenda dos Arru-
das, mor:o do P3n-c:.:dro, fnenda do 
Xí~ i. An:~cleto X:~vier, Sete LA;;oas 
Silvr~tra, do Maribood•J. vertentes d~ 
morro do Cabo Verde até fechar nos 
a.ltos da far.enda de Santo Antonio, onde 
llverão começo. 

§ As di•isas entre os districtos do 
Bomflm do Pomba •. sed~ da frPguezia do 
mesmo nome, e o dcstrtcto da Conceição 
do Formoso fi cão sendo as seg•. intes: 
seguindo a barra do Capiva•y pel~> es-
pig~o que di•ida as agoa!l do mesmo 
Capt vary e do Formoso ate o alto da fa-
zenda do rorriel ADtoliio da c~sta e 
Silva e desla pelo espigão que vai á 
divisa da fazenda de Francisco Antonio 
de Moraes, seguindo pelo espigão, ro-
deando a fatenda do supra<li to for-
riel, descendo pela divioa deste e atra-
nssando pelo rio Formoso; seguindo 
pelo alio até â fazenda de Manoel Pe-
reira Marques e pela divisa desta á ra-
&enda. de FelippA Gonsalvcs Ferreira 
até âa ditisas do districto de João Go-
mes; e segniodo pelas vertentes dos 
rios Piao e Formoso, rodeando a grota 
do açude da ruenda do finado Joaquim 
Simão de Aqoioo; 6 do açnde t!m ramo 
direito até â barra do Capinry, onde 
começa -a di tisa; ficando pertencendo 
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aodilltrlcto do Bom nm, desde o r.om~ 
dell& divisa, todo o territorio i dil'jjita 
e á Conceiçlo do Fort~~oso todo o terri-
&orio i eeqoerda. 

Sala das ses~. !) de agosto de 
t888. - Aristides Maia.-Campello. 

Oft'erecemos e.1mo emenda o adddi-
tivo o. !ti, rererPPle ao projecto o. 61 
ate aooo. 

Sala dh sestAes, O de agosto de 
t~.-Silva Fortes. - Josioo Araujo. 
-Salatbiel de •lmeida.-Biu Fortes. 

N. 6 
Otrereço como substitutivo ao addi-

&ivo em discowo a materia do mesmo 
addilivo e a mataria do addilivo o. 5. 

Sala das &eSsOos, 9 de agosto de 
t888.-Teiseira Duarle.-Bias Fortes. 

N. 7 
Apresento como emenda substitutin 

ao addílivo o. t4 o proi"~:;:; n. U desto 
llllDO. 

Sala das ~Oes. 9 de ai•osto de 
1888.--Liodolpbo Caetan.o -81.-s for-._. 

N. 8 
Emenda ao additivo o. 14 do projecto 

D. tiS' (relalln ao projeeto 390, creaodo 
a freguezia do Saor Auoa do Deserto). 

Onde con ier,d•ga·se: -pelo lado da 
fregn~zia da cidade do Mar de Hespa-
üa,as divisas desta serão reputadas 
II:IOIDIIInoa l nova fregoezia. 

Sala das sef.Slles, O de agosto de 
1888.- J. Dotra.-Teixeira Duarte. 
. O Sr. ~laa Fortea.·-Sr. pre-

.. deote, tomet a palura para oiJereeer 
•• requerimento allioe.ote á i . • parte 
4lo ~roJecto o. tU, apresentado como 
addtlivo ao de o. UI,, 

Não é a t ! vez, Sr. presidente, qoe 
o nobre deputado pelo ts. • diatrieto, 
re~ideote no 6. •, vem a esta assemblea 
propor alteraçlo das divisas do muni· 
clpio de S. João d'EI· '\ey com a do 
Tano, tomando rios por base deasas 
«fivilu. 

la- demonstrei á caa, a f . • vez qoe 
o nobre deputado oceopoo-se deste u-
nmpto, que S. Exc., appareotando 
ío.ooceocia no estabelecimento dwas 
divius,eslabeleceodo-as pelo Rio Grande, 
~ fez, ti~'~ grande parte de terri-
lorao do montei pio do Tono para dar 
ao de S. Jclo. mooicipio aqoelle que, 
como todoe sabem, ~ por demaia des-
falcado de f•egueziu. 

O S. Severiaoo de Resende:-Esse 
l«ritorio todo roi osoi'J)ado pelo mool-
~ipio do Turvo ao de S. Joio d'El-Rey. 

O Sr. Dias Fortes:-o aparte do nobre 

depotat!o o lo colhe, porque, si boa v e 
essa osurpaçlo e S. Exc. quer boje read-
qoirir esse territoriu para o monlcipio 
de S. João d'!':I-Rey, é melhor olrerecer 
um projecto so"primiodo o mooieipio 
do Turvo; mas, não Teoba llrar-lbe.por 
este meio de oovu diTisaa. todos os 
elementos de vida 

O Sr. SeTeriaoo de Reteocte di um 
aparte. 

O Sr. Bia:~ Fortes:-No projeeto em 
qoesllo, Sr. pr"'ideote, o nobre depn-
tado pelo S. • districto, reside o te no 6. •, 
procura depauperar o .m.uoicipio do 
Torvo. estabelecendo diVIsas para o 
districto de S. Miguel de C·•jurú. mu-
nicípio de S. João d'El-Rey, nos se~:uio 
tes termos (11). 

c Art. 2. • As divisas do districto de 
S. Miguel do C1joni, mo 1Cipio de S. 
Joio d'El-Rey, flcào estabelecidas pela 
sego.iote forma: principiando pela por-
tei radeuomioada-Vietoria-e segu•odo 
a estrada até 4 casa de Eogeoio; dabi 
à esquerda pela estrada do Saco a Creu-
tear ocorregulobo do Cortome. seguiodo 
este até o corrego da Dooa e por elle 
até o Rio Grande etc. • 

O Sr. Seferiaoo de Reseode: - Ga-
raoto i V. Exc. que alo coubeço essas 
paragens; não faço mais do que ser por-
tador de uma re_presentação dessa i m-
portaote fregoezta. 

O Sr. BiasFortes:-ora, Sr. presidente, 
- • e por elle até o Rio Grande- • 

O rio graode corta quasi todo o mu-
nicipio do Turvo; e eis a razão porque 
S. Exc., appareotaodo iooouncia, pro· 
cura desfalcar completamente o mu-
nicípio do Tono. 

Não quero protelar a discustlo, Sr. pre-
sidente, e nem tampouco oppor-me a 
ma teria contida oo art. f. •, porque esta, 
consagrando em lei a vontade dos fa-
zendeiros que desejio a ~se• de 
soas rueodas do muoicip•o do Turvl.' 
para o de S. Joio d'EI·Rey . .• 

O Sr. Severiaoo de Resende: - Para 
mostrar á V. Exe. a minha bo1 fé. eu 
snggi~lbe a idea de serem ouvidas as 
camaras monlcipaes de S. Joàod'KI-Rey 
e do To.rvo. 

O Sr. Biu Fortes: -0 requerimento 
oesse sentido ja esli formulado; pois. 
V. Ele. não ganha alviçaras n•te 
ponto. 

O Sr. ~•erlaoo deReseode:-Gaobo. 
O Sr. Btu Fortes:-Voo, pois, eniar 

i mesa om f890erimeoto, propondo qoe 
sobre a ma~raa do art. t .•do proJecton. 
Ui, ollerecado como addillvo ao de 0 
t~'· aejio oovidas aa cama~deS. JoiÔ 
d El-Re1 e do Tono, porquanto do ella 
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s s uoicas competeott!t para ~aherPm 
&i as divisas indicada~ pelo oohre de-
putado de~ratrào on não o município 
.d? Tuno. como estou convencido que 
.desralcão. 

O Sr. ~ev~riaoo de llesrnde: - De-
tlaro que voto pelo reqnPrirnento. 

O Sr. SiJ,·a Fortes: - Na turalmente. 
O Sr. Se veria o o <le 1\csentle:- f"atu-

salmr•nte, uão, !'eob!lr; cu pndia op;~or-me 
O o ~obre deputallú devia dizer até 

que o mto prucedimentr• é razoavel. 
O ~r. lli a:< Forto-J~·-0 procetllmento 

do nohre IIPpntadn ô lnu,·avel • . . . 
O Sr. Sevrriano de R1 seutle:-Rreebi 

uma represl'utaçào IJ apresen tei-a á as-
aembl~a . 

O Sr Dias Fur tPs ... taoto que uãn 
encontra d•llicuhlade all(uma em a •~tli
tar o requenmento quo vnu enviar ã 
BltSa; an rontr ario. lemlorou que se o>ll-
• isJeo• as camaras munir·•paes do Turvo 
e de S Joào d'EI ·IIey a rr>p•·ito dt·stas 
di vi~as, para dPpois a a~semiJlea deli-
berar com" fi) r de j u~tiça. 

E' apoiado e po:~tu em tll$.·ussiio o 
Mgnlole 

Requet·ime,lo 

Requeiro o adiamento da discu!l.qào 
da -t .• parte do adtlitivo rl'ferel'l te á 
emenda do arldi ti\'o o. U . do addi tivo 
a. t!l ~o projtcto o. t :s~ . pa r:~ que se-
j ão ou•idas as camaras rto unicipaes de 
S. João d'El-Rey e Torro. 

Sala das ses~ões, Ude agoslo de t 888. 
-Bias Fortes. 

O Sr. Sewerlono d e Re-
eende: - Sr. pre~illentP achando 
razoa vel o alvitre lemllra t.lo velo oollre 
d eputado, reprtsentante tio 7. • dis-
tricto, o Sr. Dias Fortes, de serem 
ou vidas as camaras de S. João e do 
Tuno. declaro que voto pt~lo requeri-

:.ento. 
O 8r. JlnJerlco de Mot.-

to• : - Sr. prP~íelente, ro1nPçn rrco-
ohfceodo a boa fé com que o nc,br·e de-
putado,o Sr. Senriaoo de lleseode,rur-
muloo o art. 2. • do additivo .;ue se 
di.acoto; e o asseoso de S. Exc. ao reque-
rimento do me o nobre amil{o e compa· 

ubeiro de districto é uma prova dessa 
boa fé e dessa sinceridade. 

Nio posso, eotret~oto. deixar de up-
,or-me á primeira parte do addi tifO, 
4oe ê o ar I. t. • do projccto, por~ue re-
.r.oobeço-a prejudicial ao muoic1pio do 
Tono. 

O Sr. SenriaDo de Resende: -Nesta 
poolo, V. Exc. oão tem razão. 

O Sr. A. de Mattos : - Os peliciooa-

riot , que solicitão ~ua transferencia 
para ou tra rr~guezia . como •ou pro-
nr. não têm razão . 

O Sr. Severiano de Reseorla :-C no-
bre deputado pode até oul ir o~sta Ques-
tão um seu collega de bancada, o Sr. 
R;,bcll11. 

Depuis, 6 praxe nesta rasa aceitar 
ta rs lll'tlidos. orna vH I]II C veohào 
acompanhadv:s da a~sigoatu ra dos iote-
r~AAdus. 

O Sr. A. de Mallo~ : - Mas é uma 
pratica QUB muitas vrzes deve ser modi-
fi cada, como ~gora . 
. Eu mo oppnnho a esta parte do addi-

tlvo pl!lns mntt vos que vou Pxpor 
Estes faz endeiros ~e achào Pm po~i 

ção tal quo. para ~ahirfm da frrguezia 
a que querem )lertcuc,'r. terf10 do atra-
vP.,~ar grande parte daquella d'node 
q u ~rPm ser dfsme:n b a rios. 

O Sr. Se,·eriano de RfsPnde : - \' . 
Ex c. quer zelar mais do que elles d'>s 
prnprioll iotl'r~sses 1 

O Sr. A. de Mattos : - Alt:m disso, 
m111tas veze~ ha oPs~as III Psmall falcn-
das 01:tros ci1ladãos, a1s quae~ nào con-
vem a trau!<ferenci:~ e, eotrntantu, flrão 
~njPi tos a ella. pnrqne nm dM ronso-
cius :. requer e. uma vez fei ta, e1l-o~ 
mudados t.c-oi !la lei. 

O Sr. Severiaoo de Resende : - Isso 
oão se realisa no caso presento. 

O ::ir. ~ - de Mattos:- Demais. n6s 
•abemos como são muitas vezes f11itns 
estes pedidos; os fazen•lei ro!l sàl) solici-
tados para firmarem requerimentos l]ue 
lhes são apresentados à assignatura. 
qu11, alinal. ~e rnn~rgu11 . , . 

O Sr. Suveriaoo de nesende : - Em 
relação a estes, não ; \'. Ex c. oiça u 
n05~0 r.olltga, o Sr. Rabello. 

O Sr. A. de Mattos .. . por meios sua-
sorios. por promessas, aproYeitando-se 
sempre de de~gosto!l, de imaginarias 
offensas, de causas faleis. 

F. . a este proposito, note a casa que 
as p~LiçOes . sobre as quaes versa eite 
deb:• to e que fazem parte do substitu-
tivo, forão escriplas por um amaooense 
e reconhecidas pelo notario de S. João 
d'El-Rey. 

O Sr. Severiaoo de Resende : - Quicl 
indt f Oiça o DO!SO collega, o Sr. coro-
nel Habello. 

O Sr. A. de Mattos : - O nosso col-
lega, :Jr . coronel Rabello, me merece 
moita considcraçlo, moito respei to ; 
mas lgualmeote merecem-me todas as 
attaoçõespllssoas da cidade doTnrfo,al-
tameote collocadas, que me escrnem a 
este respeilo ; e do mesmo Sr. coronel 
Rabello pode o nobre deputado iofor-



• 
868 ANNAES 

mu..e si um doe pelicionarios nlo eaU 
ao euo a que allodo. 

O St. Seferiano de Resende : -Mas. 
o Tono oada &em que fer com eases 
Cueodeiroe. 

O Sr. A. de Mattos : -O Turvo tem 
todo qoe nr, porque esses fazendeiros 
aio st os mooicipes, pessoas honradas, 
~:e!i~l!e alo quer perder, apartando-as 

Essas lraosfereocias de fazendas, sem 
que se coobeção soas di•lsas, moitas 
•eze~~ fio alterar os limites oaturaes de 
um mnnicpio que, por tal IIWleira, llca 
inteiramente molllado. 

Compre, portanto, que procedamos 
com a mnJma prndeocia para alo 
sermos illodidos por meio de algum 
ardil, de algum plano combinado para 
se alcançar c. que por outra forma esta 
casa negaria. 

O Sr. Sneriano .:, i\Aseode : - V. 
Etc. fio como eu proce11i a respeito 
das di •laas. 

O Sr. A. de Mauos : - !la o.a casa 
um projecto, creaodo a freguezia da 
Piedade com &erritorio da de Madre de 
Deaa : a creaç.\o dessa parocbia pa-
rece-me que satisfaz perfeitamente os 
desejos desses Srs. fueodeiros,qae re-
querem a lraflsfereocia. 

Sendo aasim, nada perderlo ellea. 
A.eboconf81Jientequeae oiça a camara 

mnnicipal do tarM sobre o respeeti•o 
projtcla e aioda lambem sobre o art. 
l. • do lllhllitatho ; a edilidade aos 
dirá. com I.Oda. a fi"Miqllta& si asas 
lransfereocias do coneoieotea, si não 
al&erlo, ai aio. prejudicào as di•isu da 
fregae~ia. 

O Sr. Se..-laoo d• ieeeede : - Ã 
camara maoicipal aio tem o que ter 
oeste· ponlo. 

O Sr. Biaa Fones di um aparta. 
O Sr. A. de Mauos: - Nlo importa; 

6 mais cao&eiOIO Olll'ir·ae a camara do 
Tu•o ; oe illler-. Ados IÓ &erio de es-
perar algum tempo. 

Vou mlodar ama emenda ou aub-
emeoda ao requerimeldo do nobre depu-
tado, o Sr. Biu Fortes, para que se oiça 
uabem a e&IDI1'a }obre o art. t.• (ar•-
..._ diHr~.,. .. tlls). 

O Sr. A. de Mattos (ctwttiv..-do): -
VV. Eua. estio wiiWido r. ooJem por 
ltLDO ; 11&18 fazadOJ \04o. -.e alarido 
eeaa ndo ; o re~~uerimeD&o, fi1I8I'O di-
zer, a e~~~todr. fDie eatiotmw1 6-Lae-
gulote (~ 
o-~ PJoaidmte':-. pouo --

lar O• ,....i= lk» do IIObni ler-tado, 
porque .a dlattlo • eDUn'l4&• 

O Sr. A. de Mattos : -Creio que l". 
Exc. não me pode tolher esse direito. 

O Sr. Pr!!Sidente : - V. Ex c. co-
:;;t.~ce 1.~11! o regimento e bem •6 que. 
dap11i~ de encerrada a discossio, alo 
poss11 aceltar a aua emenda. 

O Sr. A. Õ-' Mattos :- Encerrada a 
discus~ão! 

Foi V. Ex c .• entlo, quem a encerro o 
eztemporaoeameote e eu oào posso 
carregar com 1$ consequeoeias deue 
acto. 

O Sr. Presidente : - Encerrei, por-
que V. Kxc. assentou-se. 

O Sr. A. de Mattos : - Assentei-me 
para escrenr a emenda, que V Eze. 
de'fia ter a bondade de esperar, porque 
eu aoounciei-a ao começar a.( consi-
derações que estou fazendo (opoiado•). 

Em todo caso, e' a envio a mesa e 
Y. Esc., si quizer, a recebera, razen-
do-me justiça ; oo caso contrario,se dig-
nara de dar-lhe o destino que entender 
mais conveniente. 

E' apoiado e entra coojunctamente 
em discossào o seguinte 

Addilamento 
Em additamenl<l ao rsquerimeoto, 

proponho que seja ou•ida a camara a 
respeito de todo additi•o. 

Sala lias sessões, 9 de Agosto de 
t88~.-A. de Manos. 

O Sr. Severlano de Re-
-nde (pela orcftm): - Paree~-me, 
Sr. preeideute, que V. Etc., apez.1r de 
ter declarado que estan encerrada a 
discussão sobre o requsrimeoto do Sr. 
Dias Fortes, oào pode de1zar de aceitu 
a e.menda do Sr. Americo d_e Matws. 
porque ao correr do seo d1Sc11rso S: 
Exe. decrarou que ia enfiai-a a mesa. 

O .... Na-• 1'0 (prla M'<km) 
eotelde que a emenda oa additi•o ctG 
Sr. Americo de Mattos não podw aw 
aceita. ~La . mesa~ porCIIll rerere-ae 1 
mater11 ao.&eiramen&e diJI'eren&e daqueUa 
de qa11 ae trata. 

Encerrada:. a discusaio. é appro•ado • 
reqoerhneo\0 do ir. B. Fortes. aeodG 
rejeitado o additaaeA\0 do Sr. A. dtl 
ab.UOI • 

O •r• Al•ertee .te lillat;taa 
(pda ordem):-Sr. presidente, por mi-
obu palnru, bMn podia V. Exc. ver 
qae 11 mlaha emenda nio era referente 
a todo o additivo ; Dio eoa. beocio: ter• 
sava a() e ndaslnaeote IObnt o pro. 
jec\0 Ui, relativo b divisas do Tono 
com S. Joio d'JD.Bei, e ao art. t.• do 
aubstitutivo -vuetereocia de ruee-
du . 
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Eo ja ro1 apadrinhado pelo Sr. Sev&-
Tiano de Resende pllrante V. Exc. e es--
pero que não se quererá ainda deturpar 
minba intencão tão claramente mani-
ft~Stada. 

V. Ex c. e a cas::. devem estar com pe-
netrados do meu intuito ; só desejo que 
se oiça a cam ua sobre o art. i . • do 
substitutivo; no entanto, proceda V. Exc. 
como enl6nder de tlirei to. 

O Sr. Presidente:-0 nobre deputado 
sabe que, depois de encerrada a dis-
cussãt> de qualquer mataria, não se 
podo mais razer alteração; eu só pos.qo 
submetter á votação o que está es-
cripto. 

O Sr. A. de Matl.os: -Sujeito-me ao 
que V. Fxc. deliberar ; só procuro 
cumprir o meu denr. 

O Sr. M. Machado e outros:-E com• 
pre muito bem. 

Fica adiada pela hora a discussão do 
.additivo. 

! .• PABTE DA ORDE!A. DO DIA 

p ,·ovirMnto em cadeira de ~nstrucç6o 
p>'imario.& 

Entra em ! .• discussão o projecto n. 
369. que autorisa o provimento em 
qualquer cadeira de inslrucção prima-
ria, independente de concurso, da pro-
fessora interina de Antonio Perai ra, O. 
Amasile F. L. Pinto Coelho. 

São lidos e apoiados os seguintes ad-
4itivos: 

N. t 
Additivo ao projecto o. 31i9. 
Olfereço como additivos os de us. 

U9, 40:S, 4!8, U:S, 470, U3. 306. 30:S. 
Sala das sessões, 9 .1e Agosto de 

1888.-Drumond. 
N. 2 

Offereço eomo additivo ao projecto o. 
369 o de o. 46lS. 

Sala das sessôes,9 de Agosto de t888. 
-Dr. Coelho de lloora.-Padr~s Fir-
miaoo. -S. Barroso Jonior.-F. Alves. 
-Nogaeira.-T. da Motta.--Dr. M. da 
1\ocba.-José Theodoro -Alvaro Ma-
cbado.-Dramood. 

N. 3 
Olftrecemoe COIDO additivoa ao pro-

jee&o n. 369 os de os. U8 e 3H. 
Sala das ae8leS. 9 de Agosto de 

t888.- Dnuaood. - Morta. - D. R. 
Viotti -Alvaro Machado. 

O Sr- Preeid8Die oio ateita om addi-
ti"ro relereale i eoo&a~l!ll de &empo de 
map&en. parlic:Glar ao p~ele•or ~o 
lledaou, por ser coolrarío ao N8J• 
me o to . 

O Sr. Orumond (pela ordem}: 
- Sr. pre~idento. o project.o que se 
acha em discussão concede um favor 
a urua professora. 

Os additivos que orrereci referem-se 
á licença e á aposentadoria~. 

Si as doas matarias não são ideo licas, 
ao meno~. são analoga~ . 

Eu creio, Sr. presidente, que a dispo-
sição do regimento deve ser ioterpre-
lada em termos habeis. 

Si s11 !ltha eru di~cussãn um projecto 
que C~>ncelle um favor e r. uja mataria 
rerert-se á ínsLrucçào publica; porque 
nós não poderemos apre$entar como 
additin uma ontra medida que 
se ref6re lambem á iostrucção publica 1 

Eu acato e respeito muito a llecis 10 
de V. Et c , mas entendo que seria de 
bom conselho V. ~xc. roconsitlerar a 
sua deliberação. 

O Sr. Barroso Junior (pela 
ordem) : - Sr. presidente, como o no-
bre deputado que acaba de raJar, eu 
penso que, entre a materia do projecto 
e o additivo por S. Exc. apresentado, 
ba a coonexidade de que fala o regi-
mento da casa, até porque ás .medidas 
desta ordem costuma se dar o nome de 
meolidas de ravor. 

Con.seguiotemente, nãoé fora de pro· 
posito a interpretação que o nobre de-
putado dá ao art. do regimento. 

Penso, pois, qne semelhantes mate· 
rias podem perfeitamente ser aceitas 
como additivas. 

E enleado mais que esta questão nã'l 
é oma daqoellas que devam ser deci-
didas pela casa. 

Acho inconvenienl6 esse systema de, 
a todo momento, a proposito de qual-
quer iol6rprelação do regimento, appel-
lar para a collectividade. 

Sou de opinião qoe, em taes caaos, 
fl.ca ao arbítrio da mesa decidir a 
quostão. 

Ditas estas palavras, Sr. presidente. 
espero que V. Exc. interpretará o re-
gimento de conrormidade com o qae 
elle determina a tal respeito. 

O sr. Arl.t.ldea Mala (oão 
lemos o sea diseuno}. 

O Br· Alvaro Machado 
(pela orckm }: -Sr. presidente, como o 
me o honrado eollega, o Sr. Drumond, 
nlelldo qoe oloha motivo algum para 
a Dio aceitação, por parle da mesa, dos 
addt.&ivos que forio por S. Exc. apreaeo-
llldos e de ou &rol qae. sei, têm de ser 
aiada oferenldos em sentido identico 
(epoiado • Sr. ~nd). 
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Como •à a casa, no vrojecto em dis-

cnsuo trata-se de conceder certo fuor 
a uma professora, fuor que teof1e a 
aogmentar d~pt>za consignada em 
verba determinada do orçamento. do 
mesmo modo que todos os additi'fO!I 
sobre aposentadorias. que estão sendo 
11 vão ser apresentados, coosignlo faTO· 
res, coja analogia é por demais clara, 
por demais patente. 

Por conseguiote,acredito qr.e V. _Exc. 
decidir~ perfeitamente, de cooform1dade 
com o regimento da casa, ai aceitar os 
addilivos em qoe•tao; e en, contando, 

• desde ja, que ootra ollo ~rà a decisão 
O o ai de V. Ex c., peço licença para, 
aprov11itando o ensejo, mandar, p~r 
minha vez, A mesa uma emenda sobsll· 
tutiva, qne se refere a aposentadoria 
de dous distioctos professores do meu 
districto, os Srs. Francisco de Sonsa 
Mallos e JO!é Candido de Figueiredll. 

E' a segniote (14. Muito bem). 

O 8•·· Dlaa ••ort.e•:-Sr. pre-
sidente, co desempenho do compro-
misso qn • tomêi quando se trat(IU 
deste prl'jecto t m t.• discussão, venho 
oiJerecer ~ consideração da casa nma 
ea.aoda,que tem por fim concertai-o. 

Y. Exc. sabe qne. pelo art . 97 .Jo 
resutamento o. too. da instrurc.lo pu-
bhca, só pode ser nomeado prores•1r 
norma lista, independente de· concurso, 
aqnetle que, apresentaodCHe em con-
curso, não encontra coocurreotes. 

Ora, sendo esta a disposição expressa 
do regulamento da instrucçao pubhca, 
alo fsentaodo esse rego lamento de 
concurso os proprios normalistas desta 
proviocia, parece que o projecto, for-
mulado da maneira por que eslá pela 
nobre com missão de ioslrocçlo pobhca, 
•em conceder um fn or que en peço li-
cença ~ mesma para taxar de exage-
rado. 

E' um fnor exagerado, Sr. presi-
dente, porque a professora D. Amasile 
F. Leão r 1n t.o Coelho, si mostrou-se 
babilítada perante a iospectoria de 
iostrneçlo publica ãa prniocia do Rio 
de Janeiro, entretanto, é certo que os 
exames por ella alli prestados alo com-
preheodem todas as materiu que slo 
e1igidaa na escola normal da proYiocia 
de Mloaa para qne se poesa ob!er a 
earta de normalbta. 

Por coosegniote, me parece, Sr. pre-
sidente, qoe esta seobora, para pOder 
obter a carta de oonmliata n'!Sta pro-
tin~ia, deve prestar aqoi eume das 
materias qnelbe faltlo pelo mpeetito 
rtgnlameoto, como, por 6.lemplo, de 

pedagogia e desenho linear, cujos eu-
mas ella olo tem. 

E' ouse saotido qne oiJereço uma 
emenda. que, parece-me, consulta oio 
só os Interesses da iustrncção publica 
da nossa proYiocia, comv por sua t ez 
aueode os interesses da referida pro-
fessora . 

O Sr. Juromeoba di nm aparte. 
O Sr. Bias Fortes:-Sr. presidente, ~i 

temos uma lei que estabalece as mate-
roas de ensino e o tempo para que 
qttalqoer individuo possa ser firo(~,. 
sor oormalista, me p3rece que a assem-
blea provincial olo tem o direito de 
abrir excepçào a essa lei. exrepçào que 
ni estraKal-a completamente. 

E si passarem estas .:oocessoes, es-
tes favores, sem exame DPSla casa, a 
coosequeocia logica é que amaohl, 
pessoas qne alo têm absolutamente ha-
bil it.açOes para exercer o magisterio. 
~:~o valer-se da nossa benignidade 
para ilbter uma carta de professor oor-
mal istl , em detrimento daquelles q11e 
llzerào , respectivo curso, tal vez com 
sacriftcios vecuoiarios. 

Eu alo teohJ má vontade 3 profes-
sora de quem se trata. 

O Sr. Jurumeoto& d~ um aparle. 
O Sr. Bias Fortes: - Si V. Exc. eoteodo 

que qualquer iodividu.o está oo caso 
de exl!rcer o professorado na nossa 
proviocia desde que saiba ler e 
escrever, nas suas mãos eslâ o le-
gislar a esse respeito. para que nlo 
estejamos todos os dias a abrir exeep-
ções u rogras existentes. 

V. Etc. é legislador; pode revogar o 
regulamento o t O:>, pode revogar todas 
as leis auineotes á iostrneçlo publica 
da proviocia e, então, lhe asSistir~ o 
direito de declarar qne o magisterio 
da província oào está habilitado e que 
nós detemos crear novos professores. 
habil itados segundo a Tootade de V. Exc. 

Mas, emquaolo existir o regulamento 
100, meparecequea vontade iJe V. Etc . 
não pode predominar sobre a disposiçlo 
da lei. 

O Sr. Jorumeaba:- Nem eu tenho 
essa preteoçlo. 

O Sr. Dias For&es: - Qaudo discuti 
esto projecw em t . • discDISào, o meo 
oob,·e collega, o Sr. Dutra, declarou 
qoe aceibn uma emenda que corri-
gisse o prujacto; é oesse sentido que 
lOD acsenlaJ•a e eston certo de qae 
o no deputado, fazeDdo parte da 
commiaio de instroeçlo pnbtiu. tirá 
diler ai aceita on o1o a emenda, que é 
concebida nea&es termos (16): 
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Em,nda 
.. Em nz de-prover emqualqurr ca-

~dtira de instrucçào primaria, mde-
peodeole •le concorso-d1ga-se- a con· 
eeder titulo de normaliwla à professora 
interina de Antonio Pereira. O. Ama-
eile Fernandes Leão P1ntu Cntlhl', desds 
qne a referitla professora mostre-se 
babili tatla uas matt!llas que coustiLoem 
o programma •le ensino das e!colas 
oorma~:s 1la provinc1<1, considerando-se 
•alido~ para esse fim os exames tias 
maleria'l por ella fe• to~ perante a tn-
lpectona tlf! 1ustrucçi:o puhlira da pro-
• iocia uo 1110 de Jau-11ro; r~:v ogat.las as 
cJ i~po~u.;i)es um contrario. 

Mlil o que \". Exc. q urria. 
O Sr. Jorumeo!Ja.-Satts az. 
O Sr. B•a~ Furtes:-Então, ch11gamos 

ao me> IIIO llru. 
Teultu cuuclolidu. 
E' apoiaola e entra coojuo~r.amente 

.a~ di scus~ào a ~rgu10ttl t:menda : 
Ao projcctu o. :w\1. 
Em 'l' vz t11•-pruvP.r 11111 qualquer ca-

deira de i n~truc~au primar ia 1 otleptm-
deote tlf' CIIIICllt SO-dl!(3·~e--a COOCtlJer 
titulo •ltlll oortn«lt>la à l'ruh':<..•oo·a de An-
tonio 1'11re1ra. l.l . Amasile Fernandes 
t,eào Pio tu Coelho, destle que a refe1 ida 
professora so mostre habihLada nas ma-
lerias que constituem o programma de 
ensino das t'scol3s oormaes da provín-
cia, considerando-se u lídos para rHe 
Jim os exames das maLerias por ella 
leiL!>s perante a ínspectori.< de iostruc-

ção publica ua pro, iocia do 1\io de Ja-
neiro; refogadas as disposições em con-
&rario. 

Sala das sessOes, I) de agosto de 16!3!3. 
-Bias Fones. 

São lido~ e apoiados os segoinLes ad-
diLi•~ : 

~ - 4 
.\ddlti•o ao projetto o. :JtS9. 
Olfereco como artdi ti•o ao projecto 

em disc'l~sào o de o. 4:S3 do corrente 
ao o o. 

!'ala das sessões, ll de agvslo de 1.888. 
-Dias Fortes. · 

N. 5 
AtlditiYo ao projecto o. :J6U. 
Oft'ere\:o como addi ti•o ao projecto em 

2 . • diSCD!SàO O de n. !:S5. 
Sala das sessões. Q de agosLo de t 888. 

- T. Toleodal.- Ferreira Al'l'es.- C. 
c:;erqoeira. 

N. O 
Addili'l'o ao projecto o. 369. 

OITerecP.mn~ como addhi vos ao pro-
jer.tn o. :161) os dll ns. j:S~ , ~lSO. 374, 
3'l9. 

Sala da~ sessoas, 9 de agosto de 1881l. 
-Drumood .-A. Mauo~ .-0. R. Vinui. 

O 8r. ~lvaro Hac hndo 
in~i<tl! P"la 3Cl'l lação "" ~eu aololtliVO 
reftrenh! à contagem t1e tempo .Je ma-
gt~tPrto parltt:llla• em f:l'I'Or dO prO-
feSSOr olo Mdlltlauha, p:tra apM~nLa
dorí<l , v1slo como, .si u:io ha pa r~c.·r da 
commis•ão a esse respeiLo, ba in~llrmJçlo 
\lo ~·tVt'rnu . 

O Sr. l'rd~id ··nle mantem a sua de-
ci,ãu. 

O 8t•. C ondtdo Ccrque lrn 
-Sr. vre•idente, ped1 a t•ala YT .. somente 
~ara explicar o meo •alo, não M conlra 
o prOJeclo, como r.tHilra a P.IMiltla suh-
SlllUllla do &r. llt:\S ~·orles. pnriJUil 
nesta materia de iustrucçãn vubli ra 
tu <'ntendo que oú• 11.lu polltllnns fJzer 
co1wessão alguma. 

Os exames feitos oa proYinc1a de 
) lutas oa1ta •olem ua t.l o 1\in •le Ja-
neiro e eu eoleutlu que,da mesma forma. 
os que forem feitos na i o~pectori~ ti:~ 
1us•rucção publka du 1\10 de J .. olliro 
nào devem valer aqui. pois que. si 
formos legislar cnuc:&llomdo taes favo-
res. enlflo, o melhor ti trnocaram-sa as 
porLas da escola uorm;.l. 

Gastanws com esLa insLiLuição tanto 
clioheirc e, on eutretanl·•. ainda ê pro-
ciso todos os dias esL;•r-se votando fa-
·.orcs indi '1'1dnaes desta ontem para 
o~ cantllll~tns se fnrtare.n ao lraba-
lho d" c:oucurso e ~xh1biç.io de prons. 

Esta professora , si quer trr os foro~ 
de Ohrmallsta, sujeite-se a exame comn 
as oulras; si Liver babilttaçOes, seri1 
approvada. si não li•er, o que adiao-
Lamos nOs aqui com estas excepçOes 1 

Não vejo razão para irmos preTiameotP. 
concedendo diploma dt> habilitação 
sciediflca ou lillerar1a somente porque 
se aprescnlão atlestados da iospecto-
ria do Rio de Janeiro, quando nós te-
mo~ lei que rege a mel.eria, que tl o re-
gulamento tOO. 

O Sr.} "tooio Teixeira:-Porem, toda 
ragra geral pode ter excepção. 

O Sr. C. Ülrqueira: - Pode ter as 
excepçOes que. se qoizerem; é o mesmo. 
nlo vejo .ra~ào para se alte~ar a regra. 

Os m1oetros, quando querem qual-
quer cadeira, vão para a esr:>la normal. 
submeuem-se aexame, sujei tão-se a des-
pew e l repronçào. 

Si a proressora de .\ otonio Pereira 
tem habilitações e oao se arreceia da 
injustiça dos eumioadoras, Tenba su-

• 
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jeii.U'-11 a exame, eomo as demai.s, e 
.atio terá aoraalista. 

Isto 6 que eu eateodo regular. 
Por etla rulo, Dlo TOlO, ntm pelo 

projeeto, aem pelo sobslitullvl', porque 
eate \ambem faz iavor. 

Eu quero a ~secuç:lo do regulamento 
100 em toda a soa iolegri laJe. 

Apronito a oecasiio 9ara mandar 
i mesa amaemeoda do Sr. A. Machado. 

O Sr. Presideo\8:- Declaro qne, ew 
Tista do art. 113 do regimeoto, não 
posso aceitar esse additiYo. 

0 8r. -'utfDIIto Veii«MM 
(,UO onkm):-i'arece-me, Sr. prest-
deate, qae o-art .. U3 do regimeato, ci-
&ado por V. Esc., nàu probtbe absoln-
\amecte a aceitaçio,por parte da mesa, 
de projedOS de ioteresee indiYidnal, 
ct.de que u peUções respectins te· 
abio cbltplo i uaemblea pelos eanw 
competeotes, isto é, por Yta da lllct·e-
uria do goYeroo e com as ioJormaÇIJIS 
das repartiçOee a que inclllllba infor-
mal-as. 

Colao que oaTi que V. Esc. d.eiun 
de aeei\ar o additiYo, ba pouco otrere-
ci4o ~o IUil illutrado companheiro 
de dtetricto, o Sr. Alnro da Malta, 
porttne oesM addiLiTO se autoriA o 
«<TiniO a MUdar coatar para a apo-
lilatadoria do profeleor d.a 1"'8aezia de 
llea4aaba, •do maoiei~io de Oiamaa • 
Uoa, o tllllpo de mag~aterio particular, 
qae o ·•wwo profeuor pede se lhe 
ceate. 

f.ste r~uerimeuto, porem. Sr. pre-
tidute, foi eaTiado il auemblea com· 
peteotemente laformado pela aeere\a· 
ria e de ordem do presidente rta pro-
Tiaeia. 

Ora, .teo4o Mlitn, ja ,,~We que sa-
,..,-tur~He u exlpoc!u legaes. 

Tawbea a falta de parecer aio se 
1M reprlllllta IDOtiYO butallte para a 
recusa do addiliYo; 11ja porque alo ti-
9t~MW sido re•W•os a tempo i com-
missão OD1COIIWiiiGee o requerimento 
• maiapapeiuaeowwiuio 1liO 11 desee; 
aeja por wqaecimeDio lia eomaillio ou 
4a mwa oa ,. ama oatra ruio qoal· 
1(8er •e·Girea••taocia albeia à Toatade 
llo pe&idoaario;-oqae• ceno â que Dão 
pode llcar o diNito do WIJIGa9 pnjadi-
~-

O q11e qaero dt.r em ~~~-.o 6: 
.... -.11Dde ébepdo i. a~tmblea o 
rtqlleriiDIDIO euiiilo ~O e 
- • .'a' ac-G• , .tte 
... o .......... •plljUIO .. iDie• 
Cltreiii4Widule I ....... ulilal~, 

• 

alo obstante a fallt. de parecer de 
qoalqoer cowmissào . 

O Sr. Prwideote:-A resoeilo da pe-
uçlo a qoe o DObre deputado .. refere. 
oão ha parteer de commisaio. 

Con!leguiuteiMIIt8,em vista da diapo-
aiç1u do arl. tt3 do .regimeoto, não 
posso alleuo.ler a reclamação de V. 
Ele. 

O Sr. A. Yello~o:-Conrormo·m• 
com a decisão de V. Esc., mas eu io-
\erpreiO este artigu dt1 outro l.llodo, oo 
uso de huer requerimeato de parte. 
GUO em que pareci~-me não ler appli-
caçio. 

A discussão lloa adiada pela hora. 
OIIÇAIIENTO PRO flNCI AL 

Coatioua a 2. • discussão do art. 3. • 
do projeeto o. 323, de orçamento pro-
vincial. 

A requerimento do Sr. Drumood, é 
proroaada a sessão até Totar-se o arl. 
3 .. 
~ 8r.ca~npello (não t8moe o 

seu dis.;urso). 
Slo ap<~ladu e eatrão conjuocta-

mente em discu.s:~ão as seguinte!'· 
emendas: 

N. 9 

Emeada ao art. 3. • 
Depois do§ 11. •, di~a-se: 
§ 6. • Fica eoocedtdo ao governo o 

a.ecessario credito para mandar pagar 
desde ja ao eseriTio dos rei tos da fa· 
zeada pro~iocial a terça parte das cas-
tas Tencidas pelo mesmo, de coa for-
midade com o art. ti da lei n. U78 de 
9 tle aOTelllbro de 1878. 

Sala das sessões, 9 de agosto de 
1888. -camj18llo. 

N. t O 

Ao art. 3.• § t .•, 5. • rubrica, depow 
du palanas. es&radas e pont8s, ac-
creeceate-te:--e as q11e juJpdu lor1111 
de utilidade publica pela aireetoria d.e 
obru publicas, em Tirtude de repre~~o
taçôel aprwealadas i assemblea pro-
Tiacial. 

Sala das sessões, 9 de agO!Ito de 
t888.-8ilu For1ei.-Biaa For1el.-
~pello.-AJitero. -Ferreira Al'•·-
J. il. Braadlo. - Joeioo Ar1ajo: -
8411&biel de Almeida.-Vaz de Lima.-
F. Vi:ao~.~ido Cerq11eita.-Ari8· 
tid• Mala.- J. Dutra. - Atnro lla-
cba4o.-A. de lla&tos.-Sneriaao de 
1\wéode.- Leooel rllbo.-Nanrro.-
AYeliDo Coma.-Nopeira.- Jarame-
nba.-Dr. Ooelbo de lloara. - Padre 
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'Firmlaoo.- Soares Peixoto. - 'l't!ixeira 
Ooarte. - M. da Rocha.- C. Seoa.-
"T. da ·Motta.-F. Braz.-Nelsoo.-Ra-
-4niro Marli os. - J . B. NOHUPira - I. 
Morta.-T. Tolencai.-Ciaud10nor No-
r~es.-Martins de Andrade. - Antoni(l 
Martins. 

O ll)r. Hort.a .Junior (seu 
discurso ja roi publica<lo a U do cor-
renle). 

Sàn apo1adas e eutrão coojuocta-
meote em discussão as seguintes emen-
das: 

!'i. H 
Sub-emenda à emenda o. 3 ao art. 

J . • do projecto o. 3-la. 
Awescen te-se: 
Sendo 200:0001000 para a fundação 

de um oucleo colonial na rregoez:ia da 
cidade do Visconde do Rio Branco. 

Sala d:ls sessões, 9 de agosto de 
1888.-Aristides .. aia.-J. Horta. 

N. n 
Aceresceote·se em § a materia con-

·tída no projecto o. '! do correo te aooo. 
Sala das sessões, 9 de agosto de 

1888.-Arístides Maia'.-f.eooel Fil i:oo. 
-Martins de Aodrade.-J. llorta. 

O ·•r. DrulllOnd:-Sr. presi-
dente, mais uma vez compre-me decla-
ra.r á casa qoe sinto e~ttraordinaria
mente contrariar o meu illostrado cal-
lega e amigo, digno representante do 
" • d' l . t ••. 1s ru: o. 

S. Exc sabe que ua discuss!lào do 
orc~meoto provincial, si o regimento 
não o permítte, ao menos os estylos 
tem consagrado que se dê a palavra ao 
relator da commissão (apoiado•) todas 
as nzes que tenha necessidade de ma-
ni festar~ a respe1t0. 

A casa sabe que ja nos achamos nos 
ullímos dias da t . • prorogaçlo de nos-
ses trabalhos e que compre eofidar 
MflH'ÇOS para qoe não sujeitemos a pro-
• incia a repetidi!q prorogaçôes. 

A m;.teria do art . 3. • me pareu que 
tem sido longa e lumíoosameote dis-
Guti4a pelos dirersos oradores que tflm 
usado da pala na. 

Não venho fazer discurso, ' eoho 
apeoas manifestar a opiniio da com· 
mis.~o a respeito das diversas emendas 

·~reeidas peloe lllostrados collegas 
-que se oocuparão do art. 3. • e apresen-
tar as que a commissio entende defer 
~~ra que sejio tomadas em 
. • • pela eua. 

A. ·comrni!Sio, Sr. presidente, o~rece 
as aegoloeea emeodas'(lê). 

Por esta parte da emenda, Sr. pre-

I ~idente, a assemblea hahilita o ~o.,eruu 
a o~r1·er as despezas nccessarias com 
as diversas obras autorisadas e contra· 
tallas pela administração e com a con-
!18rvação do estradas. e antorisa tam-
IJcm n pagamento das despcxa.• feita.~ 
no p~ço da asst>mblea prol'incial. em 
o.:onscqueucia tio accrescimo •lo numero 
de re1•resllutaotes da província. tudo 
ua cifra de m:~is do 190:000b000. 

Devo dizer que, SP~nnoln os termos 
da lei do orç.1meoto vJgMtP, 11 governo 
s(l poderá abrir credito Sllfljllementar a 
verba-obras publicas- até 1l cifra de 
iO e tanto>~ contos de rs. 

O Sr. Camillo Prate.~:-0 governo 
rxorbitou. 

O ~r. Orumond;-){as, a com missão, 
que não tem o intuito de desarmar a 
administração e antes procura zelar ~ 
palavra da província empenhada nesses 
o.:ootratos, vai ao encontro dos desejos 
da administração e dà-lhe f;~culdade 
para abri r credito supplementar nessa 
verba até à cifra por clla pedhla. 

Fica, pois, o governo habilitado a 
pagar no presente exercício as obras 
auto risadas <1 contrata1l~. 

Assim procedemos pela r:~zào que 
acabo de addnzir; é necessario, porem, 
que a administração, a menos que não 
se deem circumstaneias imperiosas e 
imprevistas pelo legislador, não ultra-
passe os limites que este lhe traça a 
respeito do djspendin dos dinheiros 
publicos. 

Si ao governo continuar a racultlade 
de dispor <los dinheiros publicas se-
gundo o seu arbítrio, não respeitando 
os limites traçados pelo legislador, a. 
pro,·ineia poderá ser levada a completo 
descalabro, maxime sn achando oa 
administração president8:! que não 
apalpem devidamente as suas circum-
stancias floanceiras. 

Desde que armamos a admioistraçào 
com os meios necessarios para occorrer 
ils despezas com as obras publicas au-
lorisadas e contratadas para !lerem pa-
gas no regimeo da lei do orçamento 
1·igente, pareceu i commissào que se 
imponha como orna necessidade a re-
voga ~ao desde ja da faculdade que tem 
o gO'Yil1'110 para abrir credito !IUpple-
mentu à verba -obras publicas- do 
orçamento vigente atd ao limite de ISO X 
do valor da dotação. 

Assim,o governo fica com os mttios 
neussarios .para occorrtlr a todas as 
despezas ereadas pelos contratos fei-
tos. 

A emeoda tem uma outn parte, qoe 
autorisa o gonroo, desde ja, a abrir os 
cre~tilos suppleateotares oecessarios aos 
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os. ~ •• ~e lS da lei o. 3~7 para occor-
rer às despezas das recebedoria.s,de que 
trata a ultima parte do § 11.• n. 3 do 
art. 2. • da presente lei, isto emquanto 
não estiverem celebrados os contratos 
com a estrada de ferro D. Pedro li para 
a arrecada.ção das rendas provinciaes. 

V. Exc. h a de se lembrar de que, 
quaudo se disco tio a medida consignada 
no a .. t. 2.•, relativa à supprtlSSão das 
recebedorias e necessidade de se contra-
tar a arrecadação da~ rendas provin-
ciaes na zona servida pela estrada d.e 
ferro D. Pedro IJ com essa mesma es-
trada, nt)s nos compromettemos a, em 
occasiào asada, reparar os inconvt>nien-
tes que assignalou a bancada gover-
nista quanto ils difficuldades que dar-
se-hião oa arrecadação das rendas pu· 
blicas, si, snpprimidas desde logo as 
recebedorias n!lllsa zona existentes, não 
ficasse habilitado " 1711Verno para eon-• v llnuar a fazer a arrecadc.ção até qutJ se 
e!Tectuasse o contrato co.u a estrada de 
ferro. 

Estâ desempenhado o no~•.n compro-
misso para com a bancada r:over-
nista. 

Habilitamos tambPm o governo, em 
outra .parte da emenda, a ra~or a des-
p~za necessaria com o pagamento do 
jornal que publica os tra balhoa da aR-
semblea durante a prorogação, porque 
o contrato celebrado pela mesa com 
esse jornal provê somente sobre o pa-
gamento duo:aote o período ordinario da 
sessão. 

Offereço tambemaseguinteemenda (lê). 
« Fica o governo da província autor•-

sado a despender pela verba-i!bras pu-
blicas- a quantia oecessaria para au-
gmento e reparos do predio em que 
funcciona a escola de pharmacia da ca-
pital. 

Os Srs. deputados que se occnparão 
da materia lembrarão a convenieocia 
dessa medida, porque, com os compar-
timentos que actu .. lmente tem aquelle 
edificio, não se pode preslar ao fim a 
que está destinado (apoiado do Sr. Sd~. 

Desta forma, parece que se concilião 
as difficuldades apontadas pelos amigos 
do governo. 

Apresento ainda outra emenda, em 
nome de diversos colleg.u, e posso dizer 
me.•mo, em oome da quasi unanimidade 
da casa, em que procurão Interpretar o 
que se ar.ha disposto Das leis n. 3327 
de 5 de Outubro de i1181), 3393 de 
!I de Julbo de t886 e 33.\7 de~ de 
Setembro de t887. leis estas que auto-
r i!!A(J o governo a despender o que ror 
necessario com o prolongamento da li-

oba tele8raphica da cida-Je da Oiam'\n-
lina até a da Jauuaria. 

Por esta emenda, que a commissão-
aceita, llca entendido que cada uma 
Jas rereridas leis consigna credi tos dis-
tinctos, sendo o credito total a som ma 
oelles consignada. 

Isto é apenas uma interpretação d& 
leis emanadas desta casa; não crea des-
peza oova com esse serviço. 

O!Tereço lambem como additivo o pro-
jecto n. :176, apre:~eotado pela C·•mmi~
são de podere~. o qual marca subsidio 
para os membros desta assemblea ou 
bieno.io futuro. 

Esl8 projecto realisa o precei to do 
acto addicciooal, que determina que no 
rrimeiro anoo de cada legislatura se 
marqt1e o subsidio ~ que tenhào d•-
rei•o os deputados Oc· bieonio seguinte. 

Passarei agora a tomar em considera-
çao as emendas offereddas p11los hon-
rados coiiP.ga:s que se occuparào da ma-
teria. 

Ha aqui uma emenda. que é propria-
mente 11m additi,·o. apresentada pel() 
Sr. Teixeira da Motta e que trata de 
pagamento ao pr'lfessor da aula no-
cLurna de Sahara. 

Em occasião opportona, a commissioo.1 
se manifestara a respl'ito tlc,te addi-
ti v o; podendo, entretanto, desde ja ga-
r.antir ao nobre deputado que oào vejo 
Inconveniente algum oa aceitação do 
mesmo addi tivo. 

A. emenda o. ~. qne e do Sr. SabiDO 
Barroso, rerere-se a iutroducção e col-
locação de immigraotes nesta provín-
cia. 

A respeito da materia de immigração, 
a casa ja ou vio o que disserào os co l-
legas de parte a parte. 

Trata-se, ú. presidente, d'um ser-
viço contratado pela provinc.la. 

A.lguos entend.em que o contrato ce-
lebrado com a Associação Pro~eotora de 
lmmigração pelo presidente da provín-
cia não coosulla os interesses desta. 

Mas, quer consulte ou não, o que é 
certo é que a assemblea até hoje ainda 
não rescindia o contrato e nós não po-
demos, em face d'om contrato autori-
sado por le.i , tomar outra attidude que 
a que assumio a comrolssão t . • de fa-
zenda, armando a administração com os 
meios nccessarios para occorrer a esea 
despeza, até qu.e a assemblea delibere 
o contrario. 

A.ccresce que nas coodlçõés ecooomi-
eu em que está o paiz depois da lei t3 
de Maio, para obviar as difticoldades. 
em CjUe nos achamos e para substituir. 
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~- presidente. o braço escrno com 
qoe cootatl a lno>ora, me parece qoe 
mós o.ão podemos encontrar medrda 
aaais conveniente do qne a io troducção 
de immi~raotes, do que a ruodação da 
wWDÍS.lçàO no paiz (apoiados). 

Voto pela emetda o. ~ :~presentada 
pelo Sr. Sabino &rroso. 

Pela emenda o. 3 lica o preside11te 
da prwtiocia autorisado a razer opera-
~W8 de credito atA i ,OOO contos do 
reis. 

Não posso. embora de~eJP. concorrer 
para a aceit~çào de•ta emenda, porque 
receio, Sr. presiclen te, t:oncorrPr r• ara 
faZ1!r recahir sobre a presidencia nma 
respoo:<abilidade superior as soas ror-
çu. 

A emenda o. 4. Sr. pre~idcnte, coo-
ttm o ma elevação ue ''er ba e é divi-
dida em doas partes (lê). 

Não aceito, Sr. presidente, essa ul-
tima parte da emenda, porque oo pro-
prío orça:nt~n to ,.ig~nte~ vrRanisado pe-
los honrados deputados •1ue occupãn a 
bancada o r posta , aclla-se consignada c1 
n rba de ttiO C1lnl.os para t.;sas despe-
zas : achn H! tr~ç:rdn n limite de ttíO 
conto!', maxímo destio:tdu ao governo 
para abertura de creditos supplemen-
ures. 

O autor da Pmenlla, ·Sr. pr~sid~ote, 
aão deo as razões ~m quesA fi rmou 
para que a r.asa aceitasse a al teração 
que propõe. 

Ao mesmo n. e§ propõe o nobre de-
putado qut>, em vr1. de 30% marcallos 
pela commis~ão como limite ao gov~rno 
para abHtura de credilo ã verha - ohras 
publicas- . se o eleve a 50%. 

Nào aceito, Sr. presid11n te, o limite 
proposto, pelas segurotes razões. 

Primeiramente, porque, qualquer que 
seja o limí!e •1ue a casa trace á admí-
JJistração a respeilo da verba - obras 
publicas- , esta nào respeita-o e até 
excede-o muitas vezes. 

A outra parte da emeuda diz (I~). 
Nada vPjo qoe justifique, Sr. presi-

dente, esta parle da emenlla. 
Acei to a emenda o. 6, que manda 

que a quanlia de 30 contos, r.oosigoada 
110 orçamento vigente para os festejos 
~m a inauguração do ramal de Ouro 
Preto, seja applicada ás cadeir:1s oo-
c:lornas fundadas nas sedes das co· 
marcas. 

Sr. prestdenle. não tendo até bo:e 
t!ido applícada a quantia consignada pela 
assemblea para os festejos com a inau-
guração do ramal de Ouro Preto, d&-
' 'endo achar-se a mesma em deposil.o, 

acho que é de bom conselho que a casa 
adopte a emenda, man·laodo applical-a 
as ~deíras noetnrnas de instrucção pri-
mari:L 

A tmeoda o. 7 ll iz (lê). 
Aceitn esta emenda, a!lsin. como 

aceilo a emenda n. 9, qoe concede ao RO-
Teroo credilo para mandar pagar o que 
80 deve ao escrivão dos rditos da ra-
zeod . 

Esta omenda realisa om compromisso 
da provi nela para eom esse ruoCCinna-
rlo. cujo pagamento até boje não tem 
sido reil.,, não sei porque razão. 

O Sr. Campello:-!poiado; ~ uma 
medida josla. 

O Sr. Oromood : - A eml'oda o. tO. 
apresentada pelo Sr. S1lva fortes e uu-
tro~ collegas, delermina q o e depoi:s das 
pala' as - estrada.•. ponLes- accresceo-
te-se- cnandando·se fazer de prereren· 
cia as que forem oecessaria..•, ~egundo 
representações dirigidas a esta assem-
blea. 

Ella não desorganisa em cousa al-
guma o orçamento provincial. 

Portanto, aceito-a. 
A ernentla n. t I manr!a que SA cles-

PCUllào 20: 000.$000 para fundação de 
um nutleo colonial na cillade .te Rio 
Branco. 

Não aceito esta emenda, porc1ue a 
ruodaçào de colonias eslã affecla â 
adminislração da província, que as o·-
tabelecerá ou zonas em que o deva 
razer, conforme as informações que lhe 
forem prestadas pelos auxiliares, a cujo 
cargo está CS$e ~erviço. 

Assim, me parece qn" :~ ~·~ecnblea, 
adaptando esta emenda, lu v alie esphera 
da administração, pro~ora realisar um 
pensamento da lei cuja realisação está 
affecta ao governo; e accresce qne nessa 
zona exis te rondado um engenho cen-
tral. auxiliado pela província, com obri-
ga•;ão, nos termos da sua lei or~anica, 
ile fundar allí um nncleo coloo1al. 

Ora, si o eo~<~nbo central alli ruo-
dado com garantias da província tem 
obrigação de fundar esse oncleo colo-
nial, como é que a província ba de fa-
zei·O, eximindo-o dessa responsabili-
dade f 

lia ainda uma emenda, e é a ultima. 
do nobre deputado, o Sr. Or. Aristides 
Maia, que manda accrescentar em um 
paragrapbo a materia contida oo pro-
JeCI.o o. i deste anuo; isto é, por essa 
emenda. S. Exc. procura babilitar o go-
n roo a despender o que rOr neeessario 
com o levaolaaaeoto da estaloa á me-
moria teoeraoda de Tiradentes. 
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S. Exc., pela sua emeod&, o 10 
traça o limite da despen a rea-
lisar a pre.~ideocia; mu, si est& des-
peu tem de ser realisada pel~ verba 
-obru publicas ,p&ra o que pretende 
o nobre deputado abrir credito supple-
meotar ao goverM. sí a 11ste ll.:a á dia-
eriçAo a sua applicação 1 . 

Sem que P.U me manifeste positiva-
mente si aceito ,,n não, embora eu o 
den fazer, obe<!ecendo os impulsos de 
meu coração, decl:~ro á casa que nesta 
par&e aceitarei seu voto, qualquer que 
elle seja. 

Mando á mfiSa lambem uma emenda 
d~ meu collega, o Sr. Senriano de Re-
sende, que assiRoei por defereu.cia á 
S. Ele. e não porque assumisse a sua 
responsabilidade. 

O Sr. S8'feriano de Resende: -Eu 
wumo. 

O Sr. Dromood :-Acredito, Sr. 
preaideo&e, que a ma teria ~e acba mais 
ou menos discutida; tanto quanto mo 
foi possi'f81, manifestei o meu modo rte 
pensar a respeito das emendas otrere · 
cidas; sinão levei a couvicçlo ao animo 
da casa, ao menos, fica-me a vaidade 
de nessa parte ter cooperado com os 
meus esforços para que caminhemos 
um passo adiante em nossos trabalhos 
e realisem.os nossa mi!l!lào nesta casa, 
que é dotando quanto antes o governo 
com os meios necessarios á gestão dos 
publicos.negocios. 

Requeiro, portanto, o encerramento da 
discusslo do art . a· o 

(Muito bem; muito bem; o Ol'aOO'' é 
cwmprirnentado por seus amigvs e col· 
leg~u). 

O Sr. Dlllra : - Elucidou ' questão 
perfeitamellte. 

São apoiadas e eotrào conjuncta-
•nen&e em disc~o as seguintes 
emendas. 

N. 13 
Ao art. 3. • accrescente-se: 
§... Fica o governo da província au-

torisado a despender pel& 'f8rbl-obras 
publicas-a qoantia oecess&ria para o 
aagmeoto e reparos do p.redioem o qual 
foocclona a escola de pbarmacia da 
capital. 

Sala das co~miaões, 9 de Agosto de 
1888.-Drumoud.-G. Prates.-1'. Sã. 

N. U 
Ao ar\. 3.• S o. accreseeo&e-se: 

para a u~uçlo du leis ns. m7 de 5 
de .Ou&ubro de.t~. a395 de it de Ja-
neiro d.e t8S6 e 3"7 de 118 de Ou&obro 
de t88 7, llealldo entendido que cada 

uma du referil1as leis con~igoa credilo 
dialíncto, s~odo o credito total a 
somma dos creditos nellas coosignadoe. 

Sala das sessões, 9 de Al(osto de 
tS&I.-Dromood.- 1. C. M. Morta.-
l.o'. Alves.-Or. Coelho de Moura.-Pa-
dre ~·irmiano.-1' •dre Teixeira.-A. de 
Mattos. - D. R. Viutti.-F. Br:~z .-Dr. 
M. da Rocha.- Uranllão.- Ciaudiouor 
Nuoes.-José Bento Ncgoeira.-·A. Vel-
loso. - Nelson. - Te1xeira D11arte. -
Campolina.-Severiano de Reseode.-
Nogneira.-Soares Peixoto.- T. To-
leodai.-G•Inego Pimenta.-Antero. -
Jurum.eoba.-Barroso Janior.-França 
Vianna. - Martins de .\ndrade. - Na-
varro.-Leonel Filho.-Silva Fortes.-
Josioo de Araujo.-';ampello.-Aris-
tides Maia.-J. Dulra.-Chassim Dru-
m:~od .-LindolpboCaetanu.-Sousa Ra-
bello. - Salalbiel de A. I me ida - Dias. 
Fortes ·-Antonio Martios.-Barbosa da 
Silva. 

N. t 5 
o 

A.o art. 3.• accresceotem-seossegoiu-
tes §§: 

§.. . A. abrir rreditos sup;>lemeo-
tareÇ aos os. 3 e ~ do art. 2. • da lei u. 
3~37 até á quantia de t 9i: 570,S:st t reis 
para o pagame •lo tle pontes e estradas 
em coostrucçào, estradas e•o conserva-
ção, e de despezas feitas no paço da as-
semblea provJDcial, segundo os oOicios 
do governo datados de i8 de Junho e 
i8 ae Jolbo ultlmos; revogada desde 
ja a autorisaçào concedida na referida 
lei, art. 3. • § t . •, para a abertura de 
crediw supplementar ao § 6. • o. ,i , 

§ .. A abrir desde ja o credito sop-
plemeolar necessario aes os. 3 e ~ d() 
art. 5. • da lei o. 3~37 para occorrer ás 
despezas com as recebedorias, de qae 
trata a ollima parte do o. 3 § ~-• art. 
2.• da presente lei, emquaoto não es-
tiver etrectllado o cootracto com a es-
trada de ferro D. Pedro II para a ar-
recadação das rendas. 

§... Fica, desde ja, elevado com a 
quantia que for oecessaria o cred.it() 
aber&o oo art. 2. • § I . • o. 5 da lei 11. 
3U7 de 26 de Setembro de 1887 para 
pagameota da p11blicaç&o de debates e 
aonaes. 

Sala das commi~es. 9 de Agosto de 
t888.-Drumood.-F. Sá. -c. Prates. 

N. t6 
Emt'loda ao art. 3. • do projec&c. 

o. 323. 
§ .. O governo da província rescia-

dirá o contra&o de i8 de Janeiro ui· 
limo, relalívo á introdu~ e colloca-
çio de immigranlel, liquidando qual-
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quer debito provado, em que efTecliva-
meote esteja a provit·cia, em coose-
queoeia daquelle acto; e para execu-
clo da lei o. 3U 7 de 26 de Agosto de 
1887, o governo expedirá novas io~truc
çôes, no sentido de sereo1 lealmente in-
terpreladr•s os intuitos desta ...ssemlllea 
e. por mPio de concorrencia e publici-
dade, com rscrupnlo re~guardalios os 
interesses lla pro1·iucia em qualquer 
contrato que lenh~ a administr::çào de 
celebrdr para orgaoisar devidamente o 
terviço de immigraçào e de nucleos co-
loniaes, nas forças do credito de que 
trata o art. 8. • da rerarida lei o. 3U 7. 

Sala das sessões, 9 lle Agosto de 
t 888.- Severiaoo de Resende. 

.DisposiçiJes pemta~ntes 
~ Ficam supprimidas, oos municí-

pios, ~cadeiras de iostrucçào prima-
ria que excederem ao numero de 20 
em cada um, conserv~das as de provi-
mento mais antigo. 

Sala das sessões, 9 de .~gosto de 
t 888.-0Jumood.-Severiaoo de Re-
sende. 

! ' lido e apoiado o seguinte addi-
u~o : 

N. 44 
OIJereço como additivo ao projecto o. 

:Ji3 o de o. 376. 
Sala das ~essões, 9 de Agosto de 

1&88.- 0rumood. 
E' approvado o requerimento du en-

cerramento. 
Em seguiJa, é approvatlo o art. a. • 

com as emendas os. 2, 3. peoullima e 
11ltima parte da de o. 4, os. 5, 6, 9, 
13, u e us. 

A de o. t é considerada como ad-ii-
tlvo o. 43. 

Ast.le os. 7 e 8 ficAo para serem dis-
cutidas nas dispos.içoes pen'laoeotes. 

Tlldas os outras são rejeitadas. 
O Sr. Soares Peixoto declara que vo-

tou pela emenda que autorisava a ca-
mara de Caraogola a contrabir um em-
presUmo para caoalisação de agua pú-
ta.el. 

t'ica adiada pela bora a discussão do 
art. i•. 

Seod.o dada a hora, o Sr. Presideole 
designa para ordem do d!a o seguinte. 

A.té tt e t j i horas da manhã : 
Expediente e apresentação de pare-

ceres de comllli.ssões. 
Plliii.EIIIA PAliTE 

Até meia hora depois do meio dia: 
Cooliuoaçlo da discussão dos addi· 

t ivO! ao projecto o. t54. 

S&I;Ul'llA I'AIIT& 

A tê t e X hora ria tarde. 
~. • discussão dos projectos os. 3~11 

e 3G!l. 
2 • do de o. 2~1). 
1 • llo de n. ~6ií. 
:1 • •lo~ adt.litivos ns. t. 1-a. 1-d. 

:S , O. !l e 1 t ao projecto n. !l <~ olo addr-
tivo n. t - h ao projecto n. Hi\. 

a.• lln pn•jcctu u. 19\ e seus addi . 
ti vos {posturas rnunicip:u!~) . 

Ot!cussão do parAr~• da commissãe 
especial de lnquer:to com o voto em se-
parado sobre o autographll da lei u. 
3U~. 

Discu:.são do parecer indeferindo o 
requerimento do cidatlào C. Guedes 
Costa, de privilegio para estrada de 
ferr\1. 

Tf.UCEIIIA PAIIH: 

.\lê 2 e X hora.s da tarde. 
. Continuação da 2 .• discussão do pro-
Jecto 323 de orçamento provincial. 

t. • discussão dos projectos os. ':! 
a 45!i. 

IJ LTI.IIA PARTE 

Alá i horas e 3/ \ da tarde.-Apre-
seotação •le po·ojcctos e indicações. 

Até 3 horas.-Apreseotaçào de re-
querimentos. 

Lavanta-se a sessão. 

--•"' ""o<w>o""' "" • --··· 

38. • S~:SSÃO OROI:'iAIIIA, E li !O O~: 
AGOSTO OI> 1888 

I 'RESIDRSCI \ lkl Sll. SILI'ESTRB PRRRAZ 

SU~I MA RIO.-t>x podioutu.- Obsorv açilos J ., 
Sr. Vlo lli.- Uiscursos do, s~. Ur~nllão ,. 
A. Teixaíra .-Ub:~erv;~çües!loSr. A. llaehadu. 
-Parecercs.-ln versão da ordem do di~.
Observ,,ç•ios do Sr. Ou1r11. - l.• PAOT~ DA Oft · 
D&v oo DtA.-Medidns do estltisllca. - Ohser -
va~óe1 do Sr. Tei~rira Ouarl6--!.• PARTit o., 
onosv DO DI A.-Eslabelecirncntcs agricol:ls.-
Observaçõcs d"$ Sr<. t' r:1nça Vianna o Vinlli. 
-Emendas e dddiiÍ\'OS.- :1.• PARTP. DA OROE)I 
oo DIA.- Orçnmentn provincial. Oiscur$U• 
do. Srs. ~·orreira Al ve:~ e Líndolpho.-Emon-
das e additivos -Observações do Sr. r.. 
l'ra tes. 

As 11 boras a 50 miuutos da manhã. feil.o 
a chamada, ach3o-se presentes 05 SI'S. Síl-
ve51re Ferra1, Llndolph~ Caetano, Navam :.. 
Sala lbiol, Amaral, Cam1lello, Autouio ltar -
tins, Drumond, Chassim Oru.m~nd, Sena . 
Vaz de Linu, Barbosa da Silva, França 
V•anna, Jose Theodoro, Rias Portas, Sol v., 
Fortes, Amerlco de Mallos, Candldo Cor-
queira, Arislides Maia, Dutra, ROdrigue' 
Rort.a, Josino de Araujo, Leonel Pílhu. 
Antero, Sousa 1\abelln, Lafayene, Alvaru 
Machado, Camillo Pr&lcs, José Brandão, 
Francisco Sá, lurumeoha, Fhmiano Costn, 
Moreira da Rocba, Coelho de alour;a, Lu i> 
Vieira, Carupollna, Gome~ Cand ido, Teixelr.> 
da Mona, Severlaoe do Resendo, Soar••< 
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Peixoto1 Teixeira Duarte, Tolendal, Fer-
reira Alves, Violli, Francisco Bru. A •e-
liDo Correa. Autonio Teixeira. Auguno Ce-
sar, Carlos Noguei ra, Velloso, N~<lson, Sa. 
bino Barroso Junior, Claudiooor NUJles, 
Pimenl4, lgnacio Muru. Nogueira, Ramiro 
Martins; faltando com c.1u.u participada os 
Sr.. Augu:sW~ Caldeira e Porliriú Machado. 

·' brHe a :IM~o. 
E' lida e appronda a acu da anteeedentt. 
O Sr. t .• secretario da conta do seguinte: 

Euaotans 
O (fi cio• 

Um do secreurio do governo, enviando o 
requerimento, en1 9110 t.ulz Peixoto de :Wrlln, 
rt-upitáo do pohcia. pede aposentadoria. 

A· t .• commli':IÁO do fazenda. 
uutro do mesmo, remenendo as contas da 

umara municipal da CbriHina. 
A' commissào do rueoda municipal. 
Outrn do mesmo. reme11e0do o requeri -

mento. em quo O. Elisa Josephina da 1\ocha 
Nu nau, prof~ora do Altn da Cru! de An-
tonio Dias da capiul , pede um anno de 
lic~nça. 

A' C\llllnlil<.'làO de lnstrucçàn puhlic.1. 
O Sll. IVIOTTI:-Sorn fl""r~r menu m:io 

em seara llhdla. Isto •'. no 7.• ~istriclo, vo11 
maudar à rnesn uma reprosenuçio da ir. 
maodade do Senhor Bom Jesus 1c Pa$sos ~ 
do S.tcralltnnto, da rrogue1.i a e ~idade do 
llio Preto. 

Esta r~vrc:<onlaç~o rui- mr. rcmeuion pnlo 
meo volho antigo. o Sr. conego Franctsro 
Fabiano tio As~is Calul:l. 

l'cdc a mesma Irmandade um aux!liu Jt3ra 
ser a11Piieado às obras daquelle oragn; e cu 
~sporo quo V. Ex.1 tomando u devida oon-
sideraç~o este Jll!dtdo. raça ch'lgar á' mãos 
da ronunissào respectiva a representação do 
que trato, allm de tCdt, embora tarde. ainda 
po>sa 51lr auondid~. justa como r-. a preten-
çã.o dactnolla irmandade. 

O SR. 01\ANOÁO:-Sr. presidente. 6 meo 
intuito. lvmaudo a palavra. ro:clamar pulu 
hom andamento dos nossos trabalhos, das 
t•ttdlda~ quo 61io sujeitas i nossa apreciação. 

Stl 11ue poderei ser tnxado de cace ta, mas 
promolll <1uo havia de todos os dias vir á tri-
buna fazer est.1 reclamação. 

Atú hontem ou reclamava contra o pro-
ced imento da commiss:io de redac~o; bojo, 
porum, o faço contra a mesa. porque estou 
turorm3do de que alguns parecereS achào-se 
fu rados e apresentados e quo V. EL os 
conserva em sua gueta. 

Or:1, Sr. presidente, parece-me que a mesa 
não tem esl8 direito, de rel4rdar. de occal-
lar, de n~o suj~itar á d ' hberação da casa 
es parecere$ que lbo sàn apresentados. 

Sou poiilico arregimentado, presto toda a 
adhesio aos meos co-religionaria:;, m:lll, 
acho pouco regular este procedimento. 

Ou a commlssâo não dee parecer algum 
... en tão, falta 4 verdade, ou :doo e V. E't. os 
tOR$er•a em sua ga V"la. 

luteresso-mo mallo. Sr . prt<~ldente, por al -
~:umas medida~ quo rorão oJT•rocidas como 
addiuvos ~o projecto n. 3110 o niio posso, por-
tanto, couser var-me calado, desde que vejo 
que so pr'ICede para comnosco d.e ma-
neira pouco Uleociesa, sem aquella coosi-
dr.r:tç~e quo devemos m;~rre9r de a ossos aml-
gnõ, amigol quo suslentatnos com IOdu as 
for.;as e alé tneomo com aacriftclo, moitas 
vr~. de nosaas opiniões. 

O Sr. Caodido CerqueJra : - Apoíado ; t 
o que tem me aconteCido. 

O Sr . B.raodão : - Nes&ee cermos. peço á v. E\c., Sr. presidente. que examine a aua 
pallf'leira (rillldo•) e, si a lu existirem panc&-
res da com missão de redacçào, 01 d6 para a 
ordem do ~··· taoiO maio quan&o esse j)I'OC&-
dimento não pode Influir na delibeneao po&-
terior da casa ; o parecer ou projfCIO h 
commlssio tem de pus.l!f por 3.• discallio, 
tem do Ir á uue~o. nào jlo<le. ponaniO, a 
moaa ou a commissão prejulgar tlSIU mato-
r ias. entender que ellu não são convenien-
tes. por <1ue isto nào é da sua auribulçào. 

Assim, Sr . presidente, pl'ÇO i V. Exc. qu•. 
sem enxergar o menor vtso de censura nn~ 
minha~ palavras, querendo apenas concor-
rer para o bom andamento de no:Uc,s tr3b~· 
lho•. des~jando quo as matert~ s que s;on 
aqui apresentadas s•jào sujeíus à nossa doli-
bençào, sejão ou não approvadas pela casa : 
peço á V. lhe. que sujeite o.~ referidos p~
r~ere• :i dlscussâu. 

Nenhum deputado apresenta rrojecto~ 
nes ta assemblea, sem esur convencido da 
sua con•enieocia ; portaoto. devem ser dls-
culidM a eu rt>Signar-me-h<' ~om a sorte das 
medidas pelas quaes me in>eressn, tAmtanlo 
IJUe 6ejio sujeil:ls e dec•didas pela assecubtoa 
(opoindo•). mns que não Oquem dormindo 
nos pa.tas das commissões on na gaveta d11 
V. Ex c. 

f'nç•J e;.to pedido. Sr. presidenle, o pe(:r• 
desculpa por estar todos O> dias ranMiraodu 
a assomblea ~ob ro este ponto (muito bDm). 

O Sr. DiilS fortes : - Isto •' mu:tn soriol. 
O SR. ANTON IO TElXEIR .o\ : -Sr. pr"-

sidcute, a casa c a provi,tcia ain~a <•· AChiu 
debaixo da lll'essào de utna accusaç;in qu•· 
roi feita con tra o jui• municipal d•• Piumh• 
pelo tneu nobre collega. o Sr. ten•nte An-
tero. 

Por conseguiult>, .,a parte do an~smo or-
gin c1ue espnlhou a noltcia dovu vi r a ropa-
raç.iu da mjusliça Jtraticada para com ess" 
dislinctu magistrado, vi;;o como o meu nn-
bro collcg:t se achava m::l informado, haloi· 
tandu disl4nl0 do lugar on~a reside esso dl>-
lincto cidadão. honra da magistratura. 

Sr. prosldente, foi aJJNlSuntad' uma poti-
çitct dn dlgn•• juit municipal de Piumhy ;i 
autoridadu policial da localidade. ondo vem 
resposta a todas as accu:;açóes •1ue partlrào 
dos lablo5 do meu nobre c:ollega. 

O nobre dOJIUI4do referia-se 4 um llbortn. 
que recebeu pancadas a mandado destr 
juiz. 

A autoridade volicial. Sr. presidento, qu• 
tinba mandado que o t.• hupec:or de quar-
teirão. o sargeniO commaodaote do t!esta-
camen&o e um oiBcial d.e justiça percorres-
sem as ru:IS de Piumby durante a noi111, por 
causa de perturbações promovidas pelos li-
beriOs. não só da cidade, como dos lugare,o 
ci rcum•lsinbos, tomendo que da parte da 
mesma ronda bouvessé pl!rturbaçào da or-
dem publica. por causa do ardor com q>ll' 
podlào aggredlr 05 que levanuvão desordom. 
imtou de reunir pessoas gradas da cidado " 
rol com ollas acompanhando. de longo. a 
policia para, no caso de desordem, poder ln-
torvlr contra :1 altoraçào da ordem publie.1. 

O Sr. Carlos Nogueira : - JsiO prova quàu 
distlncta e essa autoridade. 

O Sr. Jurumanba : - Alias respeitada pur 
IOdos os partidos. 

O Sr. Antero dl um aparl~. 
O Sr. J ununeoha : - V. Exc. c! suspeito, 
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;rorque te•·e cnmn adv~r.;ario ~ontr:~ " sua 
~leiçio no distrocto •·sse magistrodo. 

O Sr. DrAndãu : - Eu ·~ tou multo bem 
'to formado de •tnP.m ê e~~-. individuo. 

O Sr. l urumenh3 : -D'oudo~ cllc '(Pa,sn). 
"Não WM!. • . I O Sr. Antomo Teixetra : - :'íno cou tP.Ctl 
P•SO dignn tn3gistratlo, pur•pt~. $I o t•ouhc-
c:-. havia olt• render-Ih .. hlllu~nagem. rnmo 
3 um homem que sabe cum1orír seu ol,.ver. 

Voltando an facto, Sr. pt~•<i•lt•ut~; rutr~ a~ 
jle~~oa~ quo rurma••An 11 SPUiltlllll l(rllttO. IIU•' 
tinha tlu t111o•rv irun ra>O dr ·~ lr•·a111nr '111.11-
quor •I•S<~rdrm entrr n~ lil.!•rtos •1ue :tlura-
.;av:io :t onl•·111 puhl lrn " n r~11!la IJU•'. '.'s 
'fiOrSOJ:nin. nrhn .. n-~e o d1c::no )1117. tlltttttCI-
pal do l'lntnh)•. 

O Sr. Anl"r'• : - Isto ,. :s tlist·u..;.s~ •• do 
mou rnqucrtmOIIIu I 

O Sr. Alllnuío Trl~rlr3 : - E' aprna> um 
I~Ítl n IJIIr 1'1111 fnl t'r, 

n Sr. C111dlolo t:••r•111eirn : - E'li' juiz é 
muito pnh tkn n l'h\H II •Irr- :;1" 1111, ~""" tlf"V(!-
t O$. 

n Sr. Allt~>nin Tri~ rira : - Trm-sr pnr-
t:.dn rnrn wufl:t jul'lír.:.. t:wtn ••m r·•l:t(:.ln :w 
partltln rnthúl'l'adnr, ~OIUol Cm rl'l~~l\u ~~~ 
p~rlidn lilol•r31. 

n Sr. (.;~ndíoln t:rrtJUtll'a : - 0.< rnt'IO$ 
ftrl'lt'ftO O rnutro,rin: :'II''( ()Pr-il\lll'i :t n COidirtll:l. 

n Sr. ''"'•'11iti Tt·i~~ir,1 : - u IJIII• " ,.,,,,._ 
rí~n c la coullnn.1 o\ l(tt !i 11111 l'iobtl iw opl:li-
qu•r. pelo rarrn ole ,...r ron<en·aolur. trut um 
prro·rado tori~illnl I'"'~ ~ h~nraol3 lilu•r.ol. 

.,;:r. preo;iflf•uh~. tl f\ (:tt•lu, n rOIItl.. Pnruutruu 
um rull•, " " ruuri11 ti•· nm:t rua f•, comn f'ra 
tHUu r:~l. lr:Jthu tlf' rt•t•uulu:c.·l·u. 

t-:ntan., \ ' lllttt. n:1f~ lj1J#\rf'lll}h f'I'!'Õ{il'f:lr. rn -
f ÍI) imrn(•tf t:t t:UIIPIII .. ft IIPSta rnrr,-.ir:t f'~hin. 

11 Sr. Ju rn ou ru hn : - ~:m l:uh•ira nloni ~o. 
I) Sr. Anlrro : - L:o rt5u l11o l:ulo·ir:o. 
O Sr. t;arlns ~OJ:Uf"irA : - l•nis n:iu: :1 •·n-

lrnol:t da rlolaM ; alo• h~ lnddr~ pa r~ 11 
lado do rnmirnrio. 

O Sr. Antero : - N;iu h a. 
O Sr. Jurnmrnh:t : - F.u f•<ti•·~ l:i olia$ 

no Piumhv r ~nnhero l)<'l rritam~nte nqnrlla 
citlndt· ; ê 11lana, pÓrom M ~a h ida 1r111 ln-
delra. 

O Sr .. -\111nnln T1•hrir~ : - Sr. l'"'liolent•. 
não sei :o;i ht•: tlt acrf'tli :ar n • nubn: llcJHI-
tado pelo I 1.• dislrictoo ... 

O Sr. l're>hlen te:-P••o;o an nnlore dntlntaolo 
que cinja-~ ~ mntrri~ ol:t rPftrtSOIII;\1;~"· 
sobre a '1""1 p•din a pAiavrn . 

O Sr. lurum Pnh:o : -f:st:i tratando de mo-
tivai' 11 roprc~nntnç!ÍI>. 

() !\r. Pre<idr ntP:-I'nrrtfltiiU) est:i fnllda-
ruentando nm requerimento. 

O Sr. Antonio Trl~•ira :- (,;~1n11 olo•,.•nYui-
vendo a 111aterin de opte trnrn n r~pl'o'
untaçào. 

Como dilill, Sr. prcsident!l, niio :<ei ,1 de.•o 
acrl'dilnr nn nobre Mputado pelo I I . • olls-
tricto. quo prr•tlutioJ .u~ acrn:;llç:i '. ~•uu lur 
-prt'<tado juramcntn, on s1 dev~ dar c·' mna 
au toridade policia l juramentada e re<pci-
Sada por todos. 

O Sr. Antcru:-l'or quem ol Msignn~a wa 
represeutaçiol 

O Sr .• <\ntenlo Telxe1ra: - l'elo subdelesado 
~e polic.ia. 

O Sr. Antcrot:- :\ ht ~ n fam igerado l u-
• eoclo. , . . 

1 O Sr. l urumeoha:-Po•s SI n:oo " nven-
e iol é l uventino. 

o Sr. l'rtlllldente:- l'cço no nobre depu-

tado ')no se dirija ~ mes.1, comn manda • re-
gimcllto. . . . 

O Sr. Ao tnnio T-.,rlr:t:-EnL1n, n nutnrl-
olado mnudou proceol~r n.1:ttoolt! r••r110 de d!·-
llcto noniTenduln. nnde rnr:in t•r.r) tn< pM.<O~• 
''" "'IIUI3ç.in lilmada na Ofllnoau l"')'h~a. 
como •ucnp.17.fl!\ •lc cnnHtt~th"lr •.un perJnr•u. 

E essa~ rmlnttlto'l'rr~ ""I""· 11 :00 pu r ••t•n n-
c:a mruw. ru.1,;; "ilu. pu r :tr:1 ~ ,. •'•u ('uu s~
qurnr in de uma op1cdn, 1'SSr indil·idno rnctll-
ron n IIPrM. 

l'roo·r•olrn-so 1\ r ls:om<n ionpto•ritu o (hlr 
P~'~~O:i:ot lhlc.di;.: u:l.:; s,nultf• " ~ l •íl,• .. g~•1 f• •tne n 
o iTNull~o se achnu. n~o rhr~o •u hnrna~u. 
m:t< uril•nt.adn 1•1r:t tli~or qne tmha.n·r~llu1u 
panc.111:o d~ parto• de dois indoviduog '1"0 ra-
w\n parte ri;, ('Air11Hm. • 

O Sr. C. ;oin~n•1ra: -F.· uma uusrra••••l 
ll"r~!..'uir::in polilir:t r u:ul:& m:.is. 

11 ,;r. ,\niPrn:-F.' um ror11nno•o•. 
rt ~ ~ ·. An loou ln Tei~eirn :-F.' 11111 rnntntiC••. 

cnjn ••t•iln~:n rni r·~mrçaoln prl~ nnlor~. depu-
Udn. •IUP flmdiiTII> 3 1\((lf<l\(1\0 :\1(111, Mr~
lli l:tlltltt 111:1i.s uu •fito du urn ".""'r'''t'! quu 
u3 nfllrm:tt. ,·a dn uu1a :uuorut:ulc JUI':l-
mentadn. 

Sr. prc~id~nlc. l'o>n_rlootttolo~. pr(n ~ V. ~:~. 
qun ,.,,,. .. ulle n cn:-.a >I '"'rnu ltP l'lftr m.'ierul., 
un j ttr11.11 tlllll '1Hihlio:a n> olt•loa to•• ola ca'n ., 
r.,,ti.::in A Q\141 li"Uhn-mt' r.•(l!rido. 

~:· uon nrrn 11• justi~n pr31iraoln par~ ru111 
t•.:'..<,. m:u.:btr:ulo. 'Jun ~:t-111r "1'11• o ,~,!.SH liP. Ul'tll 
:u'('u'n(':\n, Sf\10 pndflr fl,•r• •n•lf•r-~~". siu:ln 
pi•ln IIWin {J1h' :\C;thn tlt• IIHiu.-;:J r . 

11 Sr. l'rt><itlr•lftP:-~:<t:i tPrmiunol.1 a hora. 
U ~r. Autnniu Tf'Í"t ftll":t.:-:~b.thh• .i UIP':1 

a pNi•·â•l,.l qu i' " "" rPtirn. 
U ~r. Prt"~~HtPul••a- '\\:'tu v·•~.;.n :u·T"h.l t •• tli>-

rumPuto fl11P ll unl•n• •l,putadrl f'uvin!J .. Jlnr-
'I'H' :->1" rrfPr~ ;,,. ~ubdriP~:ltfo do 1.ohrt~ ti:\ 
ciolnolr dtt l'innlh)'. 

o Sr. Au tfllliu Tllí~eirn :-Eut:lo, rarPl 1'"-
lollrar nn final dns minh~~ observa~·i•"<. -

unc1:l1 RNTOS ,, ore "J: nKrr:&lu o nnAO•Ht 
, 111m. Sr. su todclegado> dfl r•n lil'ia desta 

cidade. 
O ••nrltnrel Antonio AIIJ:II~tn lloloeiro de 

Almnub Jll'erl;n, n lwttt do• ,, • ., olirnlto, •1ue 
V. S. nllf'l;tC,>IOit juratttenht otc.>•'nrnrgo, si 
'' su/•pliran!e nunrlnu rrn ch:" ,tn nl1'1. 
p~ssat o l':<p>ncnr ~ Antouiu. ç~-e.rr:~vo oi•• 
Th11mn~ Ju~~oi llnrhos~; si o sut!JIIIrnnte or-
#!'tllth:.nu ronda/J~ra c.~su llrn~ ~~ ordt'nou ;\ 
\'. S. rl~nrnso nqueri:11 sobre a rractura ~~~ 
p~ma dnq uollo ll't-j!SCrav~ e .. Onalmeu.l<'. 
111130> 1\S pes~nns 'Jilll e~11verao na d11.1 
rondn -A>sim 

P. a V. S. deferimento 
AllllStn. sob o j uramen to do ~nrgo IJU~ 

o~erçn, rtue urn dias olo met.P. I'· nrd~nel 
l"'r uma pnrtnrla 111111 n orne.~ I oln )11sttç:1, 
l.ncharias llodrigue~ Ferrnira, em comt>anhia 
olo insptwtor do 1.• l]tlnrteirao dos111 C1dad r, 
tiil lira• dn Llmn o ~lello, e o S3rgonto com-
maltdaute do dostncamcrtto desta cidad •·. 
Antonio Alves Nngue1ra, fizessem patrulha< 
:\ ttffi te. nesta cidnde,allm de evitarem-se di)SC)r-
dcns que perturba,;sem o socego tmhlico: 
deso~dens llStas que, ja dias antes, se dav:iu 
1•elos libertos destn &idade e das fazenda( 
•isiob:u. 

Oe r~cto, dando estes empregados cllmprt-
:nnnto à minha ordem, resolvi lambem 
convidar varias pessoas de respeito des~, 
mesma cidade para em. minba com~nhi• 
soguirmos as praQ!os e ma1s pe~as que como• 
1101íeia patrulhavao, afim do ev1tarmos qn~ l-
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qaer conOlclo, qae por acaso podia se d.ar 
pela lmprudeocia da dila patrulha. eslando 
em mloba companhia o 111m. Sr. Dr. Anto-
nio Augusto Ribeiro de Al meida. pellclonario 
e jul• municipal desla cidade; Joaquim Ce-
~ar Augusto )laia. pharmaceutlco; Joaquim 
José de Freilas, fazendei ro e el"llnr: n•~ l'iO< 
outros cidadãos eleitoras. rlliJICiuveis, de.<la 
clclade. 

A 's oo1e horas da nolle. encontrando-se 
na rua do cemilerlo, oo5 fundos de uma 
casa, um •ulto. e querend11 t u o os mais que 
se acbado que e$le se des>e a conhecer, 
8:118, em •ez de obedBCer, cor :to dbp~rada· 
meole pelo campo abal,o. le•ando uma 
rrande 1uecb em um caminhn velho, não 
podendo mal; levantar -se. por ler fr3Clurado 
111111 pern~. O(c.uiiio esta em quB podemos 
reconhecer quo o •ulto que retiram-se ora 
Anlonlo, o~-escravo do cldad:io Thomu 
José Barbou. 

Logo que pelo pharmaceutico Joat1uim 
CM&r Augusto Maia foi reconhecido que o 
dito Antonio eslava com a perna fracturada, 
lrnmediatamenle foi conduzido por nós para 
uma casa visinba, a IIm de ser tratado. or-
denando- me nesla ocrasiào o Sr. Dr. Anto-
nio Augusto Ribeiro de Alm•ida quu pro-
cedesse oo olfeodído a auto de cõrpo de delicio 
e abrisse rigoroso inqnerlto, afim do liMI 
paleota o facto que se deo. 

Ao amanhecer do dia, procedi 11 auto 
do corpo do delicio, decl arando os peritos 
no mesmo que encontrarão no paciente 
uma perna rraoturada, consequeocia do uma 
•1ueda que levou, seodc; peritos 11 cidadão 
1oaquim Cesar Augusto llaia qu~ presen-
ciou IOdo o occorrfdo,e o cidadão Antonio Mo-
reira Guimarães. ambos pbarmaeculieos. 

!(o mesmo dia. tratando-se de proceder ao 
h&querlto, soube por pessoas Odedign•s que 
n .,açleo te linha aído Insinuado para diter 
•tne Joaquim José de Frei las o Antonio Au-
II IISto .Jo Freilas linhào lbe dado pancadas 
:t ponto de quebrar -lho as pernas, e sondo 
11sies dout cidadãos pMSOas de minha faml-
lla, jurei suspeição no. inquerlto e <~rdenoi 
11ue roue o mesmo remetlldo' ao delo«ado 
~e policia, anm de proceder como fosse de 
JU,ll(&. 

Tenho, pois, atleSiado tudo quanto di1 r&-
latin meole aos ileos da peliçàn, e quaoto 
ao ullimo, aunsto 9ue lembro-me de es1ar 
em mi nha companhta na rond~~t_alem dosque 
rerert, Ottoni de F reitas llourao, Henrique 
Jo;sequel da Cosia, Ludgero da Cosia Lima, 
Antonio Joaquim de Froilal, Antonio Au-
fi\!Jto de Freitas, todos cidadãos bonestos e 
Te~peitaveis desla cidade. 

·E' o que lenho a altalar, segundo o 
~Ido .• 

iubdei••J(&Cia dt policia da cidade de Pi-
umb:r. em 't8 de Julho de t888. 

O subdelegado dt policia, 

JU'fiUICIO Pt!ml Lua. • -
O SR. ALVARO IIACHADO (JHI« o"eüMi:-

Sr. pNIIdente. a exemplo do uobre depu-
lado, o &r. Vloui, eu tomei a palura pela 
onl:? aDm dt eo1'lar i mesa uma Bpre-
- • dOI babltaalel do po•oado de D. 
baile Dlldlndo a t len çio daqulla locali-
d&Mil,........_ 

O &r. Prilldeale:-J:u oio poeao &e41tar a 
repr•••I&Çio, !lM(Ot a hora d•thwla a 
1seo ja paeeou. 

O nobre depu tado agaardP-So paraaruanhi. 
O Sr. Alnro llaehado:-!u bem sei, Sr-. 

presidente. !JUO o pouco lltmpo destinado aG 
expediente ja es1a esgn~.ado e foi por I~ 
mesmo que, tendo em vistasatlsruer, quaui.CJ 
antes, os desejos dos hahiuntu de O. Isa-
bel o conhecendo a graode t:: fllculdade de 
110dorfazcl- o na hora approprlada, serYI-me 
de prccuduul" aqui. ha pouco, aberto peiOI 
nobro dol'ul~olot.Sr. Vioui, o sancclonado pol" 
V. Ex., snloci laudn, para esse ftm, a palavra 
pel~ ordem. 

Peço, p11is, ,dti'CU II>3 :i V. Ex. por insistir 
em manrlar. a moM a rupresentaç.\o. que te-
nho em mao;,, c~rlo• 11 ~ •IUO não deixará V-
Ex •• justo cnmo •'- de obr-lljo o destino con-
venienlo, como fez a r• mellida pelo dis-
llnctn depulado couservaolor, IIUO, ao lad<J 
d• V. Et .. tàn dii!Mntelll•• represeula nesta 
casa o tI. • districlo eleitoral desta pro-
v lucia. 

Parectt"ll d~ commt.JIÕII 
A comml~silo do r~dacçào apresenta, para 

3.• discussão. o projecto o. 4tt, do orça-
mento municipal. 

Para a ordem do! trabalhos. 
Sio lidos e vão a imprimir os seguin tes 

N. " 7 

A <ommissào do instrucçào publica. teud<J 
ex.•minado a petição e documentos da pro-
ress.•ra do ln5trucção primaria do Alto da 
Crut, frrgue&la de Antonio Dias des1a ca-
pital, i.) Elisa Josepbina d.~ notha Nunau, 
pedindo I ar no de li cença, Ju111a do toda~ 
justiça. auento o mao esta o do uude da 
petlc1onaria, e. porlloiO, é de parecer que S~J 
adoplt o se&uiule projecto · 

A asscmblea legislaliu pro• i.oeial de Kioa • 
GeraM decrela : 

Artigo uoleo. Fica o presidente da pro-
vloçia autorlsado a cenceder I anuo de li-
cença com ordenado .i professora do Allu da 
Cr uz. rregue&ia de Antonio lliu da capital. 
O. Elisa l osophlo• da Rocha Nona.o, para 
tratar dt sua u ude onde lbe convier ; rovo-
~radu ai dlsposi~l)es em con trario. 

Sala das comm1ssões, 9 de Agosto de 1888. 
- C. &!na. - J, Dutra. -JoSé Theodoro. 

N. 478 

A t .• commis:lio de rueoda, a quo foi pre-
sente o ollcio do secretario do goYer no 
acompanhado do requerimento edocumentos· 
eiJI que a proftSilora publica da cidade de 
Caldaa, D. Francisca tlonoria dos Reis, pede 
a eall aasemblea a decretação de uma lei 
que autorlse o gonrno a conceder-lhe apo-
sentadoria com IOdoa os •eocimentos, le-
nndo-se-lbe em eoola o tempo de ma&is-
lerio particular . 

Considerando que a pelieionaria no exer-
cido do mafillerio leal procedido de ma-
neira ~cima de toda a ucepçio, pelo qu• 
tem dado o melbor resnllado oo apronlla-
meato de - • alumooa: 

C onslderaodo qne, por tua asatduidade e 
lnlerease no cumprimento doa deveres de 
Sdll cargo • .,,b!8•1erio-l~e iueommodos qu~t 
a lmpoulbllll&o de eonltouar no uerclci• 
d" suas rnnccões, IXIIDO atleltio faoullali• oa· 

Ccuideranao que 1111 1ae1 ci~ums~anclu 
o rnoeelonarlo merece ser reiDuoerado e esta 
auemblea 1em concedido l;cuaee ravores a 
OUIIOI ; • 

B' .a. coqam111io de parecer que se adopi~ 
o MfUtllle projeeto ' 



ANNA E@ SSL 
A 1111emblea legislar in proYiocial de aliMS 

Geraes decreta : 
ArtiJ O uoico. E' o presiden te da pr>niocia 

autorisado a aposentar com os respectivos 
vooclmentos a prore>$0ra puhlíea da cidade 
ti~ Calda~. D. Franrisca ll.•noria dos Reis ; 
r~vogadas a• disposições ~~~~ contrario. 

Sala da~ commlssO..r. • 7 de Julho de 1888. 
- Campello. - Leonfll Filho. 

O Sr. ••rauça \'lau11a rorpeor n i11•ursàn da 
11rdem <111 d1a de amanha. anrn do ~nrcm 
•li scutldos os addilivos dn 11rojecto u. 9, os 
lll'uje.:tos 111. ! 0$. 3\9, 369, 104 c ndditlvos e 
fi urçanu•nto provind;ll. 

~;· approvado rste ri!IJIICrimenro. 
ti S:l. 10 .\QUI:.I ll UTRA (p t ln ordtm): -

:)r. presidente. pcr:1untn :\ V. F: t e. si a eu-
versão da ordem do Jia porle ter lugar ua 
••rdem r~quorida peln Mhre dcputallo ou si 
lh·n à di :~eru;âo du V. E t e. 

Si a~sirn ror. cu poçn prordrencia para a 
•li~cuss:in ri o orçamoctu vrovinci31 na pri -
meira llnrto da ordem do dia. 

11 Sr. 11rO!lidento : - O rcquerlrnenlo apm-
• •!lotndo Jl'lio nobre deput.Wo. podo a inversàe 
•la ordem do dia para a discussão em 1.• 
l ugar dos addi tivos I, I b, ta . l d, 3. 6. 9 a 
11, ofTPrr•cídos ao projecto n. o. assim con:•• 
•ti~cussãn dns prnjecll's !6.'1, 3\9 c 1"-. 11-
•·ando o orçamento provincial 11ara a ultima 
t•arte. 

E' approvado o requeremcn to. 
1.• !'ARTE DA OROF.M DO DIA 

11 t:dídc.s d• t:lllll;ttlro 

t;ontinua a di$Cussi o do addillvo 11 . " or-
Tcrccido a11 projccto n. UI\. 

São apoiadas e en trio conlunctamrn le •m 
•líS<'ussio as seguinl<:5 emendas: 

N. 9 
tJirereço como sub~mcnlla :i. em~nda sub-

"tl tutiva ao addith·o n. I ~ ns mMurías neste 
•·ontidas ~ 111ai~ as do projecto n. \ 11 c as 
•los addllevos n. 7. 60. 31 e !9. 

Sala das sessões, 10 de Aeosto de 1888. -
Nuarro. 

N. 10 
l!:menda substitutiva ao additiYO 11. 14. 
Sllbstillla -se pelo seguia te : 
Artigo .. . A materia do addíli Yo em dis-

o·us>io e mal• a dns add iUvos n. 58 e 39. 
Sala das .essões, tO de Agosto de 1888. -

•:.,ne,o Pimenta. - lurumenha. 
N. ti 

Sub-omeuda ao substitutiYo em dill(;ussào: 
!I Ficào desmenbradu do muntcipio de 

Jacuhy e anneuda~ ~o do Passos a rreJUezia 
de S. l'edro da Uniio • a ruenda da Ylun e 
herdeiros de Joaquim Fnncieco da Silu, de-
Mmioada da Fortaleza. 

1 Fica eleudo ã cat8foria de parocltia o 
disLrieiO ele p:u do Ja10W, desmembrando-se 
de SaniO Antonio do Riacho do Machado, do 
muneeiplo de Grão ll.ogol. 

Sala das ~ tO de Agotto de 1888. -
, •• Sá. - JurWDeoba. - LlodolphofCaeiiOo. 

N. lt 
Otrereço como emenda ao • ubstilutlvoJem 

diteulllào n. U as macerla& ciOt addilhoens. 
!3 e 1:1 elo projec:IO n. 15\ do correnle aooo. 

S. R. 
Sala d:u 18516-. lO de AIOtiO •• 1888. -

JQrnmeDII.L 

~. 13 
Oll'ercço comn emend~ • n snh<e ihttim .,,. 

tl lscusüo n prujerlu n. 79 ~•·5te ~ nnn. •111 1 
~$\. parto do addítivo n. 30 au 11rojecto u. 

Sala das sass•ie.<, 10 do .lgnst•o rte 1838 -
Á •·olino Corroa. - lurumeuha. - P. Orai. 

N. J.\ 
OITorecnmns romn sub-entCIIII :e u ntltllti••• 

11 . a~. · 
Sal~ tln~ ~•.ssiles. lO de At;"••" do lll88. -

Orumumrt. -Jurmncnha. 
O Sr. t\ lll<mio Tcex-.ira 11Mo 'l"" St>ja des-

taudo ol atlditivo u. til, l'e.stn tr1tar de ma-
Ioria lrrita niJ•, n qu< se •JIIP(•~. 

11 Sr. Barro<J; Junior pNI ~ 'l"• n Sr. pre.<i-
rtento mAndo in;cre•el-o par:t a o.lost• us.in du 
a<ltlilivo n. 1\, 

O Sr. l'ru;idcnte : - Vom tnn ud nr prnce-
dor 4 lcilun d& todns as m:llol'ia~ t·nrorcutcs 
ao ~thllt ivol 11. I~ o suh, titul ivn, 

O Sr. 1.• SI'Cretario prourlo ~ l,•ltura . 
11 Sr. l•ro;ltleuto declara quo uán pode 

act•ilar 3 sub- emenda 11. G unvi~ob no nd<l i-
ti• o o. !!, portiU6 a cnmmi.«âo oi~ ~tatlstica 
ja apresentou p3rccer pedindo ínlurmaçues. 

Igualmente nâu accei ta o ad4111YO n ;;, por 
conter ma teria contra o u nci<l o. 

O SR. TEIXEIRA DUARTE {p•/a ord•m): 
- Sr. presidente. pedi a palavm fl:lr3 ruer 
alg1Hlla:4 considerações em r~lnçào n dil~loora
çào •1ue V. Exc. acaba do tii iHnl' sobre o 
:~ubstiiutivo 'IUij tive a honra do aterO>rrllar 
li assem bica. 

Sr. presiden te, por mais tratos 11ue dé ao 
~pirilo, por ma is .11u~ pens~ c quo 11a:>Se as 
vestas sobro o reg11neuto, nao rncontro dls-
po~içâo alguma sobro a ttual V. Ex c. 11ossa 
firmar-se para dar o despacho •1uo acaba de 
dar. 

V. E,c. ralou no parecer apre:4entndo pela 
nobre Cllmmissâo de estatística, mas 11ue 
não ge rcrero ab~olutamnnto :i tnatorla <lo 
pr~j-,cio que tlvo a honra de ofTercccr como 
additivo ao projccto n. I :S~. 

E, Sr. presidente. n:io (Jrccis;l ~~:rnndo ~s
rorço de intelligencia para comprehender-se 
que o addftJyo não està comprohendido nos 
termos da.s obserY~ÇÕO!l de V. Ex c. 

Eu tiYo a hon ra de apresen1ar :i r as:~ uma 
repreSllntaçio dos babitaule:! de S. Pedro, pe-
dín.iu sua passagem para o município do 
Mar do lfespanha. 

U:1ando das anribuições que mo conrere a 
posição de represontante da provincia, Uve 
a honra de oiTerecer um pro)octo, n:io nos 
termos strlctos da representação, mas pro-
pondo a crear,.'io do um df~trlctn do pi\7.. 

Sendo assi'll, peço à V. Etc, quo reconsidere 
o sou despacho. 

O Sr. Presidente : - Eu nio posso Ir de 
encontro i delibero~ão da assemblea. 

O Sr. T. Duarte : - Mas, V. Et c. bom ,.. 
que eu apreteotel maceria diveru, creaodo 
um dís •. :r.ro de paz, e a assemblea pode de-
liberar 11m relação á representaçàll, depois 
de cheaareno a esta assemble.' as foror maçõ• 
das eamara~ munieipaes de Mar de lfespuba 
e lula de Fora. 

lias, não estou lnhlbido de erear o dis -
lrlcto de pu em S. Pedro. 

Acho. Sr. presidente, rerml tta·me que 
lb'o ~~ i V. Ex.c., um tanto uorbitaote 
a 4ec o ele V. E'le. , que eu. eomo o mais bo-
mllcle dos membros desta casa, deeejo sempre 
respeflar e ac:atar. 

Por isso, . peço que V. Etc. reconsidere o 



• • • . ·.r I I . ,. . 
• 

882 ANNAES 
seu acto, pnrqoe p.1l'eC.I que 6 do llld.t jus-
tiça aquillo quo peço. . 
TratA-:~e de repre;ent.1ção dos h~btL1ntes 

r!& S. Pl!llro, qne pedem a sua pass~gem pnm 
lia r de Hespaoha. 

Eu como deputado, apresen tei um pr~ 
jecto,' pedindo a creaçno dn umlli$\ricto de 
pal. o p~nso que o meu prnjoc to deve s~r 
acei to, . 

Penso qne a asserublea pode porr011.1mente 
rlollberu sobro aquillo quo pro110nho. 

O Sr. Presiden te: - Nio posso allender" 
pedido do nobre derutado Mia.~ ratões quo 
Jl expu r. 

A diSCiussào fica :adiada pela hora. 
t.• PARTE OA ORDEIII DO DIA 

E1tab«lcci, .,nto1 tagriçolcu 
c~n tlnua 3 ! .• discu~·:i~ do nrl. t .• rio 

IJrojccto n. 349, quo concedo rnvoN's pa~n a 
ru•rdaç:io do cinco tstabeleclmenlos agrrro-
IAS na provlncia. 

O Sr. França Vianna : - Pedi a 11al~vra. 
Sr. presidente, para ofTcrcce;r um ad!hllvo, 
que ~ acba llrmado pnr rnrm e por outros 
r:ollegaJ, e uma emenda, que me rol apresen-
tado pelo Sr. S. Fortes. 

N. 7 
Art. O g<lvernn da prnvinci n rn~ n.dllrâ 

fund&r um uucleu co lnnlnl no rnunicr pr~ de 
Cntnjrunze~. onde mai& ijOnvonlon te ror ; 
,, utro no da LeopQidi na c ou.tro uo do Rio 
::<!ovo. Ooaudo para Isso a.utorrsado ~ fazer 
•llleraç.)f'S de rredito Mé :. quautla de cem 
contns de reis para ca~a urn dus rueucionados 
nucleos; revogada.:; as dispo~i~õt.< em rou-
rrarlo. 

Sala riu sessõe.<. 9 dP Agostn d• 111811. -
t.ul& Vieira. - França Vianna. - T. 1'olen-
dnl. - F. Alves. - C. I.:WIU••ira. - O. "· 
Violll. 

O !'r. Presidente: - O addilivo o fT~recido 
pelo nobre deputado não pode ser aceito, 110r 
duu razões: 

1.• porque nao trn l3 de mnterla cunnen a 
do projecto. 

t .• porqua ê contr"io ao qne rl isp1lo n art 
113 do regimento. 

O SR. FRANÇA VIANNA (p~/o or1l~l. :. -
Sr. prasldente. qnand11 ofTerecr esse nddrlrvo 
no proj~to n. 3~9. entendi que rroe~·~in cor-
rectnmente, por ~uanlo traiA o projecto de 
rnvor lndi• idual o o addillvo Igualmente 
tondo por nm a concessão do um r~1·or reln-
tivamenlo a uma estradA de forro, sem ga-
rantia de juros. mo pareceu que a ma teria ~ra 
perf@iiAmente conoexa. 

Em todo n e<~~. embora resj)llltando a de-
cisão •I•· V. Exc., eu rOlJnciro 11ue consulte a 
cuasil·• '"idcra ou não o addillvo materia 
connexa .om o projecto. 

O Sr. Presidente: - Não posso aCJ~itar o 
requerimento do nobre deputado, pon1ue, 
alem das razões que dei, o addlli vo vae de 
encontro ao arl 113 do regimento. 

O. Sr. F. Vian na : -Porque trata de lu.._ 
rease lndl•ldu•l r 

Mas, V. Exc. auenda a reclnct.io do adrli-
tho e verá qu-. elle exclue intelr&rnonte ca-
racter pessoal. 

O Sr. Presidente : - O art. I 13 di& : c ne-
nhum deputado poderã apresentar projectos 
de In teresse indiv idual. • 

Nesse aentido, lellbo sempre decidido. 
O :)r. F. Vianna : - O addillvo di& c ou 

t om quem melhores condlc6es olfarecer • . 

Esta ctaoJula li ra o ear~cler pessoal de 
que cogitA o rer imento. 

Em tedn caso, sujeito-mo â decido da me~~a 
e desisto da consulta :i eMa . (M uito b•m). 

0 SR. VIOTTI (não temos o •ou dlicurso). 
E' lido e apoiado o sa){uinto ~ddlti vo : 

N. 8 
OfTt roçn como addilivo ao projuclo n. 349 

• da n. 4:50. 
Sala da~ sessões, 10 de Agosto de 1888. -

D. R. Violli. . 
E' apoiada e entra conjunctamtnlo 0111 drs-

cussão a seguin te t tnenda : 
N. ! 

Um elos cstallelecimcniM a qut se reror.: 
n ~r•. 1.• ser4 rund•~o na zona ün trlant;ul" 
ntineiro, sorvida peln rorrn- via M11gynun. 

Saln rl:1s ~fts;hos, 10 do AgnSI'.l •lo 1898. -
l'ndre LMayette. - Sousa R~h1lio. - An-
tero. - D. R. Violli. 

Encerrada 01 discussão. é approv~do o art. 
t .• cnm as emendas ns. I o t . 

E' Igualmente approvado o art. 3.• 
A re11Uorimoni~ dn Sr. Rarb~S3 da Srll·a.. 

á destôlr.tdo o proJet lo do; addtlrVO$. 
Seguindll-sn n diliCussão do$ addllrvo~. e 

' llprovado o de n. I. 
Entrn 0111 di4cuss3p o do n. ! . 
~· :\llOintla o entra conjnncta rneute ~~~~ ~is

cusiào n fOguiu te 
~~~onda 3o addirin• n. ! dn projct'lo u. 

3\9 : 
Dcpoi< d~~ palavras - rerro-1•ia !<logra-

M - accresccu~- R outro r•utn· as esta-
ções dft ChapAO d'Uvas e Sitin. na ,•,tr3da ~ .. 
rerro Pedro 11. 

Sala d;u sessões. 9 de Agosto •I" 18811. -
Silv~ Portes. - 8iM Forte$. - t'. Vianua. 

Encerrada 01 dl§russão, é npprnl"ad•l o arl-
dlli vo corn a emenda. 

O Sr. l 're~ldente declara que niio " aceltu 
o addllivo n. :S, por não conter matcria con-
ne~n :i do 11rojoc1o. 

Fica n(Jiad.1 pola hora a di>cu~são dos de-
ntais addilivos. 

3.• PARTE DA ORDEM DO DIA 
OrramL~•tD prooincial 

Continua a ! • discuss:io do nrl . ~.• du 
projectn n. 3! 3, de orçamento provincial. 

S:in apoiada~ 11 ontr:io conjuncurn unte eru 
discussao as soruintes emendas : 

N. 1. contendo a materla da ornonda u. 
38 (lo Sr Villtli, n:io ó\Ceei la no art. 3 • 

N. t , con tendo a mate.ria da emenda ofTI)-
recid~ a t de Agosto corrente, assignada pelo 
Sr. Campello e outros, sobre o imposto pre-
dial, fazendo-o recahir somftnte nos predlos 
urbanos. 

N. 3, contendo a 1113toria da emenda o. IG 
de :1 de Agosto, do Sr. Na varro e ou tros, que 
não roi aceita no art. 3.•, sobre cadeiras sup-
prlmidas nas cidadas oode houver rnais de 
urna e suJeitando a inspecção da lnstrucç.io 
aos presidentes das camaras. 

N. l , contendo a ma ter ia da emenda o. 4!, 
não acei ta no arl 3.•. aMignada pelo Sr. 
Vio ui, Navarro e outros, isentando de im-
I•Oslo u Iages de S. Tbomé e Jurumirlm. 

N. :1, contendo a materia da emenda o. " · 
do Sr. !'a urro em data de 6 de Agosto " 
oio aceita no art. 3.•. consignando 30:0001 
para aluguel de casas para eteolas. 

N. S, contendo a materia da emenda n. 8 
do Sr . Se•erlano de Resende enr 8 de 
Acosto eni o acei ta no art 3.•, sobre exames 

• 
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.JeiiOs perante ~s e:scoi:L< lloll'lnaes da provín-
• c:la. 

N. 7, cnn t~noln a mnteria da emenda de 
' Igual numerl) oiTcrcchla ao Mt. ~.•, und•Jnào 
fól aceita. assignatln 11010 Sr. SCI'Ciinnn ti o 
ftesend~. re.Jondn um terr~nll junto à olir~
ciOria de razeuoln r•;m~ uon edilkm destinndn 
"o lyrrut de art~s "omcllls. 

N. 11. cnn teuoln a rnaterln da emend~ 11'1 
mesmo Sr. Sovcroano do llo~rnol• uiT~r.·rioln 
ali de Agosto~ n:i•l aerit.1nn :11'1. 3.•, ~llpJlri
onindo em rndn lllllllicirJio ns cndelrn~ llri-
onarins o ~ced uuto:! (o t O. 

O SI\. f'EIIII I:!II A AI.Vf:S : - Sr. l"'rsl-
tlen te. u;iol rout~orci l•·:ll(lfl III'Ccltl~ll ,j c:~>n o} 
apenrt:- r:; rei l•r.Vf":t 1• ligt•Ír:t.." eOII"\Illcrrh:••••, 
·liObre " art. \ .• •I•• l•rníretu oo. :1~~. 1""'1"'' 
ja nos .:t l'h:11Utt~ un lltn lt:t Jlrimrir:\ l'rtltH· 
~çio P hout~m IIIH (tH :.nnuuc&atla ~,I.:UIIII:1. 
~l:tOdt' 3intl:'\ a\r:n:'l•lu:, 0:. IIU ... :t.nii lr:thíllhu,; 

.e dcpeoo1endu d" ,u,coo<>itoo ~ I'Ot;u;ito n no·çn-
·lllentol tlftJViu ~o:ol, n ru·unrio·:o d:os noO><.i:os leis, 
'tlem cuja vn tnçiou "·''' (l•lll eruooooo, tho JtOr 
conch1ítl~ a h• •sn tnrora. 
As.~im. poi". :arh:uulu-sc em "''J.puuJ:a tli:'-

r us~:lo '' tu·njl"rl'• "" ur};t~t~euto t•r•"' iuri:al. 
.ut. 4.·. lioooitnr-111~-t ... i " ~11:\1\":k• ola~ 1'111<'11• 
ttas fllh' ' 'nu :L~rft<-fllll:1r :a «"":is.::arli~Jn. 

Cnutf"t;3rt-i, !"Ir. Jll"'·d•lf'Hlt", p11r 1•f\tlit :t 
ttUJIJH'I'SSâH tlth Ih. I. ! t1 :1 ~~~~ 31'1. " '" '• tlll't 
•tu:te~" a illu ... u·:t•l:t •·wn t ui.o\~Jin •:ut••nt.hm ro-
~uh••llll'rr ,1:< 1:" :'" oi•· ·~ roll> JltlT kílnl(r.i lllllln 
de tuurlnhu. :lO l'"r klln~r.1 111111a olo• t(lll'i]u '-
re:U~urnr n huJu•sl•J :oulll"t• o leilt•. 

Sr. pre§id••llh''. 11 =' t•pudt:\ t·ritrnt ~'" '\"e 
no' :trhtun, ..... "lv•f'hn ••m •1111• ... l:n u ur:. •· u-
•httUri:l< d:t (IYU\' ÍIU'I:t 11,1• .. 111 !~"r HIU:l l'fÍO:f' 

Mria (npouuto~). t u tt:.•l 'Pi •IU:il f••i u rnl\1110 
da illn:Ur:&rJ:a t ' IIIH IUi .. ":ltt, Jll':iL1hcll•f'f\11tiH t·~ 
~ impnstos solll'n Tutllt' lt'i:b tn·upri:ILH('U ltt 
mineiras. 

O Sr. F r~ no;., Vi~"''·' : - Apuintln: olr-
tt'am 30r nloolitlo:<, JIOI' voxntorio~,' 

O Sr. Fern:lrn AI ve:s ; - A 3$-<rooohl•• tlt•-
via ser maio; prntl•1 n&r u:& :.gbr:lva•::&u tlr ou-
t)OSlOS ~ubr~ a~ irt11u<lri:&~ na "J"-tt"ha :h•tu:al. 

O Sr. F. ~:i ; - ~ \'. E ~c. >e:redita •rne ,, 
of'edurtàtt dP 1:1 r••ls tiP Íllliii'>IO veon pruto•-
ller :1 tavnura "as lootho:; tria.• 1 

O Sr. FPrroira Al i'OS ; -Toda e •JOtnl-
•tuer pnrcell:. oon tllonlnooír,:ioo tloo.< i"' l'"~lttS 
:10bre a lavoura e índustrías oo~() 1\ tJara olc:i-
llre&ar-se. 

Quando nits vemns 1111rlír doo pr.deres rm-
tollcos toda a prote<~:Oo :i l.woura é :i~ ln-
dusltia>, e eu n:\n 1•ntl.rri •l•i1~r l'<l'apar " 
C)('C.,J.i:in de lnu''~r os iulmh r.\ do Sr. roui4•-
lheíro Aoolltnio l•r:ulu. oooinistr11 oln nl(ricul-
lUr~.tl unndo 11rnrurn oniunrar, tnntn qttnttlto 
.,os:livul. as tnrir.,~ •In vinçitn rerro•:o ' '" ~
iadn. •;orno on~io iutlh•cc tn de prnte).!··o· 11 ln-
'\'Oura, jlorem Clljll> rl':'nll~olos heuelltoo< >••r:\• o 
immediatu~ o• promptn•, ooàJl vejo rata•• r•:.ra 
ôl assemhlea provin•bl tlc Yin.,; taur r:<IC$ 
"rodnctos de inrln~trin prnpriam~nte ml-
,.elra(muitob.,,); não >C poda em ta•~ condi-
cóe• de>preur a uoiuioota parrella ncsta 
4 ueslào. 

O Sr. F. Sâ : - ~:io ~n resta loclcccu o illl· 
.,ostn ; ah l ó que cat:\ o engano. 

O Sr. Ferreira Alv~s:-Eu atócntenrli-rne 
c:om um illustrado mcm~ro da commissàn 
( .• de rauoda a este respeito. o Sr. Dr. F. 
Sã. para que ft&cs.<e lcm~rar ao lll u$tratlo 
.,residente da província a necessidade de re-
41u&lr ~s urirn da nos.•a viação ferrea, de 
110r1e que ellas so tnrn&$SOm lào rnodius 
tiii&D io possiYel. porque esta é a pret.ecçào 
IJUO actualmente m11l8 merece a nossa atten· 

titO ; ,:, <~111 olto\'iola tor.oohuma, a diminui-
ç~o 1le lno p11~tM r n altahnnoento da~ t;uira~ 
•tnanto III':ISivel, porque não h:t raoio mais 
t•mllcno de Jlrtllftger a lnvonrll ti o 'l"e ravo-
reccr a utporUIÇI\11, 
~ V. t:-<c. s:.IH'. como :;:\1.~~ a 1Nlu-c f'tHu-

mi3Sàn. •tnf. aggr:~vando4)of! e~.i••s ~ro~urto.s, 
romn •• Cu A uuhrf' commls,ao. diuuuu~~ 
lltt'l'ssariamento a P.Xportaç:i~. 

~~~~ ~of 0111 IJIIIl run~IIU•S" U olloostrnola 
f.OIIIIIIIi;d.l JIArll rCStllbCIN'~r O IIII JIU>IOI ,., . 
hro n l••ilc, nno:t lndoostria oni nel ril qn~ cu-
llhl l::t :tJ(Or:t : . 

:<inoo havin 1'~7.:tll nenhum:o. 
S,.j:uno.:S ''uhCt"tmte~; a ilhuh'·''l tt n..:~eua· 

blen, ainoln h a p >uco, fulgun eo<l. sua !<3bt·-
•lroroa tia r l(ara~lla de JnrJl< a oh "r~~ .. i!< 
Ira~ a~ d• rcrrn. oon valt1r de :10 11111 Cltootn~ 

Hr.1. o•;ta lllto-l~ola ll:<.o;<!nololna, 1poc a<.<iou 
ll,.llln•run n rt•$-fu•ilu 1!f\ g:uauli.~ •In Jtlr•,S. de-
via tor ~~~~ vbH:'l. u:·u• ;o~..- •• tU'Çflllii'I1 Ltf \'igoralt'. 
I"OIIHI I) tltl;'~lllNI I • t (Hiuru. :&:4 pr••h:tbil id :\fiP~ 
•·oua • l ll~'tht\'l :& •·uut:ar p:uil qu•· 1·~\:\ gõlrnntia 
~c lm'll.l~~n um:\ t'u:ditlnt.lu. 

Hr:'l. ,j t-lln (•uh•udru 4"'' IJ'itl•a Ll:lr t!~.s:a 
g:ar:auli:l. rtrr::UII \H : I':& r:\ tpttt "'*' ;sggrav:ar 
!l l:t\'HIIr.1. :u lndll<lt'Ül.!Õ.., <i U•"•.S 11:\H Jjtt-Ci ... "l-
IIU\$ tlf<._:otl, I:UUO IIUC .:\ :tSSf!lllbl .. :'\ INII ('fUI-
rirt;~O tlll rroo~ tllon 3 rm11l~ ~o·wal :1 IJnll'in-
ri:o I""'~ SUJIJIOI"I:tr ddoitu niuola lll:tior 1 

f ltj lt'll'/tf} 

:)r. prositlo •n t.•. r oa.s.<.1oo~n nu u. ~ oln jl 1.•. 
,.m '(llt, :& illu~lr:uta cum1ul~$:\n f'll l t'Ui.lf' ll I! lU! 
d11vin i<nool:tr tln lonttll:ltn; u~ bllhrtr•< rle lute-
rias .ta l'r~wiuci:t .... 

n Sr . .... S.t:-~:1n :\flOI:\1111' llát'l :erritnu •• 
imp •-'lO qur j:~ •"\t<tli:'l o tluptlont o IIU("•slu 
de lol•'na:\ •Ir Jlt"u•·•·•l«!nri:l r<tr:wh:~ . 

O Sr . ••. AI ve~-011 : 
\1 Sr. llrooounoui:-Eootft .. , V. E~ç. n:io apa-

tahnuun <-c•• »••u:~;uueulu. 
ll Sr. 1'. Ah·r• 11!. 
S:io esto·~ ns lm1•n~tos soloro o~ •1un l' ruolem 

I . H 1u~u~ •lfl rnro1 •I :a prnvinri:&. 
() Sr. C. Jlr:~tes:-0 imp •lt••5ohrd lot~ria,.; ~ 

conservado 
O Sr. S. de 11~rno!P:-f.leva-,., "da, J,,_ 

l•1rin_~ dC' rur:a. 
O Sr. P~rroio·~ Alvo.-;: -M.'\>1, o •IH& om IJUCr•• 

di1.0r ~ que sa d1wo ~•~·· o r t:unh""' " o.l:o• 
lntPr'.'·' ri :~ pmvincin. pororuo, allnnltloo Ctln-
tas. é um jogo .... 

O Sr. 1'. S.i:-~:~:> •' p.ormittl~l'l pela lei. 
O Sr. Ferreira Alves .. •. rnnt o IJOal deve-

mos aca~u; o ~ pnr IS$11 •lU O rn prnponh" 
crn~ndn, nlovnndo o impos111 do5 bilhetes d·' 
ror:~ da prolvincl.l ~ SO:l.S, neando o dos bi-
lloete..; da tlrovooooia como >o votou o ~nnn 
ft.1Ssadn (apartei). 

Sí houvor ll Mrec.,da.ç:iu convonlenlo, p11d11 
dar muito) bons resultados. 

O Sr. c. PrMilS!-Ia ba na comml$Sio "" 
rozenda uma •r ueslio peodeote, por causa de 
imposiO · oflhre loterias. 

O Sr. fNrui ra Alvos,-No § 6.• a commil;-
são determina quo as paul.&$ para r.nbranç.:~ 
do lmpnslo !!o caró e rumo sejao organisadas 
mensalmente . 

Eu oiToreço uma emenda neste sentido: 
Que se tomem por base as pautaS da alfan-

dega do penultimo mez, vi~lJ co10o é impos-
siYel dentro de um tuez serem orgaoill&d&$ " 
pautaS e chegarem a IOdu as rec:ebedori" 
aa provlncia, a respeiiO do eaf6. de modo 
que a reparllçie de rueoda poclorà orraoi-
sar as pautas menllalmeote, porent nlio tendot 
a do~ mez da aJrandega. 



• ' l 

884 
Por uemplo: tem-se de or,crauiur a pauiS 

do mer de Setembro: segundo a oploiao da 
Mmmlssào, se deYia tomar por base a 11au&a 
do me~ de Agosto. 

O Sr. Francisco Sá:-:ião esti Isso no nro-
Jeçto. 

P.ua se organlsar a pauta •In mn d• Se-
lembro, 6 preciso tomar a med ia do mcz de 
Julho. 

E' este o srtoma que exl>te a·tualnoeute, 
O Sr. Ferre1ra Al•cs: -Mas, e11 quero di-

minuir o mais possivel o temtto Ja renJ essa 
tia pauta. 

O Sr. Francisco Sã:- E' eu ctameute n IO-
tuiiO da commiJ<São e seri essa a cnuse-
'luencia do que ella di.<pót. 

O Sr. Ferreira Alves:- Eu, pois, acc res-
<'ento (11). 

h to e para Rclll' hem claro e t•ar:l chngar 
a todas as rccebcdorias. 

O Sr. Francisco S:I:-Eslá llupliclta meme 
•o projeciO. 

O Sr. Ferreira Alves:-Porem, u:io so en-
tende assim. 

Eu me entendi com a repartiç.io comt•e-
lltnte, a qual me informou que nao se poJe 
tomar por base o ILIIimo mex (apart••). 

O Sr. Francisco Sá:-Admira que a repar-
tição de fazenda disse essa inrormaçiu. 

O Sr. Ferreira AIYes:-No !l 7.• dta a com-
missi o que o valor dos estab~lecimet.IOJ 
.ajft icotas, sobro os quaes d&\'O recahir o im-

llosto predial, na forma do 8 t.•, art. 17 da 
el n. !181 de 1873, ê o Yalor locativo d~ 
mes.nos 6>tabelecimeotoil. 

:. commlssao J3 se fez ouvir, dizendo que 
•tncria justa meu te alliviar a lavoura do im-
poste predi~l ; mu', conservando o Yalor lo-
c UifO dos mesmos estabeleclmentos, pode se 
.-atender que~ estabelecimento arricola :::.ão 
16 a casa de habitação, como tambem os ma-
~hintsmos, etc. 

Ora, V. Etc. sabo que as machiuu t~m 
um valer muito superior. 

Assim, o melhor seria ospecillcar cl~ra
anente o prediB do residencla apenu. 

O Sr. Coelho de Moura:- Nem isso; OJ 
pobres lavradores oào td111 dinheiro para 
ttagar tanta cousa. 

O Sr. Francisco Sã:-Mas, o projecto oio 
se refere a esses estabelecimentos que enu-
merou o nobre deputado. 

O Sr. Ferreira Alres:-Refere-se. (Haou-
lrOJ ,.,-rtu). 

Qual deYe ser o criterio para a classilic:o-
;;io destes estabelecimentos agricolas t 

Oenm-5ecompreben.der por esta palnra as 
casas de machinas. os engenhos, etc 1 

Pitara nt"<So caso o n for locativo elevado. 
Convem, !•ois, determinar que sio unica-

men&e os prr Jios de II!Orada. 
O Sr. Franci~eo Sã: -O melhor seri~ apr~ 

Jl8n&ar uma emeolia alliYiaDdO) os p.redios ru-
e- "e ira pos&o. 

O Sr. Tolendai:-Seria um acto que muito 
bollraria a COtDmissio. 

O Sr. Ferreira A!Yes: - O 1 9.• di5-
p~e que sobre cada contraeto, conces-
"o ou transrer,meia de privilegio de 
q~~&tquer espeeie, sem rarantla de jum ou 
de Cf8alqo81' OUtrO ODUI J18CUDiario rara a 
proY1Dela, se cobrará a qaanlla de :OOOf. 
Ofe~ uaa IIIMDda Dlllle lanUdo (16). 
A.telm lllu mala ciaro o teaUdo. 
O Sr. ToleDdai:-A IIIIUoda par&e com-

pc ••• •• a pna. O Sr. Pernira Alns:-Ju lamlllte. 
O I 8. •, tratando da -~ de quaesquer 

impo~los provtnclaes, diz no n. 1.• que os 
objectos claJSIOeados no a r i. 6. • d.t lei 3\ :17 
de t887. ou sejão directamen to ímportad():J 
petas pessoas a cujo sen iço so dostloào 0 11 
por negociantes ou por ou tra.< poss .. ls .•. 

U Sr. Drumond:- Eu desejava ouvir a ex-
plicaç:trl •In emenda que o nobre doputad~ 
acahn d~ lr,r. 

0 Sr. t'orroit':l Alves:- E' I(UO fl~la I'C~3C· 
ç5o du tlru/cctu tl.l cornmis~io, p.ucce quo 
11stà confnn~ Jn o eou trnto eorn n eoucessão 111 
tra~;fcreuria J~ [tri•ile~io de «1uatqunr ti-
p ijCII. 

O Sr. t' rancisco S.i: - lb con tr:uv dt eou-
c~io e coutr:uo d• trnu ·f~rencia. 

O S ·. t'erroíra Alve.<:-0 projocto di&: 
• iOb:e Cada 'AIDtr:liO, ClliiCCI;IUO OU tr.\Usftl-
rencia d11 ~rivileg:i11 dr •tuah1uor C>~ecie. 
soon g.uanton d11 Jnrn• ou t(U.\Iquer outru 
o nus poeuniario t.mra a pr"Yincla •• 

O ri, V. E\c. uiJo qu o1 ha corto~ pl'iYile-
gio& que oào t~m garantia de juro1 o la pro-
Yincla, mas hhu um •ator real e • 111nitcJ 
juto \{U& paguem a porcentagem, 

Um Sr. dt jlutado : - .-\bi isru ta da ta-
bella. 

O Sr. F. Sã : - V. Ele. quor que o im-
;. ... t.• s-ja proporcional ao ulor. 

O ~ r. f'ernura AlvoJS: - Justamente. 
Volt.•rei •o !I 11. 
Ja o :.nno passado o Sr. Amuieo l.nz eu-

tio deputado polo 1!.• district~.. .. ' 
Um Sr. ú~pntado : - ~uil<> digno. 
O Sr. ~·orrelrll Alves .... ralou soore a r&-

dac~ão quo deve ter esto n. t do~ tt . porqo8 
o eJr lrilo da lei • som duvida r a voreoer o• 
pequenos lavradores; entrotan t'l, d.a-•e jus-
tamente o contrario, favorece os grandes la-
Yradorcs (apaiadOJ), que são os uuleos qu8 
podem mandar Yir dir-etamente da cOrte os 
objectos de que precisão. 

O Sr. F. Sã : - O projecto ewlta eno la· 
eonvenieoto. 

O Sr. Ferreira A.l ves : - Nio e•·lta, por 
que di& (lt). 

Ora, V'. lhe. eomprebende que um nogo-
cianto pode incumbor ontro do maud:~r vir 
para si estes obj tJCIOs, pelos quaes deve pagar 
o im posto. 

O Sr. F. ~ dá um aparte. 
O Sr. Ferreira Alves: - Kas, oio está eorD-

prehendido no artigo da lei de 1887. As en-
:udu, as plc:uew, são objectos commoos 
tanto áJ ~tradu de ferro, como à conllroç-
çào de eamiabos, como à lavoura. 

O Sr. F. Sá: -Isso oi o qu-. nislia ao liga-
mente e agora o projtJCto e• i ta. 

O Sr. Ferreira Alves: - Eu direi- quand" 
Importados dlr..,tom•nt• pelo lovo~Cra (>UI 

P'!r" o ,.,. u r olço. Eotio, o negociante. qaa 
nao v111der para O)Utro e somente para " 
lavrador, ,.., â repartição de arreeadaçio 
e lleali Isento de pagar o Imposto, por qutt 
serundo o o. 1.•, como Mli redi~ido,me pa: 
reee que seli oeeeesario o neaoe1ante JoeU-
IIear penn&e a repaniçào de arreeadaç» 
1ue os objeciOI Y6m directamen&e para a 
llYOU U. 

<.orno eu entendo que de•e ser redigido o 
paragrapbo, os oblee~ destinados para ~ 
~erviço ila lnoura liearao ise11toe do Imposto. 

No 1 tt.• eobre o lançament? para co-
braaoa de tmpos101 proviociaes, parece, Sr. 
Pl'llllilea&e, que a nobre eommiháil qu iz ror-
mar uma juata para a qaat se recorresse de 
laDÇ&IDIIIIOI lndeYHICII Ou lojUSIOI, 

Parece, Sr. Jll'llli4eote, que a commlssiG 
preletlde de a(fum DIOdo eYllar eenos aba-
tOS. Bst. ab-, sem dul'lda Dollllliltma, .... 
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-<e dado, 10as 11 11ue a honrada com missio 
l'ol po)r demais rigorosa para com o collólc:tor. 

Porque o abuso pode se da r de dois modos : 
•JU deixa ndo-se de lança r o eotabeleclmon to 
i udustrial ou a eMa de UOj:OCio, n qu • u ob ri-
;<ado c. collcctor no princ•pio de cada e xer-
C'icio, e 1111~ realmcut-1 eli>tc; ou 11áo lau-
' ''"tdo o collector, ~orq uc roa hnen to u:io e xiste 
.si o do flgu ratl" mcn to u para fim eleitora I; quer 
•11•an to :i~ ~:as~s du uogí>Cio, IJUdr ljuauiO a 
··>tabelcciweutos intlnstriaes. 

Onauoln, pornm, Sr. presidente, o lança-
tu ent~ tlcisa do ser fei to na 1.• h y,•othese, 
IJUr incuria .lo collectl}r, OlltP.ndo que toda 
re.<puu.;abili.bda deve rccah ir sobre elle. mas 
uunca 110 '1.• c.uo. ( A p•ort••). 

Alem tl osso, Sr. pre.iden tr, c•ta junta 
neada pela comm!ss~u "" co tendo que de -
'''!ri~ $nr co111posta do director. do contador 
" do procurador li<ca l, conformo Q uecrcto 
.. . 8i0 

liu• Sr. d-.putndo: - V. Ex~. esLá c~cluindo 
u, ch•!f~< de :'Cf.ç:io. o Sr. Ferrei r• AI ves : - E' p.ua resu mir, 
para nào llcM u ma jun:a Lào collo!al, dif-
ll cllol~t reun ir-se e de deliberar. 

Maudo tambcm, Sr. prcsideu te, u ma 
e mend.1 a~ S 14.•, couco~tda nos seguin tes 
t ermos (IJ). 

Penso q ·•o a nohro com missão não ra râ 
•IUt stão ddsta emenda, porq~ue a commie~ão 
j a dec lu ou q ue n:\o ruia 11uestãn da ph rase 
- d.esde ja-. q11o está a(jul. 

Um Sr. deputadv : -Esta emenda coosena 
e SI<JI U qu•, 

O Sr. Ferreira Alves : - Niio. , cultor; o 
1•residenta ela proví ncia , ooleudendo-st com 
a rstrnda du ferro O. Pedro 11, suppriri 
•IMde ja. 

Um Sr. d opu tado : - Mas uôs man damos 
contratar desde ja 

O Sr. Ferreira AlviiS: - Ao 116~• apr&-
·; eoto tambem u ma emenda, que diz (lê). 

Ora, Sr. presiden te, a ultima parte do 5 
manda conservu em depqslto as quan tias 
•t ue uâo forem reclamadas ou despendidas. 

Comprchende V. Exc. o lucouveulente 
que pode resulla r da hi.Podeacontecer terem-se 
11m t!eposito cento e tantos contos, por exem-
plo, e fazer-se operação de c redi to. 

O Sr. Senriano de llcseode : - Si entre-
garem is!o ás ~maras mu nicipan, 11 ào aca 
b u m vio lem. 

(H 11 diot r101 apnrlt.$). 
O Sr. Ferreira Alves : - Mas. pod&-se con-

ser va r a a utonomia das camaras e da pro-
•incia. 

( lia d iur101 11part") 
O Sr. s .. ve ia no de ResendJ : - Pode hu er 

uaeio de a pplicu -se racilmento o que clla ma-
mos- nossas q uotas- a outras obras. 

O Sr Ferreira Alns: -Ao I t8. • apn-
~eoto uma emenda 1uppreuln (~) . 

Ao 8 l9 mando a se8Uinte emenda (te). 
O Sr. Drumond :-Nao serve. 
O Sr. Ferreira Alves: -lbs. qual e o n .. r 
E' imped ir a Interinidade das t adeiras. 
O Sr. Dr umood:-Coolloua. 
O Sr. Ferreira AI ves:-Pela emonda, não 

<~Ontioua. 

A' cadeiras interinas sio proviw por um 
anno; a adm inistração é obrigada a mandar 
aoouoclar o concuNo des.us cadeiru para 
o teo provimenlo, coll!orme oS t9. 

Ora, o pro!essor,qu e exen:e interinamen te 
a cad&ira dur:ulle uw anno, não se apreae.n-

l:t111Ju :a n rOSI'ectl\r•\ •'tHIC:t r .... •. 11 i. ' Jl!lJ~·r i 
lll.li .; c•uninua r u:t ,~ :td l•il':l. (.\,,u·/e.ft. 

B' nllla med id.l mornhõati•H·a. a tllnge ao 
llm tiUt. &em em vi·a:. :L unl1re cumnli:i~?'w. 
( N tlo t~poifl<lfJ tl a .t.;r. n,~,,-n,u •l). 
~ulta.s e.s:cnlas ll.'\ mau,, n Ó.•• lNllcm s 11r 

rrnvidas, s ináo in1 eri11ameute. 
o,.,,. tlt•srte t( nt• e u ~qu e~uutu u ·u:tl•'tlt•HHl:t 

m•lr:tli i:llnra. rio fa t:tfl , ~tnlwl····eu · •1 •(Ih ' " 
ilulivhhtH •JUU i'\crcor :. &;.31l.•ir., in,\·riu.,-
Jnou ln. si td.•l outr2. r Olll t'u iH! Uf.ot•l. tJerderâ. 
o Ioga r. u;i.•l sei ,-,nr,JUO crHH·~"t •r·s··~uu~: 

A Ult•tlld:t, CfUlt u tH t:i, •1 ~UPIIrl•SS~O da iU• 
s t.-ucçao l!fim~uia 11a mauu. 

O pcrig••· Sr. vresidenttl. n • u cs~1 :::~ m-
t~rlmdndu da c:adeira, oHIÚ n:• cvn t: lntalioit 
dossa iu terlnltln •l•t ( AJl!l>'letl. 

Tauho um !ldtlitif O llruh•uu,au tt,risando o 
r overun a ral.ul' 011eraçú" ' de o·rod iuo atii mil 
contos tlt~ r~i.; ,·um o ~N·vtco •l l! L'.an.1H~aç:io 
d• a~ u a pot:avel e e:Sij'OI!ls UP..;L:• capita l (lê). 

Ora. S1·. l•ro:~iohmtc, a~hn •111•: ft;t:~ tneclid:l 
~ oli)!'na tle ser ap[>rtlV!III:I (leia ~ssembl ta 
(•poiad•~•), Ti~to 11111 traia->• ole 11111 serrlçu 
1m portanto, d• nona ueras>hlaol• 11:a lpitan1~ 
(al'oi~dos) para a ~api tai , •~I"" & o coraçi o 
d~ pn>Yiuc in. ( Apoi<Uio rio Sr. 1' • . 4 m arNI). 
Sabemo~. i r. presideniP.. ' I"' ' ~ 1•rovinc ln 

de S. l'au lú come~on a prog redir dotpois !lu• 
a 'ua ca pital ~ese nvol ven-" • allia utou-se. 

O Sr. C. Pra tes : - S. J>a ulo u:\,, 1\ Ouro 
Preto. 

O Sr. ~·errei ra ... lves :-:llao<, pHa IMih n-
rar ... sc o Ouro Preto. ó 1Jreci.;o •1ac ~aste-!'O 
d inheiro, lllle faça-se o>te ~·· o·voç•> ' •!UirC>>. 

Sr. [lre.>illonll•, a horn l'o<t:\ n•l ian ta da • 
l'lui xtt de toutn.r nm ~ousid•·r~t;âil o u tra~ 
emendas, •1ue eo vin :i mo>n, chama ndo a 31-
tençàn da llhtSLr.ld:l C•llll lll h <:\•• para oll a>, 
p~diud•l dMCUII\" por n.i•l tel-a; ju.<till_cndo, 
nao quer"ndo a onda ahnsnr ola nuonçao da 
lllnslra ass•mhlen, taULtJ ma is •rnanto urge 
O ~'li !lO e for!;O>O é a tlr<l'l:õllrliNS ti~ IIOS:iOS 
tra balhos. (M111to be011) . 

São apoiadas o ontrã.o conjun,tamente 
em discussão ~s seguiotus eroaodaa: 

N.9 
§ ~- o governo autorisado a des-

pender com o serviço de canalisação de 
agua potavel e esgotos da capi tal até i 
quantia de mil contos de reis, segundo 
os planos e project.os que mandou exe-
cutar; fazendo para esse flm as neces-
sarias operações de credito. 

N. 1. Para a solução dos compro-
mis!IOs contrabidos. fica creado um 
imposto especial, relativo á cada penoa 
d'agua, segundo a tabella que o mesmo 
goTemo .Jjeitará a approvação da as-
semblea ltgislativa provincial. 

N. lL Serão desappropriados todos 
os manaociat~s e pusses particulares 
d'agoa poLue!. para serem equitativa-
mente distribuídos pelos proprietarios 
d1. capital. 

N. lll. Nessa distribuição tocarà a 
cada predio uma peona d'agua, pelo 
cueiO da desappropriação, podendo o 
proprietario, qne tinr neceasidade de 
mais.de uma penoa, obtel-a do g<~· 
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veroo, oom abatimento de t OX do seu 
custo real. 

N. 1 V. Uma vez liquidados os com-
promissos contrahidos pela provincia 
para a execução do serviço de que ~e 
trata, as aguas oà'l vend.das aos pro-
prietarios reverterão au \lomioio da 
municipali•1ade. 

N. V. O governo expeli i ·á regula-
mento o tnstrucçõ~s para a i'oa execu-
ção do serviço de que se trata, estabele-
cenllo penas e multas e sujeitando es-
tes acLos opportunamente á approva-
ção da reforida assembtea. 

Sala das sessõas. 1 o de agosto de 
1888.- U. R. 'liou i.-F. Alves. 

N 10 
Emenda ao art. .\. • •lo proje.:to n. 

:!'t3. 
Supprima-se o n. t do art. .\. •: 
•Facão restabeleciclas as taxas de I 3 

reis por kilugramma etc. • 
Supprima.-se o o. :J tlo mesmo art : 
•Faca re.•Lanrado o imposto sobre o 

lei te etc. • 
Em lttgar do n. 2 do§ L•, cl iga-se:-

As cas.1• ou ki11~qur~ e o~ cambi~tas que 
vc .1derem bilhetes tio l•1toria tia pru-
vincia ~omco te pa!(nrào o~ impostos 
e.~•abalecid os nn § 12 do ar t. ().• tla 
lei o. 3437 de 26 dll s.,tembro de 18H7: 
~i os bilhetes forem de fora da pro1·in-
cia ou si venderem cumulativamente 
de uma ou ontra procellencia, pagarão 
as casas de kiosqnes, 1:000$000 e os 
cambistas 5·J0t500U. 

Ao § G. • addiciooe-:;e:-tnmaodo .se 
j}Or base as pautas da aifandega do pen ul-
timo mer. áquelle em c1ue deve vigorar 
a da província. 

Em lugar dos 9.• . diga-se : 
ParacoDCllSSào de qualquer privilegio. 

cobrar-se-ha no acto de e1pedição da 
guia para pagamento de direitos de 
contrato a quantia de i :0 :080;10, alem 
dos dinli tos a que estão sujei tos os 
mesmos ··•n trato~. conf•>rme determina 
I) § 2.• f1e.,a ll artigo e dispõe o art. 6 .• da 
lei o. 3385 de !9 de junho de 188G. 

Para traosfsreocia gratuita ou one-
rosa de privilegias de qualquer especie, 
cobrar-se-ha o amposto de i X. con-
forme determina o § t. • do art. li. • 
da lei u. 338~ de Hi de junh•> do 1 '!86 .• 
devendo-se entender que este imposto 
recahirá ou sobre o valor do privi legio, 
quando ror eUe oneroso. ou sobre o 
laudo que a elle Cór llado pelos pro-
fissiooaes a quem a administração Li-
ver incumbido ll.s arbitral-o 

Em lugar do o. t do § tt, diga-se: 
- Os objectos r.lassiOcados no an . 6. • da 

I 
lei o. 3437 de i S87, quando impor-
tadosdirectameote pela l:ovonra ou para 
seu serviço. 

O§ 12 e seus os. 1. 2. :1, 4. 5, 6, 7, 
8 e 9 ticão supprimidos e em sen lugar 
os seguintes§§ : 

Fica creada oa directoria de fazeolla. 
moa junta, nos lermos do decreto o. 
870 de 2~ de novembro lle 18(;0, ha-
vendo,das deliberações sobre mate ri a 
que oào fôr da exclusiva cornpetencia 
da junta,recurso volontario para a pre-
sideocia da proTincia. 

O!ga-se ao § H : 
o governo contratara com a es trada 

de ferro O. Pedro 11. logo que jnl~::ar 
r.unvenientc, mediante commissào não 
excedente a 6~~ , a arrecadação da!' 
rendas que está sendo foi ta pelas rece-
bedorias existentes na zuna serv ida pela 
mesma estrada. 

Su ppprima-se o § i ü. 
[ m lugar do § t 6, d iga-~e: 
0,; atnilios para obras locaes serão eo-

tregu.•sâs camaras muoicipaes mediante 
rP.clam •çào cla.s mesmas, uma vez que 
cllas pre:.!em perante a asseD".blea. e 
e~ta commuoique á ad ministração, 
contas do emprrgo dos auxi l io~ ant f\· 
riorml'nte reccbido~;e qu:11a.1o. ol urantP 
o exerctcio tioancei ro , não s~ realisar a 
eutr~ga, ou por fal ta de reclamação ou 
por falta de prestação de contas, será a 
sua importanciia destina•la a occorr(lr 
áquellas despezas para as quae.~ est3 
lea permilte operaçtles ele credito. 

Ao 6nal do § 17 ar.crescente-se:-
salvas as c,;cr.pçOc.s do ar t. 36 do regu-
lamento o. 101. 

Supprima-se o § t8. 
Ao !S 1\J accrescente-se: - não Jh) -

deodo continuar a exercer interina-
mente as cadeiras os prufessores que. 
tendo-o feito. não se apresentarem aos 
ront:nrsos annunciados. 

Supprima-se o§ 20 
Accrescente-se o seguinte §: 
Faca o presidente da província a.u-

torisado a reformar desde ja a escola 
de pharmacia, nos termos do plano 
apresentado pela respectiva coogrega-
çao.o qual fica desde Ja approvado, ele-
nndopara l.al fim as robracas dos ns. a 
e .\ llo § 3.• do art 2.• da IPi o. 3437 
de 26 de setembro de t 887 oa propor-
çãl da quota votada 01 pre~eote lei. 

Sala das sessões, agosto t O de t 888. 
- S. Barroso Junior. - F. Alves.- 1. 
Murl.a.- Ciandiooor Nunes.- Dr. c. de 
Moura. 

N. H 
.\ rt. ~. • § U o. t : accl'flseeote-se- e 

será expedido sob registro com resposta 
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e documentos do collector. si suslrotar 
o acto recorrido-. 

Em vez de cidadão, diga -se: - elei-
tor. 

Art. 4. • § 12 , o. 4 : depui~ das pa-
lnras- aprPseutatlo na ct>llectoria o 
recurso- accrescente-se- ~i o ttver 
recebido-. 

Art. 4.• § 12 n. 1, accre~cente-se :-
llalvo !'l ~e tratar de laoçameoto >oltc•-
&ado pelo lanpdo-. 

Art. 4.• ~ 12 n !>. accrrscente-se:-
resalvanclo - lhr.~ recurso para ll pn·~i
rleote tia ptnvtod:t o oa exe~ut;ão ~otn 
efT~Í tO tiPYOIIIIIYtl !'OtnPUt~- . 

Art 4. • ~ 1fl. accre~c:tnte-se:-as-
1\Ím C()!UO ti•." art. U, st•gunda parl~.a~ 
p:.la vr<t~- nlllm rh~ m:1tcria~ tlv I • 
grao p~ra 'I"" as materias de~Le oãu 
sejão eu~inada~ n:1s •·seola.~ de '! • grao. 

Art. 4.•:; 2 •, nrcreHente-~e:-e os 
IIOY05 e VOI hnsd oro• ttO• sobre provts:iO para 
adv gar ~erão oxigtdos pelo tl uplo da 
tabella vigeolll. 

:-iala da~ ~P.•~tie-;, 10 de 11(0Stl\ ole 
t88~.-S. narrCISII Jnolor,-Lcemel FI-
lho -T. TuiPttolnl. - ~13rtin~ de .\o-
dratle.--N•ti(UPira.-.\. Vellu•"- -A Ce· 
sar. - V:tY. o li! Lima - ltt~~ Fc~rtes. -
Fra0\3 Vtaona. - Jo~ino Araujo. -
Chassim llrurnonel. - Ju ru mPnha.- T. 
Duarte.-s~veriauo dtl He~rorlc - Coe-
lho de Moura -Ndlsoo.-A vehno t:or-
rea.- Campolin ... - Soares Pei l olu.-
F. Draz.-Ciau<liooor Nune~ - Conf\yu 
Pimenta .- T. da Motta. - I. Murta . -
Padre Teixrira.-0. R. Violli. - Luiz 
Vieira .-1\forei ra da Rocha. - Gou.es 
Caodido. 

N. 12 
Art. Os armazeos de casas de nego-

cios dos empro~itei ros de estradas de 
ferro 6cão sujeitos aos impos to~ pro-
Tinciaes A muuictpaes que pagão os ne-
gociaoLes. 

Sala das sessões, 10 de agosto lle 
188i.-Or. Coelho dc~ iúoura.-F. A 1-
Yes.-Padre Firmiaoo. -Soare~ t'~i
l oto.- :llelsoo.-F. Braz.-T da ~olla . 
- !llogueira.-Augusto Velloso.-Ciau-
dionor Nuoes.-Lniz Vieira. -Gomes 
Caodido. - S. DHroso Junior. - Tei-
uira OoarLe.-AugusLo Cesar.- Padre 
Teixe•ra.-T. Tolendai.---J. lforla. -
Liodolpl.o Caetano. -Martins de An-
drade.-Silva Fortes.-Jos6 Theodoro. 
-Josioo Araujo.- J. OoLra.-Nuarro. 
- C: PraLes.-Or. Campolioa.-Dr. M. 
da Rocha. 

N. 13 

AO art. 4. • § tt do projecto n. :li3, 
depois da palana--Barbacena, acues• 

ceutc-•e- e capei la do Porto Novo do 
Cunha, município de S. Jo-;ó d'Aiem 
Parahyba. 

Sala das sr~soes, 10 de agosto de 
!888.-Sil v a Fvrles.-J. Dutra.-Aias 
forte•.-TeixP.i ra Ouarte.-Luiz Vie1ra. 
-f. Alves.- .\ . de Mattos. 

N. H 
1'.1ra ~P.r t'•Jil11r.alla omiP ronvier: 
ll:< •lirectorP:< tle e xtl!rnato~ e e~c••t •• s 

norma•·:t cla pruvincia (lcrr.•hrr:on :~o
ou~ I mrn te os vnnci mentos rlt·(iOO:~OO t !'ela 
verh~- in~trncção onhllca-. rlil·iol rios 
P.m M•l••na•lo t' grauflc~çào,na f•mn .1 •la 
lei Vt)tt•ote. 

S. 11 .- Sala tla~ $~Mcie~. t O dP ~l(u< to 
elo ·I ~H ' ·- T. ela ~lull~ - \' az ele l.lrna 
-1. ~l urta .-J . IJ. :"'ltlf:lllt ira .- CuuPI(O 
l'iluenra.--F. Al•es. 

N. t :i 
\ ' ' • "§ 14 1" . , r •. 1. ,.., o ;,,- ~u ppruu a•l-,P . 

• • § tiU: sujtprima-sea ptua<e·-
desde ja. 

Sala da~ ~e$>Õe~ . 10 rle :IJ:ll•to 
cl n t t:!IS. - Martins tle Au.Jr:ttlo! ··C. 
Sen:I.··Vaz 1l1• LIIUoi.··LP.tJ oel Ftlh•t. -· 
A ul(n~ tu Vcllo'll --Claudioonr ~uno•• . - 
F Uraz.-1) M. ol,t Hu~:lta.- Luiz \ t ~ t ra. 
--Gomes t:arullolo.-- Augusto C••sar. ·-
S. llarroso J uulotr.--:'l~ lsoo - Tctx~ira 
Ou;,rte. •· Or. Carupoliua. • · Soares Pei-
xoto.--Jurumeoha.-- l'adre Firru iauo. 

N. iU 
Disposições perrnanrntes: 
Aos favore~ cooc~du.lus na lei o. 3U! 

do anno pa~~a1ln. 'JIIA tltz- os indiví-
duos quo pt uvarcm w m certidão que 
forão matriculados Pm r nrso;( ~upe
nores cto imperio JlOÚ"UI ~er providos 
em qualquer cadeira de lnsLrucção prt· 
mana, igualados o~ seos direitos ao~ 
dos oormalistas- accresceoto-se- de-
pois da palavra - oormalist:•s-as se-
guiutes: sendo exteosiTOS aos eHudau-
tes da escola oe pbarmacia. 

Sala das sessoos, 10 de agosto de 
18S8.-fraocisco Amaral - F. Alve~. 

N. 17 
Fica snr::-rimido o § 8. • da 3.• parte 

do art. 4. • de (Jrojecto o. :!23. 
Sala das sessoes, i O de agosto de 1888. 

- Francisco AmaraL-F. Alves. 
N. t 8 

Disposições permanentes. 
An. O imposto proYillcial de expor-

taçlo de gado, em qoaesquer circum-
slaocias,fiea redüzido a mil reis por ca-
~a. 

Sala das sessões, t O de agosto de 
1888.- Jurumenha.-T. Toleodal. -
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Liudolpho Caetano. - Dr. Coelho do 
Monra..-Francisco Amaral. -José Tbeo-
doro.-Severiano de Resende. - Drn· 
mond.-AURDSto Cesar.-J. M. Brandão. 
-Vaz de Lima.-Leonel Filho. - C. 
Sena.-Navarro.-J. D. Nogueira.-Go-
mes Candido.- Nelson. - Conego ·pi. 
menta.-T. da Motta.-F. Braz.-Luiz 
Vieira. 

N. tU 
O ordenado m"rcado no § t . • do art. 

t .• da lei o. 3467 de 4 de outubro de 
1887 oào se entende com as cadeiras 
crea.das pela mesma lei no IJairro de 
N. ~. do O' da citlade de Sabará e oo 
lugar deoomíoa~o-Cachoeira de cima-
entre as rregueztas de Taquarasso e Ro· 
ças Novas, que são classificadas como de 
districto. 

Sala das setoSões, i Ode agosto de t SSS. 
-T. daMctta.-Vazde Lima.-1. Murta. 
-Conego Pimeota.-F. Alves. 

São apoiadas e entrão coojuocla· 
mc.nLe em discu~sào as seguintes emen-
das: 

N. ~o 

Os direitos de oxportação de animaes 
vaccnm, cavallar e muar serão cobra-
dos pela metade nas recebedorias do 
.Mar.bado, Rio Pardo e Arassuaby. 

Sala das sessões, tO de agosto de 
t888. - Lindolpho Caetano.- Cooego 
Pimenta'. - Nogueira.-F. Vianna. -
Vaz de Lima.-J. M. Brandão. - S. B. 
Junior.- Nelson. - J. 8. Nogueira.-
1. Murta.-Augusto Velloso.-Jurume-
oba. - Ramiro Martird. - Francisco 
AmaraL-A. Martins. - Bias Fortes.-
Silu Fortes.-C. Seoa.-Dr. Coelho de 
Moura.-Severiano de Resende. - An-
tero.-Leooel Fllho.-Dramoad. 

N. it 
Emencta ao art. 4. • do projecto o. 

3i3. 
Onde 'e diz-Ocão excloidas da pauta 

as rapado ras--diga-se: 
Ficão desde ja ex~luidas da pauta as 

rapaduras. S. R. 
Sala das sessões, t O de agosto de 

t888.-Lindolpbo Caetano. - Ramiro 
Martins. -J. M. Brandão. 

N. ti 
Para ser co !locada onde r.onvier: 
Art. As inscripções de matricula, de 

que trata o art. 9 do regulamento n. 97, 
mandado obsenar oa aacola de pbar-
IIWiia, cootinaarlo abertas até flns do 
IIUII de dezembro para os candidatos 
1 matricula no t. • aono. 

§. São validos para :1. m.atricola o~ 
referida escola. os exames de prepara-
ratorios prestados perante a Escola de 
mioas o todos aquelles Cul'lsiderados 
ulidos para a matricula de qualquer 
dos curso~ superiores do impurio; assim 
modificado o art. 6 • do regumento o. 97. 
~ala tbs ses,oes. tO de agosto de 

t888. - JO$ino A r.njo.-Sil v a Fortes.-
L. de God~y.-Arislitles Naía.-França 
Vianoa.-Bias Forte~. -C. Prates - J. 
Dutra.-Barbosa da Silva -Francisco 
Amaral. -J . Horta.-Soares Peixoto.-
Jnrumenha. - Nava.rro. - Alvaro llla-
chado.-Antero. 

N . ~3 

Fica tambem isenta do imposto de 
exportação, alem do queijo, lei te, tou-
cinbo. a maote!ga de vacca fabricada 
na província. 

Sala das ~sues, t O de agosto de 
i 888. - Dr. Campolioa. - Teixeira 
Duarte.- Soares Peixoto.-Padre Tei· 
xein.-T. da Nott.a.-1). R. Viotti .-
Nog~><~i ra. - T. Tolaodal.- O r. Coelhl) 
de Mou.·a.-F. Alves.- Sevariano de 
Resende. - i-'. Vianna.-Claudionor Nu· 
nes.-Ramiro Martins -Augusto Vel• 
loso.- Gomes Candido.-F. Braz. -
Neleon.-Liodolpho. -Francisco Ama-
ral. 

São lidos e apoiados os seguintes 
additivos: 

N. _.5 
Art. Fica o presidente da provioci~ 

autorisalio a de.~peoder a qaantia na-
cessaria atá tO contos de reis, pela 
verba-obras pablicas-, para canalisa· 
ção d'agoa pota•el da fregaezia doCarml) 
do Rio Verde. 

Sala da~ sessões, t O de agono de 
t888.-Campello.-F. Alves. 

N 46 

Art Fica elevado a tOSOOO o imposto. 
de que trata o art. 2.• da lei o. 3.510 
de IS de Outubro de 1887, e a 6;7000 o 
de q ne trata o § t . • do mesmo art. da 
referida lei, flcando i~ualmente modi-
ficadas neste ponto as tDStrncçOes expe-
didas pela presidencia da pronocia eiD 
acta de ~n de abril ultimo para el8· 
cução da referida lei o. IS,ISfO. 

Arl. O art. tiS das mesmas iustruc-
ções, relatiYo ao espaço de tempo da 
estada das boiada:! em pastos da com pa-
nhia, entend&-se que assim o queira I) 
boiadeiro. flcando·lbe salYo o direito de 
retirar sua boiada antes d'aquella prazo. 

Sal.a das sessões, tO de agosto da 
t88i.-Nogueira.-5ousa Rabello.-C.. 
Al.-es. 
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L>isposiçOes permaaeates. 
Art. Fica o governe da pro\'iucia au-

torisado a contratar e conceder privi • 
legio para construcçiio, uso e gozo de 
qualquer c.~trada de ferro, desde que 
o proponente se obrigue it execução ín-
depeo •lent~ tio garantia de juros e sem 
pn>juízo de cuuces~óes anteriores. 

Sala dassessOes, 10 de agr-sto de 1888. 
- T•l•xeira Duarte.-F. Alves. 

N. 48 
OITereço como ac.lditivos ao art . 4. • 

do projecto o. 3~3 de orçamento pro-
vincial, em 2 .• d•scussão. os projectos 
a. t G e 47 desde ao ao. 

Sala das sessões, tO de agosto de 
i 888. - Lindolpbo Caetano. - Rami• o 
~artias. 

A discussão llca adiada pela hora. 
O 8r. Cruulllo Prnte e (pela 

ordem) : -Sr. presidente, requeiro á V. 
Exc. que divida a ordem do dia de 
amanhã em duas partes, sendo a pri-
meira para a discussão dos ditrerontes 
projectos que forão indicados pelo Sr. 
deputado quo requereu a inversão da 
ordem do dia e a 2. • parte destinada 
some.nt~ para a discus~o do orçamento 
prOVIDCial. 

O Sr Presidente : - O requerimento 
do Sr.f. Vianna roi para ~discutirem as 
matarias conforme estão determinadas 
na ordem do dia do seguinte modo (i~). 

Resta ao nobre deputado requerer 
amanhá, si qui ter , que o orçamento 
seja discutido em 1 • lugar, d.e preferon-
cia a estas matarias. 

O Sr. C. Pratas :- Desde que o pro-
jacto de orçamento figura na ordem do 
dia, nenhuma outra mataria lhe devia 
anteceder. 

Foi por isso que pedi á V. Exc. que 
dividisse a ordem do dia em duas par-
tes, comprehendendo a t . • os projec-
tos constantes do rP.qnerimento do Sr. 
F. Vianna e a ~-· o orç1mento provia· 
cial. 

Como esti organi!ada a ord.em do dia, 
será consumida toda a ses~o com estes 
projectos e o orçamento fir.trá prejndi-
cado. 

O ml'u in tere~se. que deve ser de 
toda a assemblea, é que se adiante 
amanhã a discussão do orçamento, qoe 
alias ftcari prejudicada, lli a ordem do 
dia ror orgaolsada como V. E1c. a fez. 

O Sr Presidente : - Eo ja declarei 
qae orgaoiaei a ordem do dia de accordo 
com o requerimento do Sr. F. Vianaa. 
que foi ,approndo pela casa. 

O Sr. C. Pratcs : - Ern Lodo c..so, 
abi Ocao minhas palanas para torna-
rem bem claro que a corumis•ão do ra-
zenda o que desPja é quo a d•scussào 
do orçamento não seja pr~judicada r. an 
contrario, seja terminada qnantn autPs. 

O Sr. Presidente: - A me•a 1amhem 
não Lem ahsoluLameole i u tur~~c :<lgum 
em prrjudicar o orçamento. 

Si orgaoi~uu a ordem do dia por es ta 
forma, loi porque oão 51! poll •:~ ::par-
lar da deliberação tomada pcl;. assem-
bica. 

O Sr. C. Prates: - Não d•Ro que a 
mesa tenha i ntere~se de uão ~~ dtscu-
tir o projecLo de orçamrnto. 

O que eu affirmo é que a commis~!io 
de fazenda tem actualmente um 11nico 
objectivo: disrutir e votar o orçamento 
o mais hre"e possível (apoiados). 

O Sr. Presidente designa para or· 
dem do dia se~uinte : 

Até H c 1/ 2 horas. 
Expediente c apresentaçfto de pare-

c~rcs de com missões. 
Até 3 boras. 
3. • discussão dns addilivos os. 1, 

t -a, 1 -d, 2, H, 6, O, 1t o Hl ao 
projecto n. !l. 

t. • do •te a . 'itl5. 
2.· dnJ~ addilivos ao do n. 3\0 e do 

de o. 36\J. 
3.· tio prnjecto n. t !l\ e seus addi-

Li \ <l~ (posturas muaicipae~). 
Continuação da discus~ào do orr.a· 

mento provincial. 
Levanta-se a sessão. 

.. .... _ .. _ 
:10.·• SI-..~S:\0 OIIUI:\Atii A.Ellll 1lll ,\t;U:iTO 

IIE 1888 

1111ESto•:)!Ci o\ DO SI\. SIL\'E~Tilf. n :IIIIAZ 

SUMl! AfiiO: - Exi•F.DIP.Srt:. - (\h~ervnçt,~ 
do Sr. A. Mai3. - Oiscur«~> otu~ Sr.. Au-
lera e 11. Pi :ucn~.-Parec:erc; de commis-
6'·,~,.- Ordem do dia.-C~dcir:u de cu~i uo. 
Ob.eruçilns dos Sr;. S. de Rcscudc, F. 
V1anna, A. Machado, Lindot pho Caeta no e c. Cerqueira. - Or~meuto proviuc.al.-
llisçurso$ dos Srs. Na varro e A. Maia.-
Emenrt• s. 

A's ti bo•as e 55 minutos da manhã, 
feita a cbam:tda, acbão-se presentes os 
Srs. Silvestre Ferraz, Lindolpho Cae-
tano, Natarro, Salathiel, Amaral, Cam-
pello, Antonio Martíns, Drumond, C. 
Sena, Vaz de Lima, Sarbosa da Silva, 
França Vianna, José Theodoro, Dias 
Fortes, Siln Fortes,Americo de Mattos. 
Candido Cerqueira, Aristides Mdia, Du-
ln, Rodrigues Horta, Josino de Araujo, 
Martins de Andrade. Leonel Filho. Ao· 
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tero, Sousa Rabello, Lafayelte, Alnro 
Machado, Camillo Prates, José Brandão. 
Francisco Sà, Jurnmeoba, Firmiaoo 
Costa, Moreira da Rocha, Cr.elho de 
Moura, Luiz Vteira, Campolina, Gomes 
Candido. Teixeira da Motta, 3everiano 
de Resende, Soares Peixoto. Teixeira 
Duarte, Toloodal, Ferreira Al"es, Viotti, 
Franci~co Or.Jz, Antonio Teixeira, Au-
gusto Cesar, Carlos Nogoetrr., Velloso, 
Nelson, Sabino Barroso Junior, Clau-
d;onor Nunes. Pimenta, lguacio Morta, 
Nogueira, Ramiro Mart ins; faltando 
com causa participada os Srs. Augusto 
Caltleira e Porfir io Machado e sem ella 
o.- ma'~ Sr:~. 

A bre•se a ~essão. 
E' lida e approvada a acta da aote-

ce•lente. 
O Sr. i . • secretario dá conta do M-

gu~nte 
EXPEDIENTE 

Repres~nlaçaes 

Uma da camara municipal da Cli-
''eira, pedindo verba para obras. 

O 8r. A.rlatlde• Mala :-
Sr. ~re~iden te , recebi da cidade do Rio 
BraJco nma represrntação do professor 
publico d3 mesma cidade, Sr. Henrique 
Fax Joppert, queixando-se da pene-
guição que lhe é feita pelo iospecwr 
Jitterario do mesmo município. . 

Peço á V. Exc. que envie esta repre-
l!entação á commissão competente, afim 
de que e lia, i nformando-~e dos r·,c-
tos, dê algumas providencias para 
livral·o da perseg01çào que está sor-
frend o. 

O Sr. Soares Peixoto : - Não ba per-
seguição. 

A· com missão respectiva. 
O l!lr. A.ntero: - Na sessão de 

hootem, Sr. presidente. a 'proposlto de 
uma reclamação oo expediente, o meu 
diatíncto collega e amigo, compa-
nhei ro de rl i•tricto, o Sr. A. Teixeira, 
nio verber.. de cer1o modo a posição 
que assumi o.lsta cua, qnudo olfereci 
um requerimento relativo a negocias de 
Piomhy. 

Sr. A. Teixeira : - Não verberei. 
O Sr. Anlero:-Nesse requerimento 

en pedi informações ao governo relati-
nmeote ao facto crim.inoso dado ua 
mesma cidade, com rererencia a um es-
cravisado, ferido barbaraweote t"Om as-
sentimento do jniz municipal e de ur-
pbàos daquella cidade. 

Infelizmente, Sr. presidente, as in-
formações que eu pedia oe!l!a occasiào 
não chegarão ainda, n;o ror. o ainda 
rorn8<'idas. 

O Sr. C. Nogueira:- Gu estou per-
feitamente informado desse facto; elle 
deo-se tal qual roi exposto pelo Sr. A. 
Teixeira com documentos na mão. 

O Sr. Antero: - 0 documento que 
apresentou o Sr. A. Teixeira é um do-
cumento, pode-se dizer, officioso e 
gratui to, porque provem de uma ori-
gem suspeita; e nessas condições ne-
nhum valor tem semelhante documento. 

Sr. presidentE', V. Ex. podo dar tos-
tem unho e o nobre Sr. 'l . • secr~>tario, 
que ha 3 ou 4 dias tenho feito ioscre\'er 
o meo nome para apresentar um reque-
rimento, pedindo infunnaçôt's relativa-
mente a um c.utro facto dado na mesma 
cidade o que tem por prioripal proto-
gonist3 o mesmo juiz municipal. 

Refiro-me ao facto escandaloso da 
sol tura de um reo preso em nagrante 
deticto, por crime de ferimento grne .. e 
,1uo 'lSse jniz municipal, transgredindo 
a lei, ma o dou relaxar da prisão, sem a 
menor formalidade. 

Entre!anto, como o delinquente era 
protegido do juiz muoicípal, t.o que 
modo procedeo elle? 

~!andou sol tar o crimino~o e coosu-
mio o processo. 
Ma~. Sr presidente, como ns !lOSsos 

trabalhos vão se precipitando. de modo 
a poderem-se solver todas as questões, 
neste caso, sei qoe não ter11i tempo de 
formular o meo requerimento e por i~so 
limito· me no presente expediente ator-
nar saliente o facto. 

E tanto é verdade que esse jniz ~s
sim procedeo, Sr. presu!ente, que pes-
soa interessada no processo, roque· 
rendo o andamento do mesmo, não o 
pOde conseguir, porque, requerendo ao 
subdelegado, o mesmo sigoatario do 
documento que foi apreseotado pelo Sr. 
A. Teixeira hootem, elle disse que dei-
uva de dar andamento ao processo, 
porque o ioquerito a que se referia o 
·aquerimento ja se achava oa alçada 
superior. 

Posteriormente, Sr. presidente, o 
mesmo cidadão, o Sr. Francisco Soa-
r~s. fez identíco requerimento ao jníz 
municipal e de orphãos e esta deo o se-
guinte despacho: 

.. . \guarde o supplicante tempo habil, 
por estar o inqueríto em mãos do pro-
motot· publico. » (M:ulos apartes). 

O Sr. Presidente:- Peço ao nobre de-
pulado que cinja-se á materia de sua 
reclamação. -O Sr. Antero:- V. Ex. ba de permit-
tir, Sr. presidente, que en continue 
nesta ordem de considençõe:!, porqoe 
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110 a$sim eu posso chegar á reclamaçà\' 
fl Ue quero fazer. 

N~u.a condições, nrsando ella sobre 
4)5 factos bontem discutidos nesta casa 
pelo Sr. Antonio Teixeira, na hora do 
e1pediente, eu nào podia deixar de 
tambern trazer estes factos ao conheci-
mento da assemblea, porque só lleslll 
modo podia fazer a mioha rP.clama-
( :à.O. 

O·Sr. Candido Crrqueira:-Em roa-
teria de juizes mnnici1 aes, hoje deve-se 
adoptar a pratica oi e Uberalla - egua 
magra e barra fora (· isaclas). 

O Sr Anlero:-Em cuosequencia olo 
tlespacbo que acabo de ler, esse coo-
c:eituatlo codadão, interessa~.odo-se pelo 
andamento do processo. foi ler com o 
prcmotor pnb•ic.J t1 este ili:s:;e que em 
seu pooler nào ba , i_ processo algum e 
oesse sentido escreveu-lhe o oOicio que 
pa."SS a ler. 

Por coo~eguio te. nào es~ando o pro-
cesso em mão da autoridade policia l,oão 
esLando em mão dfl juiz munic•v•d, 
.nem do promotor publico, e l~ndu do 
mais a mais esse jn11. municipal man-
dado, com violaçào da lei, soltar o cri . 
rn inuso. rc·~e evid•nll•n••·nte qus esse 
juizaiuda é conniveole ne~stl processo ou. 
aotes. é responsavel pela soltura lude-
"ida do crimi•1oso. que elle pretende 
linar com o desapparecimeoto do pro-
cesso. 

Eis. Sr. presidente, os facto.; que eu 
queria trazer ao conhecimento da lll-
semblea e. não me sendo possível ra-
ul-o hootem,como o meu nobre collega, 
o Sr. Aotooio .Teileira. que articulou 
como que uma Cllilioaria contra aquel-
les que accusarll.o perante esla a;;~em· 
blea esse mesmo juiz, eu não podia 
deisar passar em ~ileocio semelhantes 
consideraçOe.•, sem que trouxesse estes 
factos lambem ao conlleclmento da 
casa. 

t'eito isto, chego ao pooto principal 
da minba re.:lamaçào. 

Sr. presidente, eu desejan que o 
distinciO deputado, men companheiro 
de di$tricto, pozesse os pingos aos ii 
quando disse que esse ju iz municipal 
era accusado porque elle é um espan-
lalbo dos criminosos e que isto podia 
demonstrar uma figu•·oM daquella co-
marca. 

Eu não sei si S. E1c. se referio a ai· 
som processo em que eu lÍTesstl tido 
1o&enenção. 

DesaBo S. Exc. para qoe veoba pro-
tar perante esta a.ssemblea que ea ti-
.,... tomado parte indevida nesse pro-
c:esao. 

Tanto mais se evidencia que bavi;; 
um: certa malignidade em suas pala-
la nas. que S. Exc. disse que alguns 
advogados daquella comarca e rã o os que 
deviào occupar o escabeiJo dos reos. en-
tr.:tantn qu11 e.~!'es advogad~ er1t.o os 
proteclnres des.~a fi!Ju•·OM.. 

Sr. 1•residente, en venho deciHar á 
casa que a PP•:<Oa a quem o nnbre de-
pul:llln se refHrln é um:~ senhora, que, 
por uma fatalidatle. roi pronnnci ~lla em 
um crime que o jury ole Piumhv .. cco-
uhecen ser phantastico. · 
~u uào ~ui ad vog~do dess., fiotc •·ona, 

assuu IJUahll c::t•la pelo nobre deputndo, 
e estou bem certo de 1111e, si ell~ foMe 
culp,•la, cnmo di~e o nobre •leputad\1, 
nm du:s nos~os colltgas, cuja falta mui to 
lafl!•:ntn. u Sr. ~l.lde~IO Cal· l~tra. oão 
$er1a ~eu deftln~nr, como f,J,, e Mm 
tampouco o Sr Aoanias, homem muito 
cnnhP.cido oa provind a, teria sillo St!U 
advogado no l!.• julgamenln. 

Enlo·otaoto, o nobre dt~pntado ve1n 
diz~~ aqui que ess.es adn•l!:•dos 6 que 
dov•ao occupar o b1nr.o dos reo• ! 

Eu, pois, venho la v ar a test:~da dos 
ad vngallo~ daquell.1 r.nmarca. ~em olis-
tio~çào . d~ clir~:< políticas, que julgo 
m1uto •lishnctos, quer de um, •1uer de 
outro partido. 

Eu não conheço nenloum dos advoga-
dos daq11ella comarca que deva occu-
par o e~cabello dos reos e, portanto, 
,·eoho 14vrar um prolestll bem solemoe 
contra as expressões dv meu nobre col-
lega. por demais iojusto e P.xagerado 
em ~uas cnnsi•lerncues. 

O Sr. Antonio Tei:l.ei ra : -Porque de-
rendi um conservador, 

O Sr. A. otero:-Não encarei pelo 
prisma politic.:~ o juiz munlcip:d que 
em má hora foi mandallo para a cidade 
de Piumhy ; só moveu-me o seotimeoto 
da dignidade revollada contra a ordem 
de cous;,s que naquella cidade va1 le-
vando esse eslonLeado magistrado. 

O 8r.Dapt.IIJtaPJ.rnenta:-
Sr. presidente, comgrandesacrificio oeste 
momento, ' eoho mais uma vez occupar 
a aueoção d ·ta casa para trazer ã sua 
consideração os reclamos de uma rre-
gnezia, que ba muitos an, os se vê pri· 
vada dos seus m4iS sagrados direitos. 

É ainda com maximo pezar que ve-
nho desempenhar-me deste dever, por· 
9.ue sei que vou contrariar :~m dis-
tmclo collega, a quem desejava ser sem· 
pre agradnel, mormente quando lbe 
consagro terdadeira sympa&bia, cada 
nz mais cimentada pela pro1imidade 
do solo que habitamos. 
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Sou portador, Sr. p~esidente, de uma 

repneea&a~ dos babrl.aotes ja rregoe-
zia de N. S. das Mercês, termo da Dia-
IIWltioa, oa qual pedem á esta ill os-
trada assemblea a decretação do uma 
lei que a restitua ao ronnicipio de 8. 
Joio Baptista, a que pertoucia de longa 
dal.a. (Apoiado do Sr. Murta). 

Sei que a minha voz. q'401 a do que 
clama AO tlese,·t •. será ~qui abarada 
pelo esplendor e prestigio de que goza 
oes&a casa o represeoc.aote do t 7. • dis-
tricto, resideota na Diamantina: mu 
tambem es10u certo de que a verdade 
dos ractos ba de COO'I'encer S. Exc. de 
que advogo uma causa justa, quer 
se considerem os interesses políticos 
daqoella localidade, quer suas commo-
drdades maiOriaes, quer, Oo.almente, a 
justiça ou, antes, a autonomia daquel-
les monicipios, que ambos representa-
mos oesc.a casa. 

O Sr. lgnacio Mnrta:-~uiiO dignl· 
me o to. 

O Sr. B. Pimenc.a:-A rregue&ia de 
N. S. das Mercês do Arassuaby, pela 
nova lei eleitoral, pertence ao t9.• dis-
trlcto, em cuja area demora a ci!Ude 
Je S. João Ba~tista. ao passo que a ci-
dade Diamantrna é a sede do i7. • dis-
\ricto. 

Ora. sendo isiO contrario á dlllposi-
çlo da.qoe'la lei, qa.e manda respei-
tar a rotegridade dos municípios, vtl 
V. Exc. que aqoelles povos, di'l'ididos 
entre Diamantina e S. João Blptidla, 
aerào mal servidos por seus represeo-
taotes. (Apoiados). 

Düi vem que aqaella rregue1.ia ouoea 
recebeo desta assemblea auxilio algum, 
a alo ser a pequena quota de 300600J, 
qae obti'l'e o anuo passado a coatra-
gosiO do Sr. CamilJo Prates. 

Es&a mesma quota, por iacoria da 
eamara municipal da Diamantina, cabia 
em exercício lindo e até boje não 
poade ter a applieação a que era desti-
nada. 

CootioJa aquelle arraial em ama de-
eadeo.cia borriYel, aau rau cobertas 
de ntzes e de abrolhos, sellS rios sem 
pontes, su.a matriz, em c aja na n oa-
lr'ora se oavião os bymoos sagrado3 e 
os &breu~ de Jeremias. hoje qaui em 
raioa, 11 alo rOra a ré e a piedade 
daqaell~ bQu eampooezes e o zelo do 
acta.al vagario e meu dialiaciO collesa. 
o Rvm. Sr. padre Joe6 Joaquim de 
Asevedo. 

O Sr. lgaaeio Mllr&a:-Apoiado. E' 
ám eaterclo«e iJiastndo e zeloso. 

O Sr: Alvaro Macbado:-Todos eens 

males desappareeem. pusaodo a rrega.,:.. 
zia para S. João Blptista ! ... 

O Sr. lgoaci(l Murta:-Pelo menos, 
traria mais commodidade. 

O Sr. 8. Pimenta · -A !li o Sll•Yiço 
publico. aoJa :\ ma troca, porquanto ba-
fazende•ro~ importantes e seoborr~ de 
eogeobos que o '" sào jurados. oear 
ele•tores, porqoP. vivem, por assim di-
zer, rormaodo um e.; ta r! o o o elltado. 

Alli, quando ha eleição, volào eleito-
res presentes e elei tores ausentes; a~ 
hoje não existe la um:~ orna que sina 
p:ua recolhere•a·se as cedulas: YOtaO oo 
chapeo de qualquer individuo. 

E' estA um racto que posso compro-
var per;lote esta assemblea; a eleição é 
rei ta a bico de peooa; e porque 1 
Por~oe o Arassoahy é desprezado 

11ela D•amaotioa; os representantes !la 
Diamantina oão recebem os sulfragios 
dos eleitores de Arassoaby. 

Quaotoás commodidades daquella rre-
8~'zia, devo notar que a distancia me-
dia para a Diamantina I) de t~ leiuas. 
as s1.as estradas são pessimas • .por isso 
que, ai>AVe.z das legeodarias serras Rio 
Preto e Meodaoha, serpenteio o' rios 
Arassuahy, Preto, Manso e Jequitioho-
oba, que nos tempos cbu vosos imp&o 
d.em !l transito por semanas e semanas; 
ao passo que para S. João Bapti•c.a a 
distancia media é de 6 leguas, bavead() 
estrada:~ excellentes. sem rios que as 
cortem, passando todas por p;ados ver-
dejantes, que lembrào ao viajor os cam-
pos da Thessalía. 

O Sr. lgoacio Murta:-E' uma razào 
de grande peso. (Aooiados). 

O Sr. B. Pimenta: - Dem1is, a vida 
em S. João Baptista é baratíssima; » 
pass~ que oa Diamantina é muito cara, 
por rsso que esta cidade vive à custa 
exclusiva da zona da matta, cujos pro-
duetos chegao alli por preliOS muito 
altos, em consequencia do transporte 
em costas de anrmaes. 

Resta-me ainda,Sr. ~residento, coa. 
parar os dollS mooicip10s pelo lado d• 
saas fin~n~s. da sua população e d(J 
seu terrriOno. 

A renda municipal de Diamantina é 
de i3:~705, ao passo que a de S. JOào 
Baptista é apenas de t :t006000. como 
pode-11~ YeriOear pelo projecto mooi-
~lpal arada submettido a nossa discas-
são. 

O município da Diamantina coJD-1 
ptle-se de ti paroebias importanlelt. 
co.m ama popalaçlo presominl de 3i 
mrl almas, mais C?D menos; o de S. Joà9, 
de i t ,/1 paroehla.a. com tO mil alma• 
apenas 1 
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Falo com os algarismos. (.-tpo;~s 

e n4o apoiados). 
O territorio da Diamantina tem um 

raio superior a 20 loguas de sudoc,to a 
narJeste; ao passo t('Ul o tle S. João 
Baptista tem a pena i um raio de 8 le-
guas! 

Ora, pP.rgunto: será possível quo 
:-~in Ja continue este estado de cousas { 

Si esta assembiP.;I tem ainda alçuma 
noç.'lo rle justiça c equidadc, SI tem 
ainda indepcn•lencia para dar sou voto 
nestas questões, si tem ainda a so-
IJrancerta que tanto a ennobreceu em 
e(lOcas ja idas: cu confio que o Aras-
suahy ha dtl ,·ollar para os seus anti-
gos oominios. ( ."ll u ito bem). 

Como sei, Sr. presidente, que tra-
l:l-se de um grande projecto de est:llis-
tica, . ao qual cu mnndlli um addili 1'0 
~obre a ma teria sujeita, eu peço á \'. 
t;x. que se digne enl'idar seus esforços 
perante a respecti l'a com missão para 
•rue quanto antes du seu parecer. 

A proposilo, Sr. presidente, lembro 
;, V. Ex. que ha mais de 15 dias que 
acha-se nas pastas da commissãn do os-
latistica. da qual é relator o Sr. Jose 
Maria Brandão, uma representação dos 
habitantes da fregue1.ia da Penha e até 
hoje S. E:t . , que mostra-se tão exi-
gente a respeito de outras commissocs, 
não !leu parecer a esse respeito. 

Si o nobre deputado não tem a isen-
ção necessaria, si julga·se suspeito, c 
melhor que peça sua exoneração, alim 
•le qoe as nossas modhlas não sejào 
aqui snpplantadil$ por quem quer que 
í'CJa; somos todos 1guaes nesta casa, 
como representantes da província. 
(Apoiados). 

Peço á V. Ex., Sr. presidente, pllr-
missl.o para publicar no meu discurso 
esta representação, como um protesto 
solemne contra estas iojusticas e como 
um testemunho percnne do procedi-
mento que tiver esta assemblea a re-
speito do que aca!>n de referi r. (Muito 
bem). 

O Sr. A. Machado: -Em tempo res-
}H>nderei ao nobre depu lado; mas, desde 
Ja, declaro que pretendo apresentar um 
projeeto, mudando a Penha para Dia-
mantina. 

O Sr. B. Pimeota:-E' o que fal-
ta v a Ter-se nesta assemblea: abyssus 
abJIIIUm inoocat. -

Segue a represenlaçào a que se re-
ferio o orador: 
• lllms. eExma. Sn. presidenl& e mem-

broe da illnslr& assemblea proTin· 
eial mineira. 

Os abarxo assignados, residentes na 
parocbia do Arassu3hy, município da 
cidade Diamantina, valm ante VV. 
EExs., em bem de ~ nas comrnodida-
des. pedir ~ lra~sfereocia da paro~bia 
de suas res1deoc1as para o trru1o da 
cidadP. de S. João Baptista; c comt• ra-
7.à.• allullem aos seguintes moli,·o;; : 

Dista •la sede da parochia do Mas-
snahy á da citlatlo da Diamantina onz;e 
legoas. maus cawi.uhos, cuja \'l~gen de-
manda a passagem de lru r;os, que 
não se prestão a facei3 traosiltl" e ll<!m 
despczas, SP.IH.I<~ necessario cur:<ar·~e 
uma gran1le ~erra , tornando-se por isso 
uma viagem iucommoda e di~pcodiosa, 
tan to ma1s quanto na Uiaman!lna lodos 
os gentlros são por duplos preços dos de 
'lntros logares, como bdrn seja na ci-
dade de S. João llaptista, onde tudo é 
barato. ' 

Elposlas as incooveniencias que se 
oppoem a viagem para a Diamantina, 
provão com 1guaes motivos a con,·e-
niencia e comrnodidade que ha com re-
lação n prelendida lraosferencia para a 
cidade de S. João Baptista . 

Dista da sede da parocbia do ,\ras-
suaby i da cidade de S João Baptista 
sele legAas e bons camiobos, sem que 
seja preciso lutar-se com passagens de 
rios,sem experimentarem-se as inconve-
niencias que se apresenLão a esses lran-
sitos; accresceollo que o a cidade de S. 
João Baplisla as commodidades são 
ma1s faceis e satisfactorlas. sem que 
occorrão grandes despezas. 

Alem destas l>Qnderosa.c: razões, outra 
não menos importante se apresenta, 
qual a do ter a lei mineira que elevou 
á cate~oria de v11la a cidade de Santo 
Jtotoo1o do Peçanba, iocorporaudo a 
seo município a parochia de S. José do 
Jacury, que então pertencia A cidade de 
S. João Baptista, tran.sferido o~sta pa-
rocbia, em compensação, para o termo 
de S. João Baptista, lei essa que com 
injusliça fo1 revogaaa em sua ultima 
parte para o fim de anneur-se esta 
parocbia á cidade da Diamanlina. 

Ora. a lei não deve farcear a es-
pectalín publica e nem tamponco os 
desejos •us poTOS, e a lei que derogou 
a ultima parl& daquelle acto legislativo 
foi uma far~ que se fez aos habitan-
tes desta parocbia e ao foro d.a cidade 
de S. João Baptista. 

A.lem destas razoes. ainda se olferece 
uaaa olo menos pocderosa, qual a de 
pertencer esta parocbia ao t 9. • dis-
lricto elei&oral, cujos chefes politicos, 
por pertencer ella á cidade Diaman-
tina, descurlo-s& de promover os alis· 
tameatos eleltoraes, por lhes ser ne-
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~sario ti aLar desse proces;ado perant.e 
juizes do t 7. • districlo. 

Por essas razoes e pela vontade dos 
abaixo assignados. esperão que nem so 
a parochia do Arassuahy seja transre-
rida do municipio da D•aman\ina para 
a cidade de S. Joào Paptista, como Lam-
bem a el:a se incorpore a razenda da 
Poo te, desmembrada do t'is\ricto do 
Rio Preto. 

Si a •Ilustre assemblea provincial 
mineira llzer a traosrerencia pedida, 
pau~ará mais um ac\o de verdadeira 
Jnsllça em seos anoaes. 

Arraial da parochia do Arassuaby, 
t ti de Abril de 1888. , 

(Seguem t 3t assignaluras reconbe· 
tiJas pelo labellião Camara). -

PARECEII&S DE COlUilSSOES 

A commissllo d11 redacção oll'erece re-
digidos para 3.• discussãc os addi-
Uvos os. U, t 2 b, 17 t! 27 do projec\o 
n. O e o projecto o. 3i9. 

Para a ordem dos trabalhos. 
E' lido e vai a imprimir o seguin\e 

N. ~79 
A ! .• commlssiio de lo.zencb,tendo t' '15L\ 

o re•Juorimento, em 11ue o cidadão Lui' l.si· 
doro da Silva pede a reslítulçio d:1 quantia 
de 7506000. que pagou na collectoria d ost.' 
capital oo e'tercicio de 86 a 87 e-

Considerando que pelas informaçcics jun-
lôls ao mesmo requenmento e allegaç6cs rei-
lu pelo surplicante ptraota a directoria d• 
ruenda provincial, quando requereu .. re-
stituição d:1 referida quantia, lica provado 
que, nos lermos da lei, não li oba o suppli· 
canto ob rigação do pngar o imposto t~l gu~l 
roi-lho uxlgido pala dire~;nn~. por isso que 
oào I)Odia o mesmo ser considerado cam-
biSLl, porem empregado de uma casa em 
que so vondilio bfll1~tos do loteria, da oJUal )a 
10 havia exigido e r~cebido o impost11 que a 
lei creou sobrq estes estabelecimentos; ó de 
1•areccr que se adopla o seguinte projeclo: 

Arlí«O unico. Fica o go,·erno da provin· 
da aulo risado a mandar reslituir ao cida-
dão Luiz 1-sidoro da Silva a quantia do 7l!O~. 
quo dcm~i· t•agou como vendedor dll bilhe-
tes de 1111•·• a nesta capilôll ; revogadas as 
disj)OSiçc}e. 1 conlrario. 

Sala das commissõcs, ti de Agoslo de 
1888. - C. PraleS. -Leonel l'ilbo. 

ORDEM DO DIA 
CADEIRAS DE ENSINO 

Continua a 3. • discussão do~ additi-
Tos offerecidos .,, projeclo n. 9. 

São approndos, sem debat.e, cada 
um por sua •ez, os de os. t , ta, t d, 
i (t .• part.e), IS , 6. 9, H, o 1 c. 

Eolra em 3. • discussão o de n. 1 b 
O •r. 'Wiot.t.l (não lemos o eeo 

discurao). 

O S r. se-werlaou de Re· 
eende: - Pouco tenho a dizer em re-
la~o á utilidade do projeclo, porque 
esta ja foi receonbecid.a por esta casa. 
(Apoiado1). 

Para responder áqnelles que julgào 
que a crea~o de externai s se acba 
coodamnada, tenbo ainda a vo\açào da 
assemblea, que oào ba muito ae pro-
nunciou rejeitando a emenda qno man-
dava supprimil-os na província. 

O Sr. Bia~ For\es:-Por um on dous 
YOtOs. 

O Sr. Severiano de Resende: -Por 
um ou dous votos, o qne é racto é que 
a assemblea rPjeiloo a emenola, isto é, 
a assemblea reconheceo a utilidade des· 
tes esl<lbelecimentos na provineia e, 
sendo assim. ~lia não pode negar a uti-
lidade da creaçào de um estabeleci· 
meolo :oogeoere numa zona central 
da prt.viocia,como o é a em qce se acha 
a ~,õdado de Pilaoguy, maxime aueu-
dend'l que ha alli uma populaçào ag-
glomtrada e à grande d:stancia da ca-
pítal. 

O Sr. Uias Fortes:-Eotão, C:evem-se 
crear atbeneOJ t>m todos o~ Ioga res que 
dis\arem 40 lel{Oas da capi\al. 

O Sr. Sevenano de Resencle:-Tra\o 
de alteoder aos interesses de uma ci· 
dade importante do meo dislrieto e te-
nho em vista satisfazer os reclamos 
daquella população, trazidos a esta casa 
mais de uma vez. 

E si eo e o meo companheiro de dis· 
lric\o, o Sr, França Vianna, trabalha-
mos com todo o esrorço para dota r a 
cidade de Pilaoguy com es\e melh ra· 
mento, na.: a mais fazemos do que sa· 
tisfazer as aspirações de nossos com-
míUenles (apoiado do Sr·. F. Vianrn:~) 
e, portanto, nllo vejo moliYo para o 
meo nobre colltga, o Sr. Dias Fort.es, 
receber na ponta da lança, mesmo com 
certa animosidade, ama medida dest.'\ 
ordem! 

O Sr. Dias Fortes:-E' um modo de 
ralar. 

O Sr. Severiano de Resende:-V. Ex . 
dne comprehender que o humilde 
orador, que não se recommenda por 
titulo all{um, a nlo ser o trabalho 
(n4o apo,ados), qfle não 6 Blbo de pai 
alcaide, si não buscar satisrazer as ne-
cessidades do sen dislriclo, cumprlodô 
assim o mandalo com qu11 o investírio, 
olo sei por que se ba de recommeodar. 

Si ea, Sr. preside.nte, me apreeenlo 
aqni trabalhando, fazendo esforços por 
traduzir em lei aqaillo qae 01 me111 
committeotes qnerem,. 6 somente com 
•ista de cumprir o meu dner e oob li-
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1ar·me aos olhos dos meus compr1 • 
"'fiociaoos, correspoo!leorlo assim á con-
fiança com que me honrào: ~~to proce-
dinlento, em vez tle censura por parto 
do meu cli~lin cto coll ~ga. o Sr. llias 
forte~ . cJe,ia merecPr louvores, porque 
me parer.e que aquelle~ quo procnrão 
elevar-~e pelo trabalho, por l'roprio me-
recimeuto, devem ter ioceull vos, em 
yez de censur3S. (AJY.>iados). 

O Sr. C. CPrqueua dfl n111 aparte. 
O Sr Soveccaoo de 1\o•ende:- J::u 

penso com V. F.~ .; andamo~ nu me~ 1110 
camiul•o. r•nl'nuh:uulo o bortlflo f "~~~
cola ch• \'iajau lt• ~l' lll ventnc;L (,1poiorlo 
dO .SI', CJ. I l'l'l]tll!ll'll}. 

E, ~i nfln '"'s rel'estirnws ele cora-
J;em , ra lurl'nl!IS á ln!lra ela ··~Irada , ex-
tenuados e sem qun haja qu~rn 011~ es-
tenda a mão •: uns l~:~vanlr. 

O l'r ll i.,s Fottr.~ dil um aparte 
O Sr. ' l!vennno tlr 1\e::onrle: · V. l•:x .. 

estuclaculo a 'JII C> tào do•ha ixo cl'nm 
prisma pe:<sintista, 111 rere-lhu oncouve-
oiente ao~ 1 nt~re~s~s o la pro,•incia t:ste 
projecto; l'll t6 o:untra. 

0 Sr. llia~ Furlt•s:- Nao Í! convc· 
oientc. 

'' Sr. Se,crhtuoJ ciP. Hesenole:-~13~. 
nem pu r ts,;u I''Jllu '""<: ,,. a ctolrn O lll-
reito e v dever olo pnguar com tod:~t; as 
forças para • unll• rl~l -l• 1'01 lei. 

Fiz unicawl'nL•l cstn reparo, por ver 
certa aninwsitla•l~. acr11uunia ate, co to 
que o meu collcga receb~n o projo•c to, 
que deve, ptlo contrario, merecer as 
symp:.thias da raso. (Apoiado;;). 

Sr. prl'sidentc, teu1lo transitaJo r.tü 
aqui o projecto, esta a~semblca nào 
h a de coodewual-o ao fogo toa 3. • llis· 
cussão. 

1'enbo concluído. 
O S•·· Outro (não temos o seu 

discurso). 
O 8r. Frnnçn Vlonnn.:-

Sr. pro.,identP.. tratao!lo-~c de nm pro-
jecto que diz respeito ao meu distrlcto, 
eu, posto que nm d(IS mais oh~ruro~ 
membros desta ca5a (A(fo apoiado• ge-
raes), n~o pos!IO deixar de maoofestar-me 
a seu respeito. 

Acho de bom agouro, Sr. presidente, 
que este projecto transite na casa em 
3 . • discussão, ' isto como transitou eru 
t . • e 2. •. poill que consigna elle uma 
medida de toteira justiça; não ê, como 
disse o meu nobre amigo e collega, o Sr. 
Vioui. uma instituição luxuosa a do 
Atbeneo Toleotioo; pelo contrario, é 
uma iostito.ição modesta e até mnilO 
ecooolil ica. 

O Sr. Bias Fortes:-Ob! Vamos n r 
isso. 

C' Sr. F. \' ianna :-'\eru duvitla; por 
que um professor lecciona :~o mesmo 
tempo duas materias. 

Ale o to disso. Sr. presidente. sendo 
um:~ an10ri~aç.'lo especial para cr~açào 
do Alhenen Tolentino. não vem essa mec; 
diota olo mudo algllm noerar n orça-
townl•l provincial: e mo parr:co quo e~ll~ 
i'ln~ lr:c•la a.~~cmblea, patrrotir.a ramo ü. 
ui\u duve nP): o r sua sao,ção a medidas 
t1e~ta ordem. •pce j•lg-\u •llrcct•m~>rl>• 
com a in$lrur~:'lo pnbloo·:~ •la p ovin-
r.la. t~o mal olutatla eutre u{~< e 'I"" in -
fdizoucnto se ~cha 01110 e<t.tdn v~r.la
deor:l mP.n te clepturavcl. 

;.!.i<, como I "' l'rP.scntant~"' ela pronu-
l'lil, p:ora rnj:t rrospllrl t l ~ololl) on~o:ra n
cl~o·l nll'lltn rluvu rno~ traballnr •too·er;,-
mrut~. uf1•1 putl ernu~ Cot lll " nn~~~~ voltO 
cotulcncnar me•1i• las ,;nmo e>ta . 1111r <foi) 
CI'Í• I ~ nt llmeu t•l de utclooladP.Imlotka. 

1\c~pomfiPilo iO ao nubre olo•ptll:\•111. 11 
Sr. Ur Uutra, o arwcmento 1:11111 •111e 
S. E\ r.. tl1s,e ' lllll nà11 ll•uloamos cnv ... ·.tr 
a "''tação ela casa contra a supprr•s.~:·lO 
•los rx IP. rua tos e P-~C" Il•s 1111rmar~. po)r 
is~o IJIIC pa••nn a cnet1cola pnr uuc só 
mtn ole maiooria, tlirt•t IJIII! es~a OhJP.C-
(àn ú 110r olem~ is fraca . 

l'ou tcu impnrta •1nu a maioria, •111•' •le· 
tidio a <lue,.tân, liosse de nm 011 oi e dolOS 
Vt~lo• ; destiP. '1'' '' a ma111ria decc·loo, não 
d~;ixa ele ~or mawroa c a sua tlrri~ào 
rl e .e ~errespntl~o1a , por1111e reprll~Onta a 
vouta!l~ da asse111blea. 

J>ortauto, i rm•cando os precedeutOJS 
est.1belccidos pela C.1~3. quando votou 
contra :c su1cpro.~.•I~u do~ externatos, es-
poro trantptill:tm ~ nlfl qnr n Atheueo Tn-
Jeutiuu lrau .• ct:tri liW :1 . • discus:!itU e 
será lec t!;, wnvinci~ . 

E~tanllo sufficieoluweule eluccclada a. 
maleria e esrlarecido o juizo desta il-
lustraela assernblea, requeiro á V. ~; x. 
que consulte a casa si cnoced'! o encer-
ramento tia cliscll.ssâo. 

Em virtu1le de reclamação dll alguns 
Srs. d~putaJos , que se inscreverão para 
a d scu.,;ão do atlJitivo, o Sr. f . Via o na 
desiste do requerimeoto de encerra-
mento. 

Continua • discussão. 
O 8r. (.;Andldo Cerque Ira 

(não temos o seu discurso). 
E' apoiada e entra coojuncl.ameote 

em discussão a seguinte 
E menda ampliatiTJil 

Arl. 1.• Ficão c.reados em todas as 
cidades e villas da província externatos 
pelo plano do projecto em d.iscussão. 

Sala das sessOes, t t de Agosto de t888. 
- Candido Cerqoeira.-Bias Fortes. 
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O Sr. Presidente declara que a dia-

cassio fica adiada, na forma do regi-
mento. 

O Sr. B. da Silva requer e obtem 
dispeDSa de intersticio. 

Prosegue a dlscnssio. 
O Sr. F. Vianna requer o encerra-

mento da discussio. 
o er. Darbo•·• da 81lva 

(pela ordem):-Sr. pre&ldonte, eu e.~tava 
illllcripto para falar sobre o projecto 
creaudo o A theoeo Tolentino o a cidade 
de Pitaogny. mas a mataria está esgo-
tada, porquanto o Sr. França Viaooa 
defendeo perfeitamente o projecto e eu 
nada poderia adiantar a respeito. 

Como S. Etc. buia retirado o seo 
1"3QUerimeoto de encerramento e o 0-
zera unicamente por defereocia á rol-
oba pessoa, o que eu muiLO agradeço, 
reitero o requerimento de encerramento. 

E' approudo o requerimento de .,u-
certlmeoto. 

• 
O •r. França VIanna r&-

quer votação oomiolll sobre a emenda. 
E' cooced ida. 
Seguindo-se a votação da emenda, é 

appronda: votando a favor os Srs. 
l>rqmond, Aristides Maia, Caodido Cor-
queira, Josioo de Araujo, Antonio Mc.r-
liDS, Dias Fortes, J. Dntra, Antero, 
Sooaa Rabello, CaropeUo, Brandão, 
Rodrigues llorta. Francisco Braz. Clau-
dionor Nunes, Toleodal, Luiz Vieira, 
Vi_oUi, Nogueira, Firmiaoo Costa, Sa-
bioo Barroso, Tei1eira Duarte, Cam-
poliaa, SoaresPf'itoto, Juromenba, Coe-
lho de Moura, Plmr.nta, Ferreira Alves, 
Carlos Nogueira e Nelson: e contra os 
Srs. França Vianna, Lafayette de Godoy, 
Camillo Prates, Francisco Sá, Amaral, 
Salatbiel, Americo de Mattos, Alvaro 
Matbado, Barbosa da Silva, José Theo-
doro, Leonel 'f'llbo, Yaz de Lima, Mar-
tins de Aodrade, Severiaoo de Resende, 
Gomt.a Caodido, Velloso, Moreira d.a 
~och ' · Antonio Teiteira, Morta, Te.-
xeira • a Motta, Augusto Cesar, Liu-
dolpbo Caetano, Navarro e Silvestre 
Femz. 

O Sr. Presidente declara prejudicado 
o ~jecto, eiD Yi&ta d& a'pprõTaçàn da 
emenda. 

O Sr. Sevérlaoo d.e Resende protesta 
contra a llccldo dl. mesa, diaendo que 
a emeod.a nlo pode ser aceita como 

• diacass&o. 
i'iaai!tAílu IQI cfeci-

!WibASiJ~ ~to. 
·~ó da'!~t~;~ 

de 1\eMode. 

O Sr. Severiano de Resende reqoet"' 
que na r41dacção !.11 sep.are o Lyceo To-
leotloo de Pitaoguy dos das outras ci-
dade~. 

O Sr. Presidente Dão aceita o requ ... 
rimento, por ser contra o vencido. 

O ar. Alvaro Machado 
(fJtln ordem):-Sr. presidente. peço & 
V. Exc. qnft raça constar na acta que 
votei contra a eml'nda substitutiva, 
porque estou to o vencido de que o 
uolco intuito dos que a fo;mularão foi 
ridicularisar ou, ante~. matar pelo ri-
dicolo o projecto o. 5~ (apoiado$ e 
n4o aJVliados). 

O Sr. Barbosa da Silva:- Náo item 
outra significação. 

O Sr. Alvaro Machado: - Si temos o 
direito, que eu contesto, de assim pro 
ceder; si nos é permittido resol•er 
nesta casa asqnestões,que nos são alfoo-
tas, por um tal moJo; eu não teria 
a menor duvida de votar pela emenda, 
.•i. em vu de crear .\tbt•neos Toleotioos 
e.fl todas as cidades da provincia, 
crea.:se-as em todas os cif\ades e filias, 
em todat~ as parocbias, em todos os dis-
trictos de paz e em todos os quarteirl'ei-

Desde, porem, que a brincadeira n~ 
foi, ao menos, perfeita, completa, de-
sejo que Oque bem patente na acta qual 
o modo porque procedi na votaç.lo. 

O Sr. BarbosadaSilva:-Peço licença 
para fazer minhas as observações de 
V. Ex c. na t . • parte. 

O Sr. Llndolpbo (pela ordem)# 
- Pedi " palana, Sr. presidente, para 
declarar á casa que votei contra a 
emenda snbstitutiya, que crea escolas 
oo.rmaes em todas as sedes de <»-
marcas, porque e.ntendo que foi :lpre-
seotada unicamente para ridicular~sar 
o projecto do Sr. Severi.ano de Reseade. 
ja tendo servido para ioatilisar um ou-
tro, que apresentei. creaodo uma escola 
normal na cidade da Jaonaria (n4~ 
apoiado do Sr. lhclra). 

Como sabemoe, a verba destinada 
para inslracçlo publica nlo corresponde 
ao numero de cadeiras primarias creadu 
por esta assembltsa, tanto que, em aJ. 
gamas cidades e villae, ainda uão estJo 
provldat; e por iseo, digo, esta emenda 
nio passa de ama caçoada e Dlo devi& 
votar por ella. 

O 8l". Candldo Cerquelra 
(J)do orcktft):-Nio vejo ru1o para a. 
fe.utar tanta celeuma por caQS& ü 
'TOtaçio. 

O .reaimento probibe falar-ae conln. 
O 'f8!1Ckl0. 

Ba G IJliiOS que tenho asae~~to aeew. 
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casa. nunca me euvol vi em quastcJes ~e 
ordem, mesmo porque não sou rega-
mentisla ; mas agora, aeja-me permillido 
prot11star contra o que se estâ passando. 

Não vPjO razão para se irritarem tanto 
os auimos pelo facto de se votar pa.ra 
todas as cidades e ,·mas aqnilln que 
se queria para uma só, pois não vejo a 
razão !!o priviiPgio. Si Pitanguy tem 
direito a um estabelecimento desta or-
dem. porqne não terão o mesmo direito 
a~ outras cidades e villas r 

Ei5 a razão porque apresentei a 
emenda substi tctiva e tenho cono;cien-
cia de haver pro.:edido muito bem e 
prestado um servioo à provi nc!a. 

Oigào o que qnizerem. gr!te~ como 
quizerem; estou no meo .. ltretto;_ ~z 
multo bem· a assemblea e a provtncaa 
ê qna me' b~o de ju?gar (apoiados; 
m ui to bem). 

O Sr. D~Lrbosa da Silva requer que 
se consulte a cas:1 si concede preCeren-
da para entrar-se na discussão do or-
çamento. . 

E' appravado este requer•mento. 
O S r. A.merlco d e Mot.-

t,oe (pela or!lem) pede que seja con-
~ignado na acta que votou contra a pre-
ferencia para a discu~são Jo orça-
mentG, não porque deseJO protelar ou 
prejudicar essa discussão, mas porque 
vti ~ue são sacrificadas outras ~edi • 
didas importantes, petas quaes se Inte-
ressa, que estavão na ordem do dia e 
cuja preferencia Coi votada h.ontem. 

O Sr. A.uguet.o Ce&ar (pela 
o1·dem):-Sr. presidente, tomei a pal~ 
u a para decla.rar á V. Ex c. que boje 
é o ultimo dia que compareço nesta casa, 
em vista da marcba que vão tendo os 
1.1o~sos \rabalbos. 

O Sr. Brandão:- l'i:slà fazendo cen-
sora a si proprio. 

O Sr. A. Cesar:-Embora; eu carrego 
com a responaabilida~e qne me CO!l~er. 

Vejo que os :!~goc1os que são suJ~Itos 
i tleliberação da as.~emblea estão sendo 
abafados cempletamente, desde que não 
sejão protegidos por certos Srs. depu-
tados. E eu nlo q~e~ndo concorrer, nem 
sanceionar com a mJDha presença se-
melhante procédimento, deixo no tapete 
desta sala o meu mandato. para sem-
rrt. 

( Rl!lir a-se). 
01"Ç4mettlo pro11iMiGl 

t.:ootillna a i . • discnsslo do art. ' · • 
do proj~ o. Ji3, de orçamento pro-
•inclal. 

O Sr. Nawarro : -Sr. pre•i-

dente, é a segunda vez que. na disco~
aão do orçamentu provincial, apezar tJe 
incompetente (nlfo apoiados), leuho u 
prazer de occupar a attenção de V. Exc., 
bem como a dos meus distioctos e illus-
trados collegas, cujo concurso eu peço 
e solici to em prol d.as emendas que vou 
ter o honra de submetter :a judiciosa 
consideração da casa. 

Não tenho. nem ao mrnos, a nltei-
dade de 'Suppor c1un nas r.oüsJtleraçOes 
que vou razer acerca J=ts emendas 
que apresentei e !Obre as •toe vou apre-
sentar avance proposiÇ()es ioconcussas 
e in.~ntcstaveis; não. 

Apresento-as á apreciação dos meus 
honrados collegas, cuja cotlaboração o 
observaçoe~ aceilarei, com subido 
prazer, como uma prova do lolerantia 
e benevoiJncia à minha humitdo pessoa. 

O Sr. Leonel Filho : - V. Exc. não 
precisa de tolerancia e nem de benevo· 
lencia. 

A sua palavra 6 autorisada e bri· 
lhante a sua intell igeocia. 

O Sr. Navarro : -Eu agradeço. e 
muito, ao nobre depu Lado o aparte com 
que acaba de honrar-me. 

Sr. presidente, quando se discutia, 
nesta casa, o art. 2. • do ortameoto 
provincial. eu. que a.d , ogo e advo-
garei se111pre com o mesmo ardor a 
causa dD!t professores de instrucção pri-
maria, apresentei à apreciação desta H-
lustre assembtea duas emendas, qn• 
julgava, como julgo, de snmma im-
portanci:.. 

O Sr. B1as Fortes: - Apoindo; mui to 
importantes. 

O Sr. Nnarro: - A primei r a, Sr. pre-
SJdenle, referia-se A autorisação ao go-
verno para despender a quantia de 
30:0006000 em alugueis de casas e 
compra de mob:tias, nas cidades onde 
não h ou v esse edificios para fun.:ciona-
rem as escolas de inslrucção primaria. 

Quando apresentei esta e meada, Sr. 
presidente, eu disse-nas cidades e uni-
camente n.eslas-. 

Mas, reconhecendo, hoje, que esta 
restricyão seria nma injustiça, eraeendi 
e j o 'Knei con,enle.nte ampliar este fa-
'or, wrnando-o extensivo, lambem, ás 
villas instaladas, cujas circumstancias 
forem ideo&icas. 

O Sr. llalltios de A.ndrade:-0 que é 
moi\0 justo. 

O Sr. Nnam, : - Corre-me, agora, 
o le•er, Sr. presidente, de demouslrar 
á v. Exe. e á casa que a quantia de 
30:0001000 é .aaJ&ieote para os lias a 
que u i ser destinada. 

Bo 'OQ far.el-o, apresen~odo à COD· 
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ftidoraçlo de V. Ex e. os aeg11intes 
dados : 

i. • O n11mero de cidades o tillas nis· 
te11l8S na província; 

! . • O nnmero de cadeiras ertadas 
em cidades e vlllas; 

3. • O numero do cadeiras provid::.s 
llolinitiva e Interinamente e quantas 
• ngas; 

4. • A meti ia dos alo{ueis; 
5. • u numero do cas·Js de in&trucçilo 

existeotes na província; o. • O numero do professores e!Tec-
tivos, bem como o dos interi.nos. 

Existem na província. como V. Exc. 
sabt, 96 cidades e t1 ' illaa. achando-s1 
de•tas somente l instaladas. 

lia. tambom.como V. Exc. sabe, 331 
cadeiras creadas em ti lias e cidades, a 
saber : 

Em cidades-307; em villas insl3-
ladas- 8; em villas não iosta.latlas - i G. 

Destas acbão-se providas. delinitiy:;. . 
mente, 278; interinamente 25; ba· 
t endo \!8 vagas. 

Das que se achão providas, 106 so· 
mente o estão por professores norma· 
listas, sondo 100 em cidades e O 
em villas. 

Sr. presidente, cumo auxilio à minha 
demonstração, lerei do estabelecer ;,l-
gomas hypotboses; mas, fazendo-., 
sempre para mais, eu entendo que mais 
força terão as cooclusiles, cnjo cou-
juoclo dar/i a conclusão final a qne mo 
proponho. . 

Não dc,•eodo as ' illas não instala-
das entrar oeste calculo, por isso 
mesmo quo, n:.o estando em o:tercicio 
o roro, os aluguei• não se elevão, temos 
as cidades o villas ropreseotatlas pelo 
oumeru i OO 

Soppond" quo 50 cidades teobão 
casa~ de instrocç.'\o. teremos de fazer o 
calculo sobre as ISO que não as têm. 

Ora, soppoodo ainda que nas c;-
dades mais adiantadas o alngnel não 
exrrda a quantia de 600~000 e :jue '1as 
vil, mais atrazadas não seja superior 
a 'tliJ~O:>O, teremos a quantia de 800/J, 
cuja media 6 a de 4006000, que, mu.lti-
plicada por ISO, conforme a ultima parte 
da primeira bypolhese, produz a qoan· 
lia de j0:0006000. 

Soppondo, llnalmeote, qne nas maio· 
res cidades se obteoba a mobilia pela 
quantia cie 300&000 e nu menores 
tillaa por t()()6000, teremos a quantia 
do 4006000, cnja media 6 igual a 
200/JOOO, qae. do mesmo modo, multi-
plicada por ISO, prod11z a quantia de 
iO:OOOSOOO • 

• \ddiciooada esta a primeira, teremos 

O lOtai de 30:0006000, que, COIDCI• 
diodo precisament'! com a verba cnn • 
signada o a emenda, demonstra a suffi · 
ciencia da mesma para os 6os a que é 
dislinada, como eu prowelli demons-
trar (muito bem). 

Sr presidente, vou trata r da segunda 
emenda qoo apresentei, sobre a qual 
farei, apenas. algumas coosideraç6e,. 

Como V. Ex c. e a. casa ~a bem, esta 
emenda compõe-se de dua~ partes. 
sobro a oi uma das quaes o honrado re-
lator da 1.. commis.sào de f~zeod:1, 
digno representante do 3.• districtn, 
fez algumas observaçôo!s, lermioantlo 
por acei tar somente. a primeira, quo 
não é mais importante, nem mais josla 
do que a segunda. 

Eu \'OU provar. 
Demonstrarei, em primeiro lugar, a 

import~ncia e vanta~am da primei ' . 
parte da emenda, qoo diz: 

• Fica a car~o •tos presidentes das r.a-
maras monicipaes o ~eos snpplontes. 
e~tes nJs falta da~Jnelles, a inspecção 
,:a~ escolas de instrocçào primaria• . 
~,13 i !ea. Sr. presidente, que ropre-

~onla u.o compromisso serio tio partido 
liberal para com um dos m:~i.- illustrP.s 
e distlnclos representantes t.la nrovincia 
no biennio paSl'ado ( mtt i to blt>t : 
apoiados), não pode, por esse moti vo 
e porque é eminentemente liberal, tnr 
um ·sO voto contra da bancada a que 
tenho a honra de pertencer (apoiados). 

O car~o de inspector mooicipal, Sr. 
presidenta, é, as mais da~ veze~. cnmo o 
tem demonstrado uma Pxpericncia 
amar!{a. nll.o urc lugar occnpatlo con.o 
o devia Aer sempre, por om bomom 
honesto, habilitado e serio. que, aotP~ 
de todo. mirasse a inspecçlo da escola 
e, portanto, o seu regular andamento; 
mas é, infelizmente, em algumas CI-
dades, uma arma politica,de que lançlo 
mão esses foocciooarios para perseguir 
os profo.~sores infelizes; ora, deixando 
do • lsar-lhes os certificados,ora. procu-
rando arredar a frequeocia das escolas, 
e, ftoalmente, nomeando para o car,110 
de examinadores ioditiduos que, adrede 
insinuados, são terdadoiros iostrumeo-
tor. (apoiados; muito bem). · 

A primeira parte da emenda, pois, 
qno tende, principalmente, a fazer des-
apparecer esses ioconuoieotes, des-
eeotralisa, lambem, a inspeeçlo do 1m-
sino primario. 

Dahi a sna maior importaocia. 
Por esta parte, e unicamente por esta 

como eu disse, opioon o honrado re~ 
la tor da commissão de orpmeoto. 
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Passemos à segunda parte da emenda. 
CJUO diz : 

c Quando. no11 lugares onde hon ver 
mais dA uma P.Scola pnmaria do mesmo 
sexo, tiver de ~er supprimida uma 
tlellas, por f:llta do fr~~quencia ou qual-
quer ontro motivo, sel-o-h:1 a nltima 
creada • · 

Sr. presitlente, cst:~ parte da ementla 
é tào i rnpurla nto e ~al ntar como a pri-
meira. por i~su me~mo qne, ~arantinrlo 
ao primeiro nnmMolo o exérci.~io do 
emprei(O, n.,J io m:~is é do qne a appii-
caçào do 11111 principio geral de rlirPito. 

Si a C3U~a ob ~rfaçà•l de uma Sd-
I!Unda cad11irn 6 o exce~so ol.1 freqiiPn-
c•a na prioocim, eu per,( unto á V. Ex c. 
e á casa em IJIIO priu.:ipio oln thre• tn e 
em qu11lei Ml a~snnta o f.tct·• irregular 
e injusti6ca vPI de Sf'r supprimido ou 
sodpen~n o ensinu da primeira r.ade1ra. 
cuja fr.·qnenc•a tornou-se tmmmcit:ote. 
por haverem cl'rtv~ •ndiv•duos. por odio 
ou iotnga~. arrcda• lo os aln1000S da 
mesma r 

O Sr. M ·r ti n~ oi li .~ nd ra1IB : - Em 
nenhuma ah~ulutarueute ; ó nma iujus-
tiç:~. 

o :)r. x .• v •• rru : - .\iu :.l lll'liS. Si o 
excesso de frequPncia na primeira es-
cola deu lu;;~r 11 creação e provim11oto 
da se"uor1a. eu pergunto: porque ra-
zão, decrescendo a lrequencia na pri-
meira, a pouto r1e ser suppr;rnido on 
suspenso o en3ino. n.'lo cresceu ull:1 oa 
mesma razão oa segunda f 

Náo ~erâ porque os p•·olcctores ,. 
mnigos do professor da primeira ca-
deira, para tliminui,·-Ure o trabalho, 
arredarão os alnmnos e o:\o os wamlao 
para a segunda 1 

O Sr. Martins de Andrade : - Justa-
meute; precisamos de um corroeU vo 
para 1sso, grraotindo o direito dos pro-
fossores. 

O Sr. Nanrrn : - Votada a segnnd:1 
parte da emenda e convertida f rn lei, 
teremos o cornciivo para o mal. 

Dahi a utilidade e valor da Sl'gunda 
parte da emenda, cuja importancia eu 
promeui dewo11strar. 

O Sr. Leonel Filho : - E fel-o per-
feitamente bem. 

O Sr. Nnarrn : - Sr. presidente, 
anteJ de justificar as outras emendas 
que apresentei A consideração da casa, 
seja-me permittido referir á V. Ex c., 
para provar a esta assomblea qua~ta 
iojnstiça sotJrem os professores de •n-
strucção primaria, o set:uinte facto. 

Na floresceota freguezia. de S. José 
doa Botelbos, cuja população é ja bas-
&anta crescida, ba qnasi um anoo não 

funceiona a aula alli crear1a e que ~o 
aeh:\va provida por um profe;;sor bo-
ne~ to, intelligeote B serio, que teve a 
infulec:ida•le ele cahir oo desagrado do 
actual •lelegado liuer:trio daquella fre-

• guez1a. 
r. .. te funcciooario, usando dos mc•o:s 

tio IJih! lu ponr.o fa lei, con~cgu l.1 arre-
rl .r o~ ahlmii•JS ria escola, olaudu lUi!:tr 
a qu•l f.osse su•penso o ensinu. 

Uestu morto. ficarão us hlhit:111tos: 
•l :ururlla populosa freguwa prh·atlos 
Jo uni~:o fav .or quo rcceí ·i~o tia pro-
v•n r.i:t .. ohri).(a lo-; a contratar pr.,f~:<
SOI'I!$ JIHth:uluc:< 11.1ra, <hl flhlfiO,., 
mandar on~inar a ler a ~cus fllho~. 

E ate hujíl, Sr prl!.iltldn to. ai no la 
náo fo11 inolicada uma ca•le1ra pa~a e-'O 
pruf~ssor, que I'Ü·se. inJnstalllentrl, pri-
l'atlll tlu oxercic1n r1o sou e•uprP;;•I. 

n,, h·•nrari•J io•pe~ttlr rlts rn<tn~o·.;:to 
puulicr., o Sr. Or. ~llthias do \"ilhcna 
Valladào. IJU •l tantas prnvas tem rhrlo 
•In :1ua illu~traçãn, honcstt Jade e 1'·1-
triuti:~•no eu espero. fiado ua sua iru-
part'ialltlade, um rumedro p:ora e:< te 
111<11. 

Alguns Srs. rloputõdos ; - Qnn não 
poJ~ continuar; é urna injusuça. 

O Sr. Navarr<J: - Sr. pres•clente, eu 
peço disculpa :, V. F.xc. e an:< meus 
d •~tinctos collr;:::~s por h:t 1·er-ma. tle al-
gum modo, arreliado tia mataria em 
diSCU~SàO. 

O Sr. Leouel Filho: - V. Exe. vai 
perfeitamente bem. 

O Sr. Navarro : - Vou continuar, 
Sr. pre~irlrnLP. ~uhmetlen•lo ~aprecia
ção tla casa uma tsr.ntwtla refureote aos 
directores dos extPro31os e e~cola~ nor-
mP.es. 

Esta emenda, que. delicadamente, 
foi-me apresentada pelo meu illu~ t•·adu 
collega, o Sr. Dr. ~tatta Machado, 
tende, o que lhe dá muito ralor, a 
descentralisar a inspecção daquelle.s ~s
ta.llelccimeotos. cujos directores oào 
serão nomeados pelo governo, mas elei-
tO i pela congregação dos lentas. 

hlea liberalissima; por isso mesmo 
que dá a todos os lentes e a cada um de 
per · o direito e faculdade de escolher 
o set. l!irector, qoe poderá ser nm 
dei tes o,\ qualquer outra pessoa qoe 
reunir a.aior votação. 

A' eleição se procederá aonualmoote, 
3 dias antes do designado para a in-
stalação das anla11. 

Eleito o dlrector, que será immedia-
tameuta ptoclaawlo', proeeder-u-ba, 
em ~ida, á eleição do vice-direetor. 
qoe ilubstllnirá.aqnelle em anaa faltu 
e impedimentos. 

• 
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Nu cidades, em que bou ver exter-
nato e esrola normal, concorrerão ã 
eleição todos os lentes de ambos os es-
tabelecimentos. 

Apresento lambem a COD$lderaçào de 
V. Exc.,' Sr. pre>idonte, urna tJulra 
emeoda,que di1. resp~i to a vital iciedade 
dos professores, determin; ndn que Bl>ta 
se reali:lll, onlca n excl usi vamenlll, se-
gundo as di·,posiçõe:~ do rPg. iOO de 9 
de Junbo de i 883, cessando, desde 
ja, a exig~ncia feita pela inspectoria 
geral de instrocçào publica, relativa à 
porceot.'lgem de i 5 ={ de alumnos 
promphls l'Obre o numero da fre-
qucncia. 

Eu enhmdo que o professor deve 
ser declarado fi talicio desde que prove 
ter exercido o magisterio durante o 
tempo exigido pelo rt>gulamento em 
vigor. 

Ningoem pode garantir, Sr. presi· 
dente. que o mais babilitado dos prore~
sores {desde que elle não tem a facul-
dade de escolber os alurnuos) dará 
sempre 25 X de alumuos promptos 
s.Jbre o numero da frequeocia;porquanto 
•JSte resultado depende da intelligaocia 
e a pplicação dos mesmos. 

Isto seria o mesmo que affirmar-se 
que a qnarla parte dos alumnos são in-
telligentes e applicados, o que não é 
exacto, mas uma simples presumpçào. 

Port.'loto. est.'l exigeocia u uma das 
que devem desapparecer. 

Sr. presidente, quaodo eu falava na 
discussão do art. ~ .· do orçamento, 
promelti oiTerecer o•mPntla supprAssin 
com relação aos impostos sobre o lei te, 
o queijo e o touciobo, tendo fei to sobre 
este, principalmente, algumas conside-
rações. 

Mantendo-as, Sr. presidente, eu te-
nbo a franqueza de declarar ã V. Ex c. 
e á casa que este tributo é um verda-
deiro imposto taxatiTo; porquanto não 
estandt como o café e o fumo, sujeito 
a uma pr uta, tem uro valor lixo sobre 
o qual recahe a taxa, ja de si exagerada, 
de t 3 reis por kilogramma. 

Sr. presidente, eu sou daquelles que 
entendem que os generos de primeira 
necessidade Dão devem ser sobreear-
regado3 de impostos. 
.QEstaopioiàu, apezar de uão ser au. 
\orisada, é, ao menos, filba da mioba 
eonTicçlo e lealdade. 

As considerações quo acabo de fuer 
tém tambem applicaçã' ao imposto 
sobre o queijo (30 reis por kilogramma), 
bem como sobre 11 do leite, creado pefa 
lei o 323i'de t~ (ar\. 5 § i•). -

Sr. presidente, no o. i do ar I. 4. • d~ 
projecto de orçamento se diz (lé). 

No o. 3 do mesmo art. se diz Qê). 
A emenda que eu oiTere~ supprime 

esLP:! numero~. que s& referem ao to~ 
doho. :ur qneij'l e ao ltlile. 

O Sr. Franci:Hlll ,\maral : - E' UID<L 
emPnda Í llliJOrlantr"~ima (apoiactof). 

O Sr. Nanrro : -Sr. presidente, as 
industrias nascentes, como o ó ainda 
entre nó$ a Jo leite e a do queijo. pre-
cisão rte animação para desenvolver-3d 
e, por isso, devem ser iseutas de 
tnbutos. 

O Sr. Campolina :- Eu tive a hoora 
de pedir 11 V. Exc. que apreseo:. ,~e 
lambem uma emenda isentando a man-
teiga do irnpo~to de exportação, pois 
que é genero da mesma natureza. 

O Sr. Na varre : - E' Terdade. 
V. Exc. enviou-me essa emenda, que-

eu, conjunctamente com as outras, vou 
re:netter à mesa. 

~;r, presidente. suppoodo baver feito. 
na r.1e1lida de minhas rorça.~. as consi-
deraç~fls necessarias para jn•Lificar M 
emeodas 111'0 tivtl a honra de submeu,c-
à judiciosa .;onsideração do• meus i''U•'-
trados coilegas, vou termioar, pedindo 
11. honrada com missão 1e fazenda . tà() 
vantajosamente composta, ljUe tome na 
consideração que merecerem as que 
acabo de oiTereCAr ao projecto o. 323, 
de orçamento provincial. 

Tenho concluido. (t\fu ito bem; muito 
bem; o orador é felicitado po1· seus 
collegas). 

São apoiadas e entrll.o cooj uoct.'l-
meole em discussão as seguintes 
emendas: 

N. 24 
Ao art. 3. • do projccto o. 3i3. 
Supprima-se o o. 1 do art. 4.•, pa1--

saodo o touciobo e queijo para o § 6. • 
(sondo a Cl)brança do imposto sobre 
estes geoeros por pauta mensal). 

Sala das sessões, H de agosto de 
1888. - Liodolpbo Caetano, Sa!albiel 
de Almeida. 

N. 25 

ÀO art. 4. • accrescente : 
As cadeiras de diversas ma terias das 

1•scolas normaes, que não estiverem 
etrectivameote providas ou vierem a va-
Kar . nas cidades onde bouver exter-
oa\os, exceptuado o lyceo mineiro. se-
rão regidas pelos professores das m81-
mas disciplinas dos externatos. 

A' proporçlo que forem sendo trans-
feridos os professores de um para oa-
\ro estabelecimento, na mesma cidade 
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serão supprimidas as cadeiras dos e~
ternalos. 

Sala das sessues, H de agos to de 
IS!lS.-llias f ortes, Navarro. 

N.. 2tl 
F.menda ~o arl. i. .•, para ser collo-

t:ada no lugar mats conveniente. 
Para concessão de vilaliciedatle aos 

vrofessorc~ publico•. nenhuma outra 
exigMcia lhessPrà foi ta,alem da~< de flUe 
trata ll ar t. i 16 do rl'gulamento n. 10tl 
Je1!ldP.jnnho de 1!Utl. Cll$Sando desde 
ja a exig,.ncia feíl:l pfla in~pectoria 
l(eral :la instrucçãu publir.a, rolatin 
à porceolagom de ~5% de alumoos 
p_romptos ~obre o numero de frequoo-
cta. 

Sala das ses~ões, H de aglls lo de 
1888.-AJtero, Alvaro ~tachado. Josti 
Tbeodoro, Leonel Filhll. Vaz tio Lima, 
~Jartin~ du Andrade, SalalbiP.I do Al-
meida, Campello, Sousa Rabello, Si lva 
forl~l'. Josino Araujo, Aristides ~l aia, 
F. Sã, C. Prales, Padre L1fayotte, J. 
Horta. J . Outra, Barbosa da Silva.Fran-
l'isco Amaral. J. M. Grandão, Antooto 
~lartins, Chassim Urumood, 13ias For-
te$, Candtdo Cerq ueira. J>rumond, 
França \'ianna, Navarro. 

N. 't7 
Su:>primão-se no 13 10.• os us. ~o 3. 
Sala da\ sessóns. 1 1 de agl)slo tle 

1888.- Severiano de RC3ende, Na varro. 
N. '.!8 

Fica lambem isenta do imposto pro-
vincial a manteiga de vacca fabricada 
na oroviocia. 

Sala das sessõss, H da 3f{Oslo de 
1888. - Or. Campolina, F. Braz, f . 
. \lves. M. de Andrade, Na varro. 

N. ~ 
Ao art. 4. • accresceole-se : 
t. • Os d ireclores do lyceo mtnetro, 

dos externatos e das escolas normaes 
da província serão. desde ja, elei tos 
aonualmente pela maioria dos profes-
sores dos respectivos esta!:elecimentos, 
reunindo-se a congregação para este 
fim tres dias antes do fixado para a 
:~berlura das aulas. 
~ • Logo em segnida á eleição de 

direclor,que será immediatameote pro-
clamado, se procederá á eleiçh l!e um 
vice-direclor, que o substituirá em suas 
faltas e impedimeolos legaes. 

3. • Nos ex.ternatos a que estiver 
all1leu a escola normal coolinoão a 
il&r communs a ambos os eRlabelecl~ 
mantos o direclor e o vice-director, que 
serão eleitos pela maioria dos respec-

:ovo~ professores, reuuioJ os em •:on~ 
gregaçào. na forma tlCJs n~. antecedeu-
tos. 

Sala das scssõP.:<. 11 de agos to de 
18R8.-Ah·aro Machaóo, ~1:\rtinq do 
Antlrarle. l.eouel Filho, AuloJII iú )l.or-
tiu•. J. Outra, narhosa da Si h·J. Ju.ú 
Thcoduro. Arislttles ~ai:\, LinoluiiJioO 
Caetano, V.t7. de Lima, C. Jlrat!!s, ~a
vao ro, Jusú II •Jrl:l . Aolero. F. Vianna, 
Candicl ll c~riJUCira , ll:ilo~llo. Fr30· 
risco Amar;o\, F. Si1, Utas Fones, l.a-
ray~ tte dn Goodny, J. M. Ur:~ntlão. S:~la· 
tluel de Almeida, T. Tolentlal, C. Seoa, 
Ju~ino ArauJn. :\ . de MJtlns. 

SuiJ-eoncnola A cmend:. n. :J. 
Uopois tl~s plllavras-pre~i .Jcntcs das 

camaras municipae5- accrrsctlnle-se : 
ou dP seu~ sub~li luto~ leHaes- . 

Sala da~ ~I''!~Oes, 1 1 de agosto Jo 
1888.-Josino Araujo, Navarro. 

N. 31 
Depois tio ~ ~I. accrcscente-se: 
~ :!2. P:~ra o pagamento do~ juros da 

sn;nma nrce~s:~ria à~ despe7.as do ~ar
viço de ranalisaçào e e~gntos da cnpi-
la I ti ~ prnvinci:.. ó dc~t l ll ja creado o 
ím\)nsto de meio per cento sobre o ca-
pital de quai•Juercaixa economica.banco 
ou a:;encia de banco, não estabelecidos 
pelo governo. sttuados no munir.ípio 
do Onro Prelo; regula111lo-sc semes-
tralmcntn a cobrança pelo ultimn ba-
1 a nrll q uP. h ou ver sitio pu bl íca•lo em 
qualquer tempn. si o estabelerimen to 
contribuinte oào exhibír ou tro mai" 
recente. 

Sala das sessl'lcs, 11 de agosto de 
1888 - Campello, Padre Teixeira,Gomes 
CaDllitfo, Alvaro Machado, Franca 
Vianna, Aristides Maia . 

O 8r. Ar1Mtide8 1\IQiu:- Sr. 
presidente, acompanhando distmctos 
co\le~as que se tem pronunciado sobre 
o projecto de orçameotú provincial. 
nnho tam~em apresentar alguma.s 
emendas ao art. 4. • do mesmo projeclo. 
as qnaes procurarei justificar o mai~ 
resumidamente possível, allenta. a es-
ca:iSeZ do tempo que nos resta. 

PareCI'·me que a este art. cabem es-
tas emen 13!, que, em soa maior parte, 
referem-se á questão de impostos. 

Sr. presidente, o syslema de impostos 
seguido na proviocia dA Minas, como 
no Brasil, como mesmo em muitos dos 
paizes mais adianla.dos, assenta om 
um priocipio que oão se pode admillir 
e que me parece iocompativel com as 
tbeorias modernas da scieocia. 

Entretaoto, as qoestoes de lm~stos 
slo as mais imporla.otes oa vtda de 
uma nação. 
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E' assim que, examinando a bistoria. 
V. Elo. Terá que foi ama que!'~ O de 
imposiOs que produzia a revolnção dos 
&lados-Unidos e a iodepeodeocia d:. 
America do Norte; que f•1i uma ques-
tão de impostos que deo em resultado 
a graod11 re·;olução fraoceza; qne foi 
uma questão de impostos que levou 
Croowel ao poder, reraodo o governo 
coostilucional na lnglat'!rra; qne foi 
ainda uma queMão de impostos quo 
produzio no Dra~ll a nunca assaz c~le
brada conjuração da i.ncootldeocia, 
primeiro germen <la iodepeo<lencia na-
cional. 

EotretaniO, Sr. presi1leote, o :•y5tema 
de impostos actual quasi que é o mesmo 
do antigo regime o, fundando-se no prin-
cipio lle exploração do povo pelo Es-
lado, do mesmo modo qne nos tempos 
antigos o tributo fu nda va-st ua explo-
ração das classes oppri.midas pelas 
castas priTiligiadas, das popul lç,ju.; 
conquistadas pelos povos conquistado-
res. 

Do mesmo modo que nos tempos 
antigos havia completo antagonismo 
entre os in teresses dos que pagão e .os 
interesses dos que percebem; da mesma 
forma o DO'ISO sy~tema de imposto~ ó 
fund ado no anlagonasmo eorre os lote· 
resses da fazenda e os interesses do 
povo. 

Entrelaoto, ja nos cadernos dos K~
tados geraes convocados em 17tl9, 
muitos dos eleitores rrancezes pedirão 
a reforma do systoma de impostos, no 
10ntido de se estabelecerem impostos 
maia razoavei~, supprimidos O!l impos-
tos indirectos, o <tlguns forão alem, so · 
licilarào que o imposto fosse uni co, Ji-
recto e ~obre o capital. 

Mas o dirAclorio, surdo aos clamores 
dos soidados da nova idea, Toltou ao 
antigo regimeo, ao princípio da explo-
ração. 

Não é este o priocipib que deve d()-
m na r IOdo o aystema de impost~s; o~ão 
Sàl• stas as normas que se devem se-
guir no nosso aeeulo, depois de ~lar 
perfeilameote demoostral!o qoe o inte-
1'811118 do Estado oio é mais do que o 
conjnncto dos interesses de todos os 
eidadlot. 

Portanto, do principio de igualdade 
de intereG~es. partindo do principio de 
que o Estodo nio é mais do que um 
ayodico encarregado do interesse com-
mnm a todos qoc compoem a nação, um 
economista illnstre define o imposto 
-a eontribniçio destinada a fàzer Cace 
às despezu genes d:a exploração do ca-
pital nacional-. 

Partindo de;ta ue.6aição, Sr. presi-
dente, fOU mosttar que quasi neobom 
dos impostos actnaes está de accordo 
com a11 regras que devem presidtr ao es-
tabelecim.ento d11 o.m imposto. 

A moderna economia política, depois 
de Sbarbek, Coqneli.o e, finalm ente, Me-
oier, cuj~~ doutrinas têm sido brilhan-
temente propagadas. funda-se na grande 
tbeoria da circulação, tbeoria quasi 
desconhecida dos economistas antigos 
e que, entretanto, é destinada a fncr 
uma verdadeira revolução scien-
tillca. 

Sharbeck tliz que a massa das rique-
7.35 posso idas por uma nação não con-
stitue por si só uma riqueza .. porque 
ella, por sna natureza, é inerte e só se 
traosrorm<o em fonte de bem-estar, de 
aperfeiçoamento de um povo quanll · a 
a circulação lbe impri ue um .n.,vi-
men 10 prod :.a c ti v o 

t0v:0006000, por exemplo, guarda-
dos em uma gaveta, ab$Olutamente uào 
11\m valor; em circulação e produziod() 
apenas ·10:0006000 por aono, duplicào 
e.!l t O anoos e quadru:Jlicão em ~0 . 

Si oJ movim"eoto fór m1i~ accehll'ado, 
si a eircnlaç o fór mais ra piaJa e ,I em 
cinco annos aquelle capital produzir o 
re~ultado de 1v, é claro ljUB duplicará 
em 5 anoos e quaduplicará em t O. 

A importaocia da circulação é tão 
grande, que me sorprendeo um aparte 
dado, ba poucosd!as, uo senado pelo Sr. 
cooselbeiro Fr: ocisco Belisario. em 
coutr«posição a uma asserção do !lins-
Ire senador mineiro, o Sr. Viswnde d(· 
Ouro Preto. 

O Sr. Visconde de Ouro Preto, com-
prebendendó a ímportancia da circula-
ç1o, faz endo-a sentir ao senado, díS:~e 
que t enorme a quantidade de dinheiro 
que no nosso paiz não circula, que são 
enormes os prejuízos do paiz, não só por 
outras razOes, como pelo costame de 
andarem soldados de cidade em .;idade 
a arrecadu os saldos existentes nas 
colleciOria!'. 

Disse o Sr. Francisco Belisario qne a 
quantia que assim não circula é mui c.• 
peqneoa. 

Eotrelaoto, Sr. presidente, com um 
facto ainda mais i.osignillcaote do que 
es~e en 'fOU mostrar que o preJuízo do 
patz ó enorme. 

Sego o do o relatorio da associnçà() 
commercial em t88i, creil) eu, rorão 
remettidllS pelo correio da cOrte para 
o do interior t600 coatos em cartas 
r91iet"das. 

E' sabido que nem IOdos esses valo-
res Corio remellidos em especie, mas 
sim por meio de vales postaes. 
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Admilliodo, porPm, mais ou menos, 
~ mf~ma quantia para os ~orrrio~ ile 
uma cidade 11ara outra, no iutorlor, o 
qne fi ca muito ~quem da realid~de, 
eo tomo a base de 16~0 contos em um 
ao ao. 

Oaorto a media de !S dias de viagem, 
e V. E :te. sabe que para muitos lu$a· 
res o corrreio gasta de t 5 a ~O dras. 
admilllodo lambem quo a especio de 
moeJa em ruo dia ~o faça iO traosa.:-
çOes, qua111fo é sabhlo quo ella podo 
fazer transa,tOcs •·rn numero infinito, 
o prPjUIZO •lu vaiz cau~ad\1 pela não 
circul~~o dr:>te:s 1600 cnutu~ é, ~r. 
pre~ideote, 1600 UIUiliplicados pur 5, 
nmlli1Jirt·allus vur 10, o que llà v pre-
juiZI' lle 80 mil conttr.~ de reis annual-
mente ! 

Compreh,n•leodo, portanto, a impo~
taocia ala cirr.ulaçào u attendeut.lo tam· 
bem á regra que ja tive ocrasião de 
ci tar nesta ca~~ . que a producçã\l esta 
na rawo gPom~tr1ca • a 1 apidez da cir-
culação, uOs lleduzimos dPste principio 
que a L • 1 rgra li o lffijJObto é uào ferir 
a circulação. 

Entretanto, qu~si todos os irnpustos 
da pr~ovrr1c1~ uffeodrm r>-lll pr10C1p1o. 

Os •mp\l>lOs de expo1tação tle 3, ,\ e 
6 por cento. tmlvs elle~ ferew a clrcu-
laçàu no seu prioc1p10, por que fe1 em 

• producção. 
O importador que pode vender um 

genero por 1l O, sabendo que no pa1z 
da exponaçào elle paga de imiJOSto a 
oo 4, maodarâ comprai-o por llG ou 95 
pua poder obter lucro. 

Si não fosse o imposto. o importador 
paiarra ao IJrodoclor 99 e twa o 
Jntsmo lucro. 

E' , portanto, o productor quem paga 
o imposto, pois que é ~lle quem .deixa 
dll ser reernboll~ado da 1mportant1a do 
mesmo imposlO. 

E;ses 1mpostos fe rem, portanto, o 
productor e, ferindo o productor, fo-
rem a neces~idade, porque ferern u tr:r.-
balbo, esmab:.:; o pae de fam ilra, que 
tem muitos lilhos e pouco diobe1ro. 

Accresce, Sr. presidente, que oa 
província de ll ioas, C?mo e~ muitos 
paizes, ba esta tendeoc1a: o fisco, em 
,perpetua emboscad.a, logo_ que com.eça 
a prosperar uma 1odustna, veDJ lal· 
medíatamente reril-a. 

Foi assim tom a borracha da man-
gabeira, foi assim tom o leite. 

E foi com pezar, Sr. presidente, que 
eu vi a nobre commis.sào de orçamento 
propor a restanraçào deste imposto, 
supprimido o anoo passado. 

Accresce quo a llistincção legal ootre 
o~ impostt~s de a e ti IJQr cento oão as-
senta Pm uma base natural e tem sido 
fei ta unicamente pelo capr1cho, por-
quanto generus lle producção e cria-
ção 1p1e, segundo a IJhraso legal, de-
viào pagar 6 por ceDto. 11agà<> :'1, nu 
pas~o que outros quR t1ev1àn estar com-
prelu:udidos rresta d .assu pagàu G. 

A pauta para cobranca tlllste;; iro-
posluo .i qua~i 11ue aonualment~ refor-
mada pelas nossas leis llu urc~mco to: 
e é di lfio:il de se preve: em 'lttantn de 
u1u anrr11 para outro IUUU:uá o impustu. 

Por esta rar.\o, :Zr. pre~itlen te , for-
mulei uma Clllcurla nos ~rguiotes ter-
mos (lé). 

• f u:iio retluz1dos a :I% os direitos 
deu; ; sobre geueros do prodncçào e 
criaçàu e:q10rtados lia prov111tia. 

c E'~es diroitu~ serii•• cobraalo• ~tl
!;llllllu a pa11la que <J guv··rnoJ org:uu-
•arl ~uoualmcote, em ''i~ ta dos preç•JS 
110 rn~rcado. • 

IJei:<o do propor, corno er1 logico que 
o llzessc, a suppressào lutai dos hnr,os-
tos llc exportaçáo,porque eotcuLio C<>IOO 
o Ouq ue de Orogtre. que não é possi •e I 
um.~ rtfurrna ratht:31 dtS imvost··~ c que 
oeste assumptu .c deve proceder com 
todo vagar, cmu prudcur.la o coru ma-
limo Clltcrio. 

lia Inda uma classe de impostos que 
moparec.lmju.t•licavel pera11te os prro-
cipios e perante u acto addic1ooal. 

1\efiro-mo ás taxas 1tioorarias. 
Pelo acto add1ciooal, as assembleas 

proviuciaes ~ào prohibidas de legislar 
sobre twl'u>tus dll IWIJvrl;.çào. 

Bem sei <jUe lllu~tre.~ membros do 
conselho de estado lleràu varecer coo-
!rario á suppressão das taxas ltiuera-
rias, declarao do que ellas não são per-
feitamente impostos de importação. 

A q nestão de oome. porem, não pode 
de for ma alguma ionuir oo meu espí-
rito e, apezar de ~r lido esse parecer, 
cootiDI\0 convencido tle que a~ taus 
1t1oerarias são impostos de import:~ção 
e cowo taes Blegaes e iocoostitucionaes. 

Accresce ainlla que as talas itioe-
rarias sào uma herança dos tempos co-
lori:~es, o imposto brulal estabelecido 
pel • t•arta regia de t O de novembro 
de t7t'l. 

São impostos de consumo e como 
1aes são injustos, C11rem o pobre e, por-
tanto, são desigoaes, segundo as pala-
vras de Magoe, min:a1ro das finanças 
do imperlo Trances. 

A noica jualificação que se di dessa 
imposto é que o povo pa(fl sem perce-
ber. 
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Mas esta. é mais uma razão para a 
soa colidemnação,porqoe constitu.e uma 
deelealdade, uma bypoerisia. 

Citarei as palavras de Coblin sobre o 
a.ssum~to: 

c O Imposto sobre consumo equ.ivale 
a uma taxa sobre a reu.ta progressiva 
em senlldo inverso aos recursos do 
contribuinte. 

Tbien reconheceu que esses impos-
tos são difficek de perceberem-se, pre-
jndiclo a circuhçAo e cedem sob o peso 
quando se pretende augmental-os. 

Isto é reconhecer que estes impostos 
o.ft'endem tres das mais importantes re-
gras determina doras do estabbleci-
mento do imposto, regras classicas 
eilunciadas por Adam Smill e repro-
duzidas em lodo:~ os compendios. 

Em virtude, porem, das considera· 
ções ja e1pendidas, a minha emenda 
referente a este imposto limita-se, por 
emquauto, a reduzir a ~3 reis a taxa 
de 33 reis. 

O Sr. Camillo Prates:-Como o no-
bre deputado pretende supprir o 
grand., desfalque que haverá com a 
reducção do imposto r 

O Sr. A. Na1a:-Eu mostrarei qual 
é o dASfalque que reso.Uará da dimi-
nuição por mim proposta, qual o meio 
de compensai-o com menos prejuízo 
para o contribuinte e com maior lucro 
para a província. 

Não entrarei oa aoalyse do imposto 
sobre profissões e outros cuja creação é 
propesta no presente projecto. porque 
o tempo nã1 me di margem para isso 
e, dPpois,t>u não posso, nem quero fa-
ur uma rnoluçáo radical oo systema 
de impo.·tos: quero ooicameole iniciar 
essa revolução que entendo que deve 
aer feita e que aó pode ser consummada 
no l.l.m de muitos aouos. 

O 1mpo8\0 predial, tal como .fot esta-
belecido pela lei de t87lí e restaurado 
pela de t887, não pode continuar em 
vigor na proviocia. 

Esse Imposto é inj os to e i "lpropor-
cional. 

Um doa illlllltres membros da com· 
misslo de fazenda disse-me em parti· 
caiar que liSte imposto á o mais justo 
de lodos, porC(ne recahe sobre a renda. 

O Sr. Franc1sco Sá:-Apoiado. 
O Sr. A.llaia:-ló\r.presideo.te,qoanto 

a mim, o Imposto sobre a renda é um 
dos mais coodemnanis, porque é um 
.j mposto IObre o trabalho. 

o ·mm.,.idno·qne tem 100:0006000 e · 
OS' emprepr ~m. _ apc)lices, pnba ISX, 
isto 6, IS:OOOI()OO,e paga o 1mposto re-

!ativo a esta quantia: o individuo, po-
rem, que pos~u ir capital igual e proca-
rar desenvolvei-o por meio do seu 
trabalho. ~anbará muito mais e, por 
coosequencia. pagará muito mais, o 
que quer dizer G:le o imposto sobre a. 
rencla é o i111p0slo sobre o trabalho. 

O Sr. I •residente:-Devo ob~ervar ao 
nobre deputado •lUd a hora eslâ termi-
nada 

O Sr. A. Maia :-Requeiro que V. 
Ele. consulte a casa si me conceda 
pro rogação até eu coucl ui r o meu dia-
curso. porque, infulitmeote, não poss<J 
terminar ja 

E' concedida a pror.ogaçã.o de hora. 
Accresce, Sr. presidente, que o im-

posto predial,assentado sobre o valor lo-
cativo dos predios. é desproporcional. 

Suppoohames 3 predios, um numa 
cidade, u.m ou.ma villa e outrl' numa 
povoação; suppoohamos que c:, .a pro-
prietario ti fesse gasto na coostrucçã<J 
de seu predio t : 200/JOOO; é claro que o 
valor locativo do predio da povoação é 
muito menor do que o valor locativo :1() 
predio da cidade; logo, o individuo que 
gastou t :2006000 o a construcção da 
'lm predio numa povoação paga menos 
i.nposto do quB o que gastou igua5 
qua.otia na coostrucçao de um predi<J 
numa cidade. 

E, eotretanto,attentas as ctrcumstan-
cias da vida, é c!aro ttue o individuo 
que oa povoação tem t :jO >~000 é mais 
rico do que aq·uelle que tem a mesma 
quantia na cidade. 

O imposto predial, portao.to, é mal 
baseado. . 

Em apoio da minha opinião. (Arei á 
ca·a um trecho da obra de um bome01 
insuspeito, Paulo Cauifês, lente da fa-
culda.de de direito de Paris. 

Diz elle (le): 
cA orgaoisa.ção mais simples do im-

posto (foucier) sobre propriedades con-
sistiria sem duvida em tomar por base 
deste imposto o capital, isto é, o valor 
'eoal das propriedades. 

cO imposto seria proporcioo.alasCacul-
dades, pois na realtdade não se o per-
ceberia sinão aobre a renda liqulda, 
pois que o valor venal não é mais do 
que a capitalisação desta renda. 

cAs propriedades de recreio, as terras 
ddiudas improduclívas por negligencia 
ou por calculo de especulação sobre o 
valor dos terrenos pagariam o imposiO 
e seria legitimo; pois que são um meio 
de gozo ou um meio de especulação e 
de cftldito. . 

d. base wim leria alguma cousa de 
mais largo ~ menos incerto do que aó-
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bre o syJtema da rendl' liquida, que 
gera dí ftlculdades inextricave•s• . 

Por esta razão, Sr. presidente, eu 
propuz na minha emenda o seguinte (I e) . 

O imposto predial ser§. cobrado de 
toJos os predio3 rustico~ o urbanos, 
segundo o valor venal dos mo,moi, na 
razão de 20 1 reis por cada t :0006000, 
ale~prezadas as fracções. 

11. u aliação !IOr:'l foit~ por aceordo 
entre o coll ctor o o collectado. com re-
curso para a junta crdada por esta lei 
(np~1·tes). 

Não existe impossibilidade n:\ arreca· 
dação deste imposto; ha mais facilidade 
do que na arrecadação dos impostos de 
exportação, das ta~ as itioerarias e de 
muitos outros; porque a deste é feita 
por lançamento, a avaliação é fei ta de 
aceordo entre o collectl•r e o coller.tado; 
ha,emllm, mais facililiade do IJUO na ar-
recadação do imposto predial, que, en-
tretanto, V. V. Excs. adopt~ram . 

O Sr. C~millo Prates : - Eu ainda 
não posso enunciar meu juizo sobre a 
emenda, mas estou inclinado a votar 
por ella. 

O Sr. A. Maia : - Accresce, Sr. pre-
sidente, que o valor dos predios rus-
ticos e urbanos. " valor dos terrenos 
incultos de propriedade privada exis-
tentes na província de Minas, não 
pode por forma alguma ser inferior a 
'! milhOes de contos. 

E este imposto produz neste caso 
tres ve1.es mais do que o orçado r ei a 
nobre commissão. 

Accresce ainda que este imposto, longe 
tleooerar a lavoura, vem allivial-a .. . 

O Sr. Campolina : - Esse imposto 
terá razão de ser na Europa, onde não 
ha terras. 

O Sr. A. Maia .•• co01o vou demons-
trar: um individuo que tem uma fa-
7.enda do 80 ou 100:0001)000 paga 
de Impostos de exportaç~o . paga do ta-
xas it10erarias, sem perceber, muito 
mais de 100 ou 200,SOOO (upartes). 

O Sr. Coelho de Moura : - Por isso 
mesmo qne pagam sem perceber, não 
devemos abusar. 

O Sr. A. Maia : - Mas, eu proponho 
a diminuiçlo desses impostos. 

O Sr. Coelho de Moura: - E, apezar 
disso, o povo ha de receber mal esse 
novo imposto. 

O Sr. A. . Maia : - Eu sei que ha de 
receber mal, porque o povo recebe mal 
lodo e qoalqner imposto, porqoe o 
nosso povo es&a acostumado 1s hypo-
crlsias do Osu e do goverDO. 

O u0110 potO prefere pagar sem per-
ceber. 

O Sr. Campolioa : - E' mais agr.l· 
da ,·c!. 

O Sr. A. Maia : - E' mais agradavel. 
mas é monos leal, menos justo, 1neoos 
serio. 

Avaliando a fortuna predial 11:\ pro-
víncia de .\11oas em'itmllhües •lc contos, 
calculo mínimo, este impostu rentler:'1 
mais 110 que o orçado 400 ou !iOO:O IOtS. 

O lavrador. que paga •le 1aus iliue-
rarias, imposto Je ex1>ortaçào. ruu1tr. 
mais de t OO ou 200600J rois. i r~ pagar 
apenas. em IOO:OOCõooo. 10<5000 reis. 

O Sr. Camillo Prat.;s: - ~l as, lla des-
igualda•lo da imposto lambem, por-
que as terras na província de Minas 
tém valores diversos. 

O Sr. A. ~laia : - ~as n :\\'a liaç.\o é 
feita pelos colluclores em seus muni-
cípios. 

O Sr. Campolina : -E' ioouq Jivel. 
() Sr. A. Maia : - 1~· mais ex-

equivel do que o laudo do valor lo-
cativo (apat·tes). 

O collcctor a valia rã de accordo com o 
collectado. 

O Sr. Campolina : - Isso oio sull -
stitue em nada. 

O Sr. A. M:-.ia : - Accresco ainda 
qne o imposto tende sempre a augmen-
tar e,á proporção que for augmeotam!o, 
poderomes ir reduzi o do grallativamoote 
até supprimir todos os outros impostos 
de exportação e importação. 

O Sr. Coelbo do ~loura : - V. Etc. , 
propondo esse imposto, não 1am 1u.:do 
da bypocrisia do fisco ? 

O Sr. A. Maia : - :-liio. porque o 
imposto é directo. 

E,Sr. presidente, admira quo um im-
posto que se lembrou aqui oão tivesse 
provocadll tanto clamor, como esta 
provoc.'\ndo o que eu proponho. 

O Sr. Campolioa : - Eu c.Jncorda-
r•a co111 V. Exc., si propozesse a sup-
pressão de todos os impostos de e:tpor-
tação, substituindo-os por impostos de 
importação. 

O Sr. Francisco Sà : - Isto é incon-
stitucional. 

O Sr. Campolioa : - Si ii inconsti-
tucional, então eu não posso concordar 
c11m v. Exc. 

ll Sr. A. Maia : - O imposlo lem· 
brado, de capitação, ê altamente oR'en· 
sivo de todas as regras de impos1çlo. 

Desde que o imposto nlo é desti-
nado siolo para alisfaçlo das despezas 
geraes. da exploraçlo do capital nacio-
nal, é evidenle que o imposto, que 
deixa de ferir a cousa e vai fet ir a 
pessoa,.ê absurdo. 

• 
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Um eminente e:criptor, referindo-se 

a este imp.,sto. disse qooelle tem todos 
os vlcios do:~ impostos de capitaçio, qo~e 
nem se de'fe ser obrigado a mostrar 
e~ses vícios, por quanto elles !allâo aos 
olhos de todo o mundo, e accresceota: 

c Eu mesmo sinto uma especie de 
p~dor ouvindo di~er que este imposto é 
101quo. • 

Tenho assim, Sr . presidente, funda-
mentado as primeiras em6nda.- que 
voa oll"erecer. 

Tratarei agora de uma, qae rot apre-
sentada por um dos nossos maisdistióctos 
collegas, concedendo Jarantia de juros 
p;~ra um banco provincial. 

Entendo que essa emenda uão pode 
ser aceita pela casa (apoiado do S1·. 
C. de <li oura ), por uma razão muito 
simples e é que, tendo ja passado no 
senadfl em 3. • discussão am projecto 
de bancos de &missão, projecto que é 
um passo dado para o sys tema da li -
berdade de emissão, uoico sys•ema 
compatível com o estabelecimento de 
bancos; essa emenda, estabelecendo um 
mooopolio, vai prejudicar a província, 
pois lhe tira as vantagens que poderâ 
auferir, si ror approvado o projecto dos 
illosl rados senadores, Viscoodesde Ouro 
Pre1.J e do Cruzeiro e conselheiro 
Laf .. yelte. 

En não comprebeudo bancos, sem a 
liberdadl! de emissão de bilhetes. 

E a tal respeito, estas palavras de Co-
~ueliu, autor classico do economia po-
htica, merecem ser repetidas (/é). 

c Não se pode compreheoder desconto 
sem emissão de bilhetes. 

Sem esta faculdade, o banco ficarà 
depressa exhansto de recursos, sendo 
sempre s.ingularmeote hwttado ~m suas 
operaçOes, verdadeiros embryOes de 
bancos, em estad11 de (actu s e que 
não adquirirão valor r~a l, si não quando 
adqUirirem a r~culdade do emiuir bi-
lhetes. • 

Na verdade, outro não é o estado 
dos bancos brasileiros pela restricção 
ou aniquila me ato dessa racaldade. 

Diz ainda ' mesmo autor (lê): 
c Estudai a histor1a dos bancos e 

nreis que os males com qoe elles am-
girio algumas vezes os povos sabirào, 
como de uma route envenenada, da 
acção illegitima que os governos exer-
cerlo sobre elles. • 

Os bancos são wMas casu commer-
ciaes, e as casas commerciaes precisão 
de liberdade, de segurança, mas alo 
de favores. 

Por este motivo, Yotocootra a emenda. 
O Sr. A.maral :-~em semprs. 

• -• 

A.NNA.ES 
Ao banco de credito real de S. Paul() 

roi concedtdo privileJiO com garantia 
de juros e, no entanto, t~oo resultados 
vantajosos e os dá ~ lavoura. 

O Sr. A. Maia: -Nem se oppoe 
a meo argumento a distincçãc. :le ban-
CO!\ de credito real, pc.rque a unica 
dislincçào entre banco de credito real 
e banco commercial é que aquelle 
emille bilhetes ou lettra., hypotheea-
rias, que são a mesma cousa, mediante 
garantta dos predios hypotecados, ao 
plsso que este emille bilnetcs mediante 
g-Maotia da rescrl'a metallica ou em 
outra especie. 

Ulll empresta sobre terras e oulro 
sobre lett ras; um com praz'l mal~ longo, 
outro com prazo mais corto. 

Desde, pois, que não ba distiocçào 
ruodamental. banco de credito real e 
lambem uma casa de negocio, com() 
é o banco r.ommercial. 

Sr. presidente, outra emenda, que 
vou submeuer á consideração da casa, 
COD•I!)Oa uma medida que reputo de 
toda J'lstiça. 

Com•. V Exc. sabe, muitos indiví-
duos q li'~ aioda comprar;o escr.uos 
este auno, r.oo tando que a aboliç..o oào 
viesse tão precipi tadameut~. paf{arào 
impostos oos 3 primeiros 1uezes do 
correute anoo; e me parece de toda 
justiça que lhes Sl'jào rtstituidos estes 
i mposto~. perdoada toda divida activa 
da provincJa e relevadas todas as mul-
tas procedentes da mesma origem. 

Assim entendendo, otrereço esta 
emenda (lé). 

O Sr. Americo de Mattos: -A ~ -• 
parte é quo pode aproveitar; a t. • não. 
porque elles não restituem. 

O Sr. Aristides Maia: -A 3. • emenda, 
Sr. presidente, tenho receio de expol-a. 
principalmente agora, que a horl acha-se 
adiantada e não tenho tempo bastante 
para deseovol ver a ma teria. 

Eu quero, Sr . presidente, introduzir 
na província de Mioas ama instituição 
que talve~ provoque o que sempre 
1 ·ovoca uma idea nova; diz-se logo-
é uma utopia, é impossível. 

Entretanto, esta instituição existe nos 
Estados-Unidos e eu entendo que tra-
ria grandes vantagens para o Brasil, 
si o gonroo gAral a adoptaase 

A provlucia de Miou, Sr. presidente, 
possue uma grande quantidade de terras 
de sua propriedade particular; essas 
terras estão inexploradas e, eolr&laoto, 
muitos alhos desta província não tra-
balb~o. porque Dio ~m dinheiro para 
comprar terras para cultivar. 

O Sr. Campolioa:-Ob I dão-te &erras 
de graça I 
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Nio Ira 'lalbio, porque o!:: querem. 
O Sr. lurumenha: - Por causa da 

preguiça. 
U Sr. Aristides Maia :- Pois bem· •• mas. desde que não tenllão aquella 

clescolpa, a preguiça será menos justift-
canl. 

A emenda é como que a transplan-
&açlo para a nossa província de uma 
'f!raade instituição oort11-americaoa, o 
bome-stead . 

E' a segumte: 
A lodu o filbo da proviocia de 

Minas que o n,qoerer, o governo t:on-
cederà gratuitamente um lote de l~>r
ru, modiaute as ~eguintes condiçOes: 
o coocessionario será obriga•lo a habi-
tar ') cultivar as krras assim doadas 
a medil·as e demarcai-as uu prato de 
3 mezes; e oào poderá al ienai-as, nem 
bypothecal-as, perderA . a propriedade, 
SI abandonai-as por rna1s de ll mezes. 

Sinto. Sr. pre.~ideote, não ler tempo 
de justificai-a mais deseovulvitlameote. 

Vozes: - V. Exc. tem falado mu1 to 
bem. 

O Sr. A. Mala:- Obrigado. 
Reser•ar-me-bt~ i p:lra o fazer, ~i e lia 

ror impugnada. 
Alem lll!$lil$ emeoJa·, apra<eoto ou-

&ru a pedido, pelas quaes oào respoo-
ubiliso meo voto; a5:1•gno-as só vara 
pOderem ser apresentadas (mui({) bem. 
i) orador e cumprimentado po•· u os 
colltgas) . 

Sao apoiadas e entrào coojuncta-
mente em dis~ussão as seguin tes 
•meadas: 

N.3!! 
Ao art. 4. • do projecto o. 3!!3. 
Sabstitoa-se pelo seguinte: 
F leio reduzidos a 3 % os direitos de 

3 % sobre geoeros de producçào e 
criação e~orlados da proviocia. 

Esses d1reitos serão cobrados con-
lorme a pauta que ~ &overno orgaoi-
urá aoooalruente, ã v1sta dos preços do 
mercado. 

N. t . Sopprima•se. 
N. 3. Sapprima-se. 
§ 4.• Substitua se pelo seguinte: 
Fica reduzida a ~5 reis a taxa de 33 

IObte kilogramma de carga que entrar 
para a provincia, elerada âquella qoan-
ua a 4e t 6 reis sobre farioba de trigo 

• batatu. 
§ ~. • Em Tez: de 33 reis,diga-se ~lS. 
§ (!.• Accrescente-se - e de too-

ciabo. 
§ 7. • Substitua-se pelo seguinte: 

O imrosto predial será cobrado de 
todos o~ pred i os rostico$ e urbanos o o 
terrenos Incultos de propriedade pri-
vada, segundo o nlor venal dos mes~ 
mns, ~l\ razão de 200 reis sobre cada 
t : O J0600J, de~ prezadas as fracçoes. 

A ~vali ação será feita por accordo 
eotrl' u colleclor. e o collectado, com 
recur~o para a JOota creada por esta 
lei. 

Sala das sellsões, t t de Agosto !! ~ 
t 888.-Aristides ~aia . 

N. 33 
Para ser collocada nodll convier. 
O wweruo mandar<\ restitd r a todos 

o:~ cuotribui ntu~ os impostos arrecada~ 
do~ no corrente ano() pelu verbas dos 
§§ !l. t O e 11 do art. t • da lei o 3U7 
de 26 de Setembro de t &s7, sem outra 
formalidade que oi() a apresentação do 
reSIJBCII vo talão ao collector. 

F1ca perdoada toda a d1vida acti va da 
provincu\, provenie.l!te do impo!!tOll so-
bre e~cravos, e rulevadas todas as mui-
laS provenientes da mesma origem. 

Sala das ~esSóe.~ •. H de Agnst? de 
t888.-Arlst1des Ma1a.- Vaz lle L1ma. 
- Salatbiel de Almeida.-Dr. M. da 
1\oc ha.-Lul~ Vieira.-Bias Fortes.-
l'all re Nogueira.-l'adre f lrmiaoo.-
José Tbeoduro.-J. Dutra. - Candido 
Cerqueira.-A. de Mattos. - Antonio 
Marti o~. -L. de Godoy.- Sousa Ra-
bello.- Josti Horta.- Liodolpho Cae-
t.:no.-Ramiro ~lartios.-F. Vianna. -
Augusto Cellar.-Ne!soo.-F. Al ves -
Soarss Puixolo.-Augusto Velloso.-
Cooego Pimenta. 

N. 3' 
Emenda ao art. 4. • do projecto o. 3:.!3 
Para ser collocada oude convier. 
§ A todo o filho da proTincia de Mi-

IA&s Geraes que requerer, o governo 
~acederá gratuitamente um lote de 
Ctncoenta hectares de terras das de pro-
prisdade provincial, mediante as se-
guintes condições: 

t ; • O coo~sionario será obrigado a 
hab1tar e coltJvar as terras assim doa· 
da.~. sob pena de pe.rder a sua proprie-
dade, si as • .. iu r em abandono por 
mais de seis mez.es. 

~. • O cooeessil)nario ~e rã obrigado 
a medir e demarcar soas tnras, fa-
zendo julgar por sentença a o..edição no 
prazo de lres annos. · 

3. • O concessiooario oão poderâ 
alienar oem byjiOlhecar as terras, nem 
u bemfeitorias que nellas fizer. 

4. • Falleceodo o coocessiooario, a 
propriedade do lote passará ao berdeiro 
qoepor termo se obrigar ao comprimento 
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das condtções dos numeros antecedentes 
e na falta rnerterá para a provintia. 

Sala das sessOIIs, t t de Agosto de 
t888.- Aristides Maia. 

N. 31S 
Ao art. 6. • accrt>scente-se: 
Atem do director. terá a escola de 

pbarmacia da província um vice-direc-
tor, que o substituirá em soas falias e 
impedimentos. sendo ambos estes fnnc-
cio:~arios, dosde ja, ele i tu~ a anualmente 
d'eotre o pessoal do corpo docente, pela 
maio.ria da respectiva cong.regação, 
reuntda para este llm tres dtas antes 
do fixado para a abertura das aulas. 
S. R. 

Sala das sessões, 1 t de Agosto de 
t 888.-AI varo Mac!lado.-A.ntonio Mar-
tios.- Campello.- José Tbeodoro.-
Sousa Rabello.-A. !\laia. 

N.36 
Ao art. 4.• 
Fica desde J'l restabelecido o § 18 

ar<. t. • da lei n. 79 1 de 20 de Julh" de 
1856 na parte rei,tiva ao escrivão dos 
feitos da fazenda provil'lcial. 

Sala das sessões, t t de Agosto de 
1888.- Salathiel de Almeida.- Cam-
peUo.-A. Maia. 

N. 37 
u que tem para quebras o tbesou-

re;ro da directoria de fazenda proviu· 
ciat é parte integrante dos vencimen-
tos daquelle empregado. 

Sala· das sessões, H de Agosto de 
1888.-Salatbiel de Almeida.-Aristi-
des Maia. 

N. 38 
Alem dos nucleos colonia.es , cujas 

fundações competem ao governo pro-
vi.ncial, em virtude da lei n. 3U 7 de 26 
de Agosto de 1887, art . 3. •, fica o 
mesmo autorisado a crear um outro na 
zona servida pela estrada de ferro O. 
Pedro 11. 

Sala t.as sessões, H de Agosto de 
t888.- Salatbiel de Almeida.- Aris-
tides Maia. 

N 39 
Accresctlote-se no logar conveniente 

do art. 4.• o seguinte: 
§ ... Fi cão relevados os contribuintes 

do pagamenlll de todos os impostos re-
lativos a escravos, ainda nlo ell'eetua-
dos, e das maltas em que teoblo incor-
rido por faltado mesmo pagamento. S. R. 

Sala das SBSSOes, H de Agosto de 
1888.- Augusto Velloso.- Claodtonor 
Nunes.- F. Braz.- Ferreira Alves.-
Aristides Maia. 

N. 'o 
Accresceote-se o seguinte: 
§ ... Fica creado o lagar de arcbivista 

na secretarill do governo, com os ven-
cimentos de 2 :2006000 :eis, divididos. 
conforme a IARislação vigente, em or-
denado e gratificação. 

Sala das sessões, H de Agosto de 
1.888.- Claudíonor Nunes.- Or. Cam-
polioa.- F. Braz.- F. Alves -A.risti-
des Maia. 

N . .H 
Sopprima-se o n. 3 do § 1. . • 
Supprimão-se toJos os os. do § 1.!. 
Supprimão-se os§§ t8 e 1.9. 
Sala das sessoe.s, t 1. de Agosto de 

1888.- Augu~lo Velloso.- Claudionor 
Nones.- f 3raz -F. Alves.-A. Maia. 

N. U 
Accrescente-se onde convier o se· 

guio te: 
§ ... Ficão creados do os lagares de 

avaliadores judiciaes em cada umr. das 
cidades, sedes de comarcas, nos termos 
do decreto o. 3322 de 14 de Julho de 
1887. S. R. 

Sala das sessões. 11 de Agosto de 
1.888.- Sabino Barroso Junior.- A.a • 
gosto Velloso,- Ciau<iíonor Nunes.- P'. 
Draz.-Ferreira Alves.-A. !llartins. 

N. 49 

Art. Ficào cread.as seis cadeiras de 
iostrucção primaria: 

Uma mi.t.ta, na freguezia de Antonio 
Dias, nesta capital; uma mixta no di§-
triclo de .Paredes, no município de S. 
Gonsalo; uma mixta no districto do 
Machado, freguezia de Perdões de La-
vras; uma mixta no bairro denomi-
nado -Areas-. freguezia da cidade dP 
Musambinbo, ficando 12.mbem creada 
uma cadeira do sexo feminino na rre-
guezia de Santo Antonio da Ponte Non. 
município de Lavras. e mais uma do 
mesmo sexo na freguezia de Lomina-
rias, termo de Lavras do Fu.nil, e mais 
uma do sexo masculino (2. • cadeira)~ 
cidade de Jaguary. 

Sala das sessões, 1. t de Agosto d• 
t888.-Navarro. - Martins de Andrade. 
-O. R. Viol\i. 

N. 50 
Fica o presidenie da província auto-

risada a despender pela verba -obras 
publicas- a quantia de um COllto de 
reis, destinada para a mobilia da c.'ldea 
de Uberaba. 
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$all das ~soes. U de Agosto de 

t 888.- Martins de Andrade.- F. Si.-
~·raocisco Amaral.- Josioo Araujo.-
•·. Alves.-A. Maia. 

N. 5t 
Additivo ao projecLO n. 3!3, de orça-

mento provinclal. 
Offerecemos como addili v o ao projecto 

u. 3'13. tia (lrçamento provincial, o se-
guinte: 

Art. Fi~ào creados dous Jogares de 
avahõAtlores judiciaes em cada uma das 
cidades, sedes tle comarcas. aos termoa 
do decreto n. 33H de H de Julbo de 
UI88.- S. Barroso Junior.- Claudiooor 
Nuoes.-F. Braz.-F. Al'ves.- A. Mar-
tios. 

A dscussio 6ca adiada pela bora. 
O SR. PRESIDENTE convoca ama 

sesslo extraordinaria par .. amaobã ao 
meio di:~ e dá a seguinte ordem do dia: 

Alé tt e tji boras da manhã. 
Et pedieote e apresentação de pare-

<'.eres de commissoes. 
PRtiii EtiiA PARTE 

Até meio dia. 
1. • discosslo do projecto o. 2M e 

cootinuaçlo da discusslo dos additivos 
ao projeclo o. tl$4. 

SEGUNDA PARTE 

Até ! boras da tarde. 
'1. • discussão dos additivos ao pro-

jeclo o. 349 e do projecto o. 369. 
'1. • do deu. ! 36. 
3.• dos additivos os. 9, t!, t ! - 0, 

'U, !7 e da '1. • parte do de o. '1 ao pro-
jecLO o. 9 (íostrocçlo publica). 

3. • do projecto o. t94 e seos addili· 
vos (posturas muoicipaes). 

Discussão do pareeer tla commissão 
~peeíal 1.1e ioqoerito com o voto em se-
parado sobre o a o tographo da lei o. 
3.\42. 

TIIIICF. tRA PAitTE 

Até 3 boras da tarde. 
Cootionaçlo da '1. • discussão do 

projeclo o. 3!3,deorçameoto provincial. 
3. • disensslo do 11rojecto n. t43, de 

contas mnoicipaes e 180Sadditivos. 
Levaola-se a sesllào. 

ACTA D.\ REUNIAO EXTRAORDINAR IA 
A.OS lt DE AGOSTO DE t88S 

PIIIISIDI!ICtA DO SR. SILVISTRI FIRitU 
Ao meio dia, rell.l a chamada, achào- se 

11reseoltS os Sn . Slh estre Ferraz. Ltodolpbo 
Caeu oo, !burro, Leonel Filho, lllartins de 
.o\ndrlde, Senrlaoo de Resende, Dias For-
·'e"' José Theodoro, Sousa Rabello, La-

ray"lle do Gnduy, Antonio )brlín<. Poo:l•, nt•. 
Coelho de Mtlur~. Antonio Teh<•ir~. ~urrar• 
da Rocha. Lu it Viei ra. Fronrisro S:i. Tol tcar~ 
<la llollâ. l<~ino de Araujo: fallandu com 
causa parlici pad> os Srs. J oso~ Porllriu • Au-
gu•l.n C~tdeir:t e.., u cth '" mll< "r~ 

O Sr. 1.• secretario da couta do s••Jiuhrt• 
BXP&DI &~n: 

Olficiot 

Um oln snr.rctario do gnvPruo. rcmonnnd" 
a~ i nrorruaço~a~< 1•edlola,; ~nhm ~. ~nulas l•ar.• 
mntrlzo~ quo fur:b ''ntNI(III~' o ns ' l"'l tlrí-
... ran do o sor. 

A quom rnqu i~í1011 . 

Outro •lo mm<mn. rcmoucndn ns rr;u escn-
taçtons em que a ramarn muni~i tlnl oln ltnpe-
cerica B n ~~-repre.;entau ta •I<> I\. • oli<tricto. 
conogo Ulysses Purtado do Sousa. rnz~rn ver 
a nrcessidado de 11111 :tudlío tio 17:110060011 
pMII nb~stecirneoto d'agu~ para a rrognozia 
do Espi rito Santo. il bom assim 11111 1•arr.:er d•> 
cngonhciro do dbtricto a tat rMpeoto. 

A· eornml:.sio dd poute:> e e>tr~da:~. 

O Sr. l'rrsidente declar.& que aan ha SOS5àh, 
por falia de numero logal, u designa a nrdeon 
~ o dia snguinto: 

At6 11 e t{! horas ob manld. 
Et podinnte o :~proseruação t!o paroco•res tle 

commissôos. 

t'DtliEtR 4 PARtE 

Até nt nio dia. 
t.• tli~c~~g~.\o dn projecto n. !6~ , t lollli-

nll;a~~in da ollsruss;io 1los :tolditims "" pro-
J~etn u. 1~\ 11 3.• do atltlilivo l - 8 au 
mesmo projeo·1n. 

SEG USDA PARTE 

Ató ! horas da tarde. 
! .• dhcu<$àO .:.u .ldditiYoU an projecto n. 

3\9 e do Jorojectn 11. 369. 
t .• dn e n. t 36 . 
:'1.• dll~ :ltloli th•n~ ns.. 9. U. I! - 1\, !\, t 7 

e da ! .• JIMto do de n. ~ an prnjecto u. 9 
{iustru~çio publica). 

3.• do Jlrojecto 11. 19\ e 50au add hi voe 
{po~turas municipaes). 

Olsc11ssao dn parecer da com missão espe· 
cln l tiA in<ruorllo cnm ,, voto Am li&JinrAde 
sobro o autographo da lei n. 3.\U. 

TERCEtn,\ PARn' 

At6 3 horas da t.Mde. 
Continuação da t .• discussão do projeeto 

o. 3't3.dc orçamento provincial. 
3. • d iscu:~Sao do prok.cto n. t~. de contas 

muoicrpaes, • seus addltivoi. 

ULTLVA I'ARTE 

Apresenl.'lçào de pro>jectos, indic .. çõcs e 
requerimentos. 

~.· SESSXO ORDr~ARIA., EM 13 DE AGOSTO 
DE l888 

Vtca - PaiiSIDINttA DO SR. CAMP&r.Lo 
SUMIIARIO : - Reclamaqões. - Discurso. 

dos Srs. A. Mattos, A. Cesar e José Bento. 
- Pre rerencla. - Observações dos Sn. 
Vlolli e A. Mala. - Parccel'e$ de com mis-
sões. - l .• PAliTa Dl OaDIM DO DIA.- POi-
I Dras. - t .• PAliTa DA OaDQ DO DIA .• - E:!-
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1110 ANN.AES 
ubeleclmnniOs asncolu, oueleo$ colo-
lllaes. - Obse"ações dos Sn. Josloo, Cam-
pello e A. llala. - Emeodas. - 3.• Pnu 
DA OIDaa DO ou,.- OroameolO proTIDCi&l. 
- DIICllliiO do Sr. R. Horla. - Emeodas. 
- Dlecorso do Sr. F. Sá.- Emeodaa.-
Voi&Qào.- Questão de ordem.- Ob~erva
ções dos Srs. Barroso Junior, Presidente, 
firumond e A. llarllos. 
Ao melo dia. (eiu a chamada. acbào-se 

preseoles os Srs. C&moello, Llodolpbo Cae-
uno, Nanrro, Salalloiel, Amaral, AoiOnio 
llarlloJ, Drumood, Cbassim Drumond, Seoa, 
Vu de Lima. Barbosa da Siha. Jos6 Tbco-
cloro. lllaa Porles. Síln Porles Ameríco de 
llallos, Candido Cerqueira. Arlslides llaia, 
Dulra, Rodrigues Horl&, Joslno de Araujo, 
llarllns de Andrade, Leonel Filho Anlero, 
Sousa Rabello, Lafayelle, Alnro Macbadn. 
Camlllo Prales, José Brandão, Francisco S:i, 
Juru:nenha, AoiOoio Tel1elra, Moreira d~ 
Rocha, Coelho de llloura, Lui' Vieira, Cam-
polloa. Gomes Caodido, Teluira da Mona. 
So•erlaoo do Reseode, Soares PoixoiO, Tei-
uira Duarle, Toleodal, Ferreira Alves, Vfolti, 
Praoclsco Bru, A nlioo Corroa. Firmiano 
Cosia, AugusiO Cesar, Carlos Nogueira, Vel-
loso, Nelsoo, Sabioo Barrnso, Cl~u.itonor 
Nunes, Pimenl&, lgnacio llurla, Nogueir•. 
Ramiro llarllna; rall&ndo com parlicipação 
olS Srs. Augusto Cal.,eira, José Porftrao e 
França Vianna e sem e lia os mais Srs. 

Abn-se a sessão. 
E' lida e appronda n eLa da aolecodenle. 
Não ha oxpedienle. 
O SR. AIIERICO DE M.\TTJ.; (p ublicar~

IUOS depois O 1100 discurso). 
O Sr. AUGUSTO CESAR . - Sr. presi-

dente. V. Exc. foi testemunha prMoncial, aa 
ultima sessão desta casa, do procodimeoiO 
que un, reliraudo-mo do reolnlo. 

lleu pr·oposiiO era jaruis vollar a esta sala 
para nao as~isllr á mà direc;ào que la lo-
nado a geslio dos oegocios pubneos nesta 
auemlllea. 

TITe sempre !'O' ~abiiO, Sr. presldenle, 
eYII&r que com a mmba prMença ros~m 
.aoceiooados aciOS que POdessem 1ruer desar 
para " minha bumilile lndividu.alidade ; 
o o modo por que cer10s negocios •ão sendo 
eueamlobados oesta assemblea demoostrua 
que a minba presença na casa concorria de 
cefla rorm~ para esse esl&do de cou.s:~s, con-
U'a o qual me oppoullo. 

O melhor proleSIO, Sr. presidente, cnnlra 
111 Miado da rereocia nos oegoclos publicos 
era a mioba retirada deste reei aiO. 
~io obstaole, Sr. presidente, esse Orme 

p.-opoiiiO c!e jamalt. Toltar a esla reclniO, a 
ioslanciu de amigos de IOdas u llaocadas 
desl& cua. com raru excepçõea (opoiodor), 
~o UYe de sulfocar os resen1lmeo10s qne me 
allalaTio lolel'llameole, reseoUmeoiOS ~tne 
me maconio em extremo o eii.J;. enuoc•a-
o;io quelmna-me os labi05 e tralia-me em 
.:.onlioua febre, oorq_ue é occessario que v. 
ExG. s•iba, Sr. presadeole, que, quando 'u 
ideoUftco-me com uma causa, que 6 eolre-
rue aoe meus cuidadof, eu lenho sempre a 
preteocio de por ella pugoar com o maior 
ãacrillclo ; eu quero de:sempeobal-a do modo 
o mala pronc.uo possiTel (OJIOi~) aos meus 
eommlueoles. 

B V. B1c. aabe qiWIIO me ldeallOquei com 
os lnleresaet do distticiO que represeo10 oesla 
usemblea. 

Hoje, pois, Sr. presidenle, oio 6 a minha 
fudiYidualidade que senil-se nesta cadeira, 
mu o depul&do p.lo UI.• dlstriciO ('""ifo 
b-). que velo para aqui solfragado pelo 
honroso YOIO do todos •s partidos daquelle 
dlsltfCIO. 

Venho, poiS, embora subjug•do pela Yer-
go~ba (lld'o opolodo6) d,o modo por qu11 
Tejo passarem-se as cousas nesla usemblea, 
cumprir o meu dever. 

O sacrlOcio que me imponho é, porem, 
enorme. 

Quando uso destas pal:nns, Sr. p!'D'IdiiDle, 
aio leobo por Om dirigir qualquer olfeosa i 
mesa da assemblea ou a propria casa ; mb 
o digo, porque deve estar na consciencia de 
IOdos que ba aqui cer10s conchavos, que pre-
judlcáo lo I& I mente os interesses da provlnri:\ 
(opolado.t), 

E é nesse ~eu lido que Tenho me pronun-
ciar, porque V. E~c. e IOdos os meus colle-
gas s.'\o loslemunhas do modo por que lenhl) 
aqui procodido sempre. 

Quaodo entrei oeste recioiO a primei ra vu, 
ja o diase, não o 11% com ioluiiOs sim• .:s-
meole polillcos ; meus ioluiiOs erâu os 
mais patrlollcos, visa vão lias elevados; meu 
inluilo era collaborar com IOdas u banca-
das no lnleresse da provio.cia (opol!l<IM). 

E, pois, Sr. presideole, meu proposho, 
vindo i tribuna. foi explicar o motivo por 
que retlrea-mo desle recioiO e a rn:io pol'que 
lioje do noYo compareço ; repilo, senla-se 
hoje oesla cadeira. oào • minha indlvldur.-
lídad,, mas o deeutado pel•l UI. • dislriclo. 
que trouxe grandes interesse$ sol> a su;~ 
guarda, que propooha-&e ruu tudo por ~l
I~~ sob a egide da boo..slida~e. da honra e 
da rraoqueza (muito bnn). 

Assim tenho procodido sempre, Sr. pre::l-
denle, e invoco o testemunho de IOdos, de 
qualquer bancada que sejào · lAnho proce-
dtdo com Inteira hombtldade ; tenho sidn 
o mais leal que 6 possível para com todos os 
r.ollegas (.Jpolo®l; muito bem). 

Sen10-111o, pois, Sr. presiden te, m11.~ seu-
lO-me ainJa magoado e descrente da prc.ll-
cuid&de do nossos trabalhos (muito bem). 

O Sr. Violli requer prefereocla para 3. • 
discussão do prejeclo o. 19\ o seus addili-
vos, refereo&es a postlltas municipaes. que 
naturalmeole oeohuma impugoaç.to soll're-
râo, pois que ja forào devtdameole disco ti-
dos e aoalysados am ! .• discussão e urge 
que teohâo votação Doai, porque as muolcí-
palídades ll!m grande necessidade de seus w-
digos de posturas. 

O Sr. Arillldes llaia declara que, si a pre-
rerencla tem de prejudicar a I .• parte da 
ordem do dia, votará cootra ; si Uver du 
prtludicar somente as maiOrias que se acbãn 
collocadu em t.• lugar oa t.• parle, YOtar:i 
a ruor. 

O St. Presldeole : - OppoMuuame.ole ~~~
jei&&~ o requerlmeoiO à TOtaçào. 

Porec•,., d• ""''"Ú6681 
Pela commlssào respectiTa são apresenta-

dos, redigidos conforme o veocldo em 3.• 
discussão, 01 projeciOs os. 113, 3t,, 75, 3:10 11 
seus addolivos e 01 addiiiYos os. I, ta, te 
ld , t, I, e, S. h H do projeciO o. e. ' 

São approndu as redacções. 

t .• PARTB DA OIIDEII 00 DIA 

E' approTado o ~uerimeo10 de prerereo-
cia re110 pelo Sr. Viotti. 
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Po1turas 
E' approvaú• t om :t.• diRcussào o l'rojeclo 

Jl, 19'~. conlendo o codlgo de po51Uras de S. 
-GoM.llo do Supuc.,hy. 

Seguindn-se a diS~;u$sâO dos addilivus. são 
10dos ajJprovndns 

São l~ulllmonle :~pprovnda$ "s du~ts tl!.ou-
~as soguln!Os. 

A primeira rclaliva as pr.Jturns do C:t l:l-
I Ulles, a sogunda ás do SarrllnJcolo. 

Eme111l:t aD :uld ilivo u. 1:1 oln projec10 n. 
t 9\ (pMinra- rnnnicill.1e3): 

A ri. IS3, § 1!3- accru~con to-sc : 

§ 8~. Uo f3il3 pr.nna d'31:U3, 1111 0 $C I'a 
obrlgaiO rta 11:or:t lodu> os 1•r•••lios ttrhnntt>, 
J>agar:i u prupriol:~ri o nu intp•illnu :«ol ida-
r iamenlo •1ua1ro mil rri ' annuaes. 

§ 8.~. 1l 1•rwlnc1n, •1110 >OI':o arrcc:tol:uln 
pelo procur:•tlou••b CMIIarn. ilr• cnnrorlll i•ln•lol 
col'll :!S 11n:nur:•s. pcrtt111COrli 3 c:unara t• • .!$-
laudo o rgnu i~ad:~ ll empreu. a esla. 

!l 86. Todos os ne:rocian ll' .. < '"" obrii(3Ms 
a fecb3IOOIIIIIS de pnrl:t~ nns domingos C oli:t~ 
!<alliÔfiC~ÚO~, oll\i 11111\lru hornS d3 lardn Plll 
fl ianle, snb pou:o de i 0,500U r~l~ do• 11111lln c 
o dobro nn~ rolnciolcnci a~. O\CCJJIII ~dll:l. Jln-
rem. a.< Jt3tlarla{, conroiiMias. relhtaçoc> do 
aS:~uear, hol ·i~ o hilhar~:~. 

S:1l:1 d:~S >t'S-<tii'.S.. G dtt A;:n~l'> tl P 18MB. -
Luiz \'ieíra . - T, Tolenolnl.- Or. M. da llu-
cha.- t:l:tthlin1111r :'õuur•s. - ~·. llrar.. 
Emcnd~ nu projcciU u. JO;l nd•fltlvu :w n .. 

lO\ : 
ArL :1\t - oli;:a- se : 
§ IIJll. llo• cad:t ltCIIII:I tl '3lfll3, '1111' e 

obrigatorla p:ora " ltrcdlu 'I"" n:in :1 hH&ha 
cncanadn th•u tr<& '"' •p•e n louha ltl'lll'tuiOIIIu 
do puçn. l:tll•lllll ou uslornn : 1.•. p.,;::o&ulu 
o Jlredln llllltrl>!lu predial rut!ttor olu 10.)(100 
por an11••. ~\,)()()O ; ! . •. jl:tuudn hnl•rt.ln 
predial maiur de 106000. 3!,)000 ; 3.• dc-
pender:i. 111trem. ~L' cnbrançn do es1.1r o 
~crvico do a~asllltimoulo d'agua orgnulilóld" 
~ oslaloPiociolas ns serv l~oos Jlula c.1marn nu 
c:oocesstnuario. 

Arl. 3\5- jUJlllrirna-se. 
O arl. 3\6 latnhem. 
Art \.\7 - ~iga-sc : - n pcn•lurln tlcsiC 

JmiiOSIO sed applicadn a cmtslrucç:in de 
uma ca~a do caridade nos1a C&•lndll. scr\'iudo, 
para . IOdo n mnníol pio e nns cortd lço'•cs do 
4'egularnrnl0 QIIU ineumlto ~ camara M(a-
níiar em 1empo pnra a tlcvitl3 .aJtprnvatao. 

Sala das srssõcs. 13 de A:;os10 do 11188. -
.A uguslo Cr_<Ar. 

O Sr. Firmiano Coua reclama cnutrn o 
modo por quo forão voladns :\s pMIUrn> <lu 
Turvo, poi~ pa«~>u-lho de~nl•crceltitl., n vo-
w .,.io e, como não podo mais di<rnlil-~<. 
pede que se declare na ael3 que vo10u cou-
tra . 

O Sr. Sevoriano de Ro'Ondo requer c oh-
tem quo cada um dos Addilivos sobro 1105111-
ras de eamaras seja red lg ido em separado. 

(Comparn:t o Sr. Silo,.tr• Ferra:,~'" 41· 
.nome a cadeiradD pruldtncia). 

!.• PARTE DA ORDEM DO DIA 
EltiÚit.lecím•ntoJ agricoltu, nucleol colonia•s 

Conlinaando a discussão dos addillvos or-
fereeidos ao projeclo n. 3\9, s.'\o appro•ados 
os de 115.. 3, ' e 6. 

Entra em discossão o de n. 7. 
O SI(. JOSINO: - Solicllel de V. Ex e. a 

pala na, Sr. presideole, para apresenlar uma 

emunda, nmpllandu à cidadu do Pouso Al~
gre ~ bencllcio quo no atldilivo u. 7, om llis-
Gus~iln, se euurure :t varias localidades d:l 
zona da mau:a. 

Folizmoole, a nsscmblea mineira. de cerln 
lompn a esta parle. eomprchondeu em llo.t 
hor:t, u o lelll .torrtunstratlo por ~arias reso-
lnço'lll;, •1 uo devia r11zer l1111:\ Jl(llilica larga, 
alt rl rrdu. r•a•:. mo servir tia phr.,;o em ''"11"· 
hurHnlll<l$ novo. á vida tl:t província. 

Encuandu du fronle n compiOllO llro-
loh•ma da imnugrllr;ão, tem ella, por "" "s 
hlÍ>, prutllr3doo ôlllrahir p~m 3 (lrUVIII ci:l, 
:tllunllU :t lllnrlivldadu o ln~u!llclnucin dus 
IHISSOS, braçns oslraugcir ••· cujo SIIJllll'l-
'" ''"'"· cornu c claro. nao se dOYO :imitM n-
cho.hnutcnle aus C3Uhelcchncnlos ~~~ricn
la~. si u:a.o \.:unhNn :i fnntl3Ç:l0 \lu II •JCit~t~ 
culuuítul:oo, que prmnováo o povoanh•uto n 
Cllilnr:t do Sulu 1', t ufiSOijllOUIOillllllh!, O dPi• 
~11\'ollvimrmiO d:IS rorça.> LiDaUCOÍf.lS da llru-
\'ÍIIci,t. 

:-i este tulullo, 1om esLt casa voudo a run-
tl~~·"' d•· 1111cluoi 1•ara vnrios JIOIIIos da 1 ,..,_ 
viu••t:t, c·•lthl, cit:u.l;uncn lc. vna·n u oust l"" ••• 
ttg•q-·;1, par;t ;~ mau:a, se~uu•tn as tli:itHhilçt'\us 
til) Jlrt.t:it!ll lt! 3 tlclith'H, j:t JlpJiriiViHJu l•IU t . a 
t l l.;r at ~.i :i• 1. 

11 :)r. ~anrrú : - E<qucc~r:in -s• do sul. 
ll Sr. J(Diuo : - Sentiu ôi$Sirn, leonbreHuu 

•l fl C·ll'tiiJCrt:.S\0 (3Yur :i ton' th• ~u i. crr:wdu 
1111t l,!'i.tahelocimnnto igu.:tl uu uumlt-iip1u ti•· 
111111~•1 A lu:;•···· il margem do rio Snpucahy, e 
vo<<11 atnrmar 11 g~mulir io cn<a, sc111 •tuu 
cno :micne pt11Ut' IIÍ IIn a CCfl '$Uravcl pcl•il·i&n 
•I•· h:u rrrs111••· c ttH~ u loc:1l a tJ Ua mu r.:liro. 
1••·l• Mia hcllt>t:l '" l"'lrl':lllhic:L, ~menídn<ln 
oiU Clitll:l O ll lford:odo <le SuiO. JIOr 11111 :Loltnl-
m\' t!l conjmn:lu &l o o:i rcnlltSinucins, omllm, 
ulfcro•cu, um I$ du •IIW •lll~l•th or llUtn> üa pro-
v lucia. gra nt)t•S O cuutplí'l3< Vo1HlagOU) 1Jtara 
~ funrla~iu o bcll prospcri<lntlo de lae:s nu-
rlons (mutto ~•••}. 

E' este. Sr. prcslt.lon le, n lho da emouoln. 
11110 ~ujcilo " d"hhcraça" th:s lll illuslro ll.:l-
scmhloa (l t!llll 1•nssu :t ler (/c). 

0< Srs. L··~n·ll n :iavnrro : - Purroi\4-
rnentr. 

E' llpoi><l.t u uoum r~njunclamenle em 
di§Cn>snu ~ :<cgulnt• rm"'"" ; 

Ao addilivo n. 1 an /'rojo•IO " · :J.~9. 
Accre:scollh'·Sn : 1 OJlOis dns pal:ll' ras-

I li o N ~ 1·n-c outro em t•ou~n A logro, :\ rn.H-
gom do rio Sapucahy, e outro na rregno~la 
da cidade du l'•llnha .. 

Snla d:u >.!SSÚCJ, 13 oi ~ a~toslo de 1888. -
Josino ArauJ"· - ~avMrO. - Arislhlr< 
Mala. 

Encerrada a tliscuss:io, o\ npprovatlu o atl-
dilh•n cum a emend01. 

F:n1ra em diS~:u:>sàn o de n. 8. 
O ~R. CA~IPELI.O : - Sr .. pre:sidonle, o aol-

dhlvo n. 8, nrn em discuss:io, 11ronde-se, r••-
for•-~e ou ol ''mesmo qnu o prujcclo n. 3\9, 
ojuc 'ht rcspoiln li irnmigraç.\o. 
Pediu~11 a palavra sobre elle, não lenh•• 

hlluilo oe demurM a ~ua passagem, nem tam-
poucll in.pugnnl-o . 

Eu, que faço paria da commissão t ,• tlo1 
fazenda, clnborof o projoclo ora om di~crr~
sào o, naquella OCU!Iiào escapou-me a ldea 
que ora aveniO, qnal a de ncar obngadD " 
concessionario dn privilegio ou dos favort< 
que impelra des&a assemble& a es&aboleeer 
um oucteo colonial no ex~eoso e ferlilísslm•l 
nllo de minha residencia. 

Bsqueci-mt . Sr. presidente, na conrcr-
ção do referido projeclo, de ler limilado a~ 
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cooce~~looarlo a obrlgacio. que elle dnla 
aas11111lr, de e&&abelecer um oucleo colooial 
DO lap.r Indicado. 

De modo que. Sr. presldeole, a mloba 
emenda, não atrec&aodo o projeciO, esL~ an-
tas de commum aecordo com n potlcinnarlo. 

Como V. EJto. aabe, Sr. pre~lrlente.o a lm-
tularaçio. do modo por que vai sondo feita 
na pro• lneia. não tem dado. nem podll dar, 
ôs booeOcos resul tados r1ne nós to~os 'deseja-
mos e que de•em~ IISperar deste Importao te 
rawo deseu iço publico. 

Com a e!RP.nd:a quu ap~niO e com ou-
tras que diversos coUtaas apre$4lntariio a 
esta med idn, eu penso que este serviço seri 
rullaado com melhor pro•eilo p:ara a pro-
vlncl- e nin senl. como at~ I<JUi tem sido. um 
~lmples meio de adquirir proventos para 
n~ conceMinnarios. 

A emenda quo eu oiToreço. Sr. presidente, 
concelle-se nos seguintev termos (I é) . 

Como esta emenda, creio qne oiTerece uma 
nutra o nosso colleaa. o Sr, Leonel do R&-
•ende Filho. 

São apoiadas e entriio conjunctamente em 
olilcussao aa seguintes emendas : 

N. I 
Ao addltiYo o. 8 ao projecto n. 349. 
Ao 8 1.• do arL 1.• do addill•o. depois das 

pai:~Y.ras-determloaç3o do lfOverno -acores-
cente•se - sendo o concesslonario ou em preza 
queoraaulsar, outrosim, obriaado a lundarum 
riucleo colonial no muolclpio de lhnbuwú, 
em terrenos qud para esse Om forem cedidos 
\)eloaoveroo, demarcando-os e dividiod.o-os 
~ sua custa, a6m de serem •endidos aos co-
lni\OS ou lmruignntes, nos termos da lei o. 
3\17 de 17 de Agosto do anno passado. 

Sala das sessões, 13 de Agosto d~ 1888. -
Campello. - l. Mur ta. 

N. ! 
Ao additivo o. 8 : 
Ao 8 1.•0 do art 1.• - depois das pala-

•ras -determinação do !fOYerno - aceros-
een,te-se- sendo o concess1ooario ou empreu 
obrl~r~dos a fãndar um nucleo colonial no 
munlclpio de S. Go115alo do Sapucahy e nos 
do Piraoaa e de Lavr&ll. 

Sala das sessões, 13 de Aaosto de t888. -
Leonel Filho. - Silva Fortes. - Martins de 
Andrade. - Campello. 

O 88. BlAS FORTES (aio temos o seu dis-
curso). 

O SR. CAIIPELLO : - Sr. presideole, 
tendo aldo menibro da commlssão que orga-
nlsou e confeccionou o projectu ora em di&-
couào, V. 'EJ;ç, e a casa comprebeodem q-e 
corre-me o dover, a r iaorosa obrlgacio de 
~usteolll· o, olferecendo ligeiras coosldera-
çóes, direi mesmo, contestacio i palnra 
sempre au10risad.a do illustre depulado pelo 
7 • dlllricto. 

Sr. presidente, não é abwlulallleota n-
acto o argumeo&o, que S. EtCl. ferio aqui, 
rel~tivo ao p,reoo dos lmmigraules lnlrodtld-
dos !1:1 proYIDcla pelos faYores do projecto. 

Nao é euc&a no todo semelhante asserção, 
quer com rereteocla ao preço por cabeça, 
qoer cem retereDCia ao preço da med.IL 

Quando elaborei o preseote projecto, eu Da 
ur.oa ell&lhllca comparallu dos preoo. dos 
actoaes COII&r\IOI com a Asauclaçào PromG-
iOPo 4tlú ftFCI(& e ahi vi qae aqaella aa-
.ac~J~~r&au 01lm.w,ru1es de maior 
~ &llfiiiO, &e Pl1 10 ~llfO.Iteio O W 
~~01~. 111!141~ a ,ao,usoque 

o • • 

o projecto ru a 38!000 : os da 3. • catego-
r ia a 191(100, ao pa.s$0 que o pro)ecto raa a 
181000. 

Do modo que, em relaQio ao preço roor ca-
beç~s. nós temos no projecto uma dlll'ereoça 
do ! :a 36000 para menos; s~rnmadu es~ 
utegorla~. ou vejo amedlade1161000.quando. 
pelo coutratfl com a Associação Promotora 
do Ju iz do Fora, a mlldla é de 676000, l'to é. 
mais 1111000 sobre c~ da lmmlaranlo. 

Alem disso, C<lm~ s.1b~ V. Etc. e a casa uiCJ 
Ignora, o go•orno P"lfo' li Associação Promo-
&ora do Juiz de Fora SilO reis pelo sustento d~ 
lmmtarante do maior Idade, 400 reis pelo de 
menor Idade, dandn a somma das du:as ca-
tegorias a media de 600 rois. •ao paMn que. 
pelo contrato actual, e:stabrle~ a de 1100 reis, 
havendo, JIOrtanto, a diiT•ronça de 100 reia 
para mais. 

O Sr. MArtins de Andrade : - DiiTerença 
muito ~ensivel. 

O Sr. Campello : - Demais, o con trai() 
feito com a'A:1$0Ciaçáo Promotora du Juiz ds 
Fora p:aaa à esta a despeza feita com o lmml-
~trant~ Independente da collocaçào deste, eu-
tretaoto que. pelo proj~~tto, o conceuionariv 
Ou obrigado a cnllocaro lmmiarante, ou a 
pedido do fazendeiro ou por ordem do ao-
nrno. 

O Sr. Viottl : - Sem oous algum. 
O Sr. Campello : - Desce aié a D!IS& mi-

n ~>•leocia. 
O Sr. Candido Corqueira : - Mas qno ga-

rantia oiT~reco esse concessiouar io f 
O Sr. C:ampello : - A mesma quo oiTerece 

a Assoclacio PromoiOra do Jult de Fora. 
O Sr. Candido Cerqueira : - Mu essa telll 

contrato feito com o 1.o•erno. 
O Sr. Barbosa da Stlva : - Eu pergunto a() 

nobre deputado si os f;wores a que 111 refere 
o projecto se tornào eiJecli vos depois da defi-
nitiva collocaçio do immigrante I 

O Sr. Campello : - E' Só quando so tor-
niio elfectiYot. 

O Sr. Barbosa da Silva : - Sem onus al-
gum pal'll a província 1 

O Sr. Campello: -Justamente ; é o pon"' 
onde ou queria cbe~tar. 

Como o nobre der.utado polo 11. • districw. 
cuja palnra illum na sempre a discussão. 
antecipou o meu argumeoto, eu •ou tocar 
neste pooto .. 

Pelo projecto, nenhum oous ba para a pro-
Yincia, porquo o coru:esslooario íó recebert. 
a lmportancia do lmmigrante. dopols de _. 
tar deftnitlvameote collocado, provando-<J 
c~m certiOcado da lospectoria de lmmigr.-
çao. 

Do modo que, coosidtrado o projecto e .. 
todas aa suaa faces e comparado coto o co~t
trato feito com a Associao;.io Promotora d() 
Juiz de Fora. elle apresenta uma dltrereoça 
aeoshel para melhor ; 1, si 6 certo que a 
proYIDeia de Mlaas quu cullla.r • ular lat-
gameoto dot iDieresMI da deqraçada ci-
clos lutadores, eu aio comprebeodo que se 
poua prestar seniço llllllbor do que aquelle 
queeocurta a distancia • do que aquelle qae 
prepara a terra. 

Veado, Sr. presidente. que a hora es&á 
adlaol&da e aio quereedo roubar aos ute• 
Dobres col~ que desejão proouoci.,.. 
sobre o USOJDpto, a oppotlaaid.lde para o ta-
serem. tecbo u mlabaa coosideraçOOs, d._ 
uodo ao etileno da -mblea ptoceder co_, 
julgar de ias&iça e maís coDYeillente aos la-
.._ da 'j)toYIDda. o 

<*reoo aab •ma emeod&. 

• 
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sao apoiadas 11 on trin rftnjunct:m•nnle A::; 

-di$Cussio :u seguintes emendas : 
N. 3 

Emenda t o projecto 11. 450 (additi•o n. 
~\9) : 

Ao a rt. l .• -Em vrt dn 8!3~ reis. tli-
~ra-se : - 503()00: em vot de 31l6000 rei,, 
oliga-sB : - j ij.J10, rei> : em vez de 1860~0. 
ttl~ta-se : - 105000 rfli~. 

Sala das so.;Jtio;, 13 do AgO$lo do 1888. -
llias Fortes. 

N. ~ 
•:m•nola M .ui. I. • oi" projacto n . .\50 : 
Depnis lia~ palavras - ! 3 mil I nmillran-

tft& -nccre>cen tc-~o: - o mlis tO mil im-
mlgrantes com 11uom melhoras vantagens of-
fMeeer. 

Sala das se•~e~. 13 de Agosto de 1888. -
Slln Portos. - C1mpell'l. 

N. :1 
Emenda ao a~di tivo n. 8 : 
Sendo mtransferivel n contrato. 
Sala das sessões, 13 de Agoslo do 1888. -

Navarro. 
A diseusslo nca adiada pela hora. 
A requeri111ento dr Sr. Tolendal, são des-

t:~cados par:a serem red igidos em separado os 
addllivos appro vados. 

3.• PARTE DA ORDE~ DO DIA 
Orçame-nto proDincíaJ 

l.:•mthl iiA a ! .• discuu:io> do Ml. ' ·' do pro-
Jecto u. 3!13, de orçamenlo pruvlnc.1al. 

O SR. 1\0DRIGUES 1101\TA: - Sr. presi-
tlento. promeuo à V. Exc. e á as!l'lmblea que 
serei brcv., na justiRcação de duas emandas 
que vou npresenLtr á co n1 ideraç:io de mctts 
eollegas. 

A primei ra deltas refere-se á concessão de 
um su bsid io do tOOj()O() por cada casa eon-
$lruida pelos laVr4dores para alojamento do 
familias do colonos, quer õejão estran~reiros, 
11uer nacionaes. 

Não 6 uma novidade, Sr. vresideotc, esta 
medida, quo •onhn suggerir á consideração 
da assomblca . 

O Sr. Paulíno de Sousa, pondo..,e :i lrente 
d o movimento pro11aratorlo para a transror-
mação do trabalho na província do Rio de 
Jar.eiro, inspirou os seus amigos, membros 
da u semblea legislativa daque:la prcvincla, 
allm de promulgarem uma lei, auxiliando 
·os la nadores na conslrocção de casas para 
:.loJamento de Camilias de colonos. e· assim, Sr. presidente, que quasí uoani-
memeole foi ali i approvado um projecto,maís 
ou menos nos urmos da emenda, que • ou 
apresentar, com a dítrerença de qne o auxi-
lio oello consignado é dttas vetes maior que 
o consignado na minha emenda. 

Como U!mos v lslo. a província de Minas 
esta lnk!lrameoU! a bandonada do go•erno 

1feral, onde e lla não U!m um represen tanlo 
que &ele e cuide do seus inU!resses. 

Ponhamos lreguas à politica, Sr~ .• diante da 
magoa questão da traoslormação do traba-
lho, doa melhoramentos maleriaes, emRm 
(oJ'Oi*•). 

Ja que o go•erno eenttal deixa a nossa 
profltícla no maior abaodoo.o e indilrerooça. 
cuidemos nós, os seus immedíalos represen-
Unlee, do prover ás suas ~lpitanles necesai-
daAa 

A MC1'Jida e~~~eoda, Sr. pMSideole, que 
maado a mesa, cou igu a nldacção de ~ 

l~llo do impo; tn pago paio cal\· tlcn.,mlulti iJ 
- escolha. 

A ig ualdade, Sr. pl'll3idento. de Imposto 
palio pelo cafu escolha e os de nutra~ mareas, 
YOIO SObroearreJ\M 1.1Rlo '!S lavrarl OrCll, que 
este< so Ytlrn nbr•gados a nan mandar pua o 
mrrcado da w rte "'l!~clla m3rra o i~ .,11!. 

Con vnm Jlonderar. :>r. pre~idcuh•. ' ' ' '" n 
eM" - NColha -~r:. ljU:tri todo ,., .. <nmhlo 
ilelns classes prolct.trias dn Rio •lc hnr lrn 
que, cntrNnntn, e~tão pri•artasdn cnnsu noo dt: 
um ~~~nor11 1lc primeira necn.<<illa.lr. 

Sei . quo coru minha emnnlln con trnrio a 
npinl~~n do muitos Clll logas. •t ••o d izo•nt qu o, 
sr olla illgrnr 3 nptorovaç.io .ta '"·'"• dnril lu-
ICM n l{ra ndes abusos ~om r••l:.•:\o ,,n rnndn 
do cln$si ll~ne:in das vari.ts ntárcaJ ue Gl1r.\ 
nn~ roparlltõllS llscae.'l. 

,\las. o I)U6 convem. Srs .• 6 Clllli tnr de um 
meio de llscalil'ação que vrnba cnrtM nubn-
so,, nunca. porem. supprimir li classe agri-
col~ uma d\l suas loo!es de ronda. 

E so o que tenho a dizP.r r-lativnmonte ;\s 
emo.ndas que en• io á me&a (muito bem). 

São apoiadas e entrão conjunctamente em 
discussão as ;eguintos emendas : 

N. 43 

Sub-emon~a á emenda n. do art . .\,• do 
projecto n. 313. 
~m vnt de cincoenta hectares, diga-so : -

t)umzo hectares. 
s~l:l das so~sõcs. 13 de .l,gosto de 1888. -

C. Prates. 

N. 4\ 

:\ri. . . . Fica appro>vado o acto tl:l ~~
mara mun,ícip:~l da cidade do R1o No• o. pelo 
qu~l apphcnu na r<'Coustrucçi o da ponte 
grande da cidade do mesmo nome a 11uo ta 
qu~ receheu para a do Campcllo. 

S. 11. 
Sa la das s8SSI\es. l :l de Agosto de 1888. -

Gomes Candido. - T. Tnlendal. - Toh cira 
Du~rte. - Dr. Coalho de 'lfoura. - Aug usto 
Cesar. - lforoa. 

N. ~ 
l!:;b-emend:~ ã emenda n. : 
Subst.itua-se a ultima parto pelo seguin te: 

- applleando-5!1 para a dcspeza respecti va 
a parto noeossMia, até cem contos de reis do 
ernprestímo :tutorisado pelo art. 3.• § dÔsta 
lei. 

Sa la das sessões, 13 de Agosto do 1888. -
J. Outra. 

N. ~ 

!I O governo cont.ratar:i a contínuaç.'io 
da obra Cont~acto• na proo>nc:a tú M ôno1, 
conforme a let n. 3!37 de 30 de Outubro de 
188\. 

Sala Ju sessões, 13 de Agos to de 1888. -
Soares Peilolo. - Luit Vlei.ra. - Padre l'lr-
míano.- N11lson. - Ror~. 

N." 
Emenda ao ar L 4. • do pTojecto o. 3t3 , 
O lmposlo sobre o café !'!Dominado l~t6-

llt4 nca redo&ido á metade. 
Sala das sessões, 13 de ~os&. de 1888. -

I~ Horta. -1. DttlrL-Anstldes llaíL -P. 
Vlaooa.- SoaAS Peixoto. - P•rreíra Al-
ves. - T. Tolendal. - Dr. Coelho dtllloura. 
- JummeoU. 
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N. '8 
Accrescen le-se : 
Fica o prti$i•tenle da província autorisado: 
8 .. . A aplllicar para k ca113lisa~io d ·~gua 

potnol da c dAde de Passos as segum t~.~ 
quotas, con. tanllls do §6 • n. ' do art. t .• 
do orçamento vigtnte1 _1~i n. 3\37 do t6 de 
Setembro do 1887 : -.oo6000 ~nra a malri~ 
dA Jn~ruary : 4506000 para a do Caldas; 
'00600D par.\ a mal ri& de Dnroa do Allc rradn, 
mun icipto de S. Sdll:ulião do P~raiso e !00~ 
para a capelln de S. Thnmu dn Paralso, to-
das da mesma lei, quo serã." entregues 
desde ja. 

li A applicnr para os ronrertos do mer-
cado da ctdade do Pouso Alegro e para repa-
ros do cemiler in de Mn•ambinho, sondo 500,S 
~ara nt1uella nbr~ o 3006000 11ara es ta , a 
tJnnnlia de 8006000. con~i gnnda na roreríd~ 
loi para o comitnrlo do l'k>r~.5 do Attcrrado, 
muulripio do S. Sobasliáo do Pa ralsn; IJUnn-
lias quo sorlin,igualmentP,entreguo~ desd~ ja. 

S A applicar a quanlin do 1:0!3,5000 ja rl'-
coblda o consignada na IPi d11 orç.1rncnto n. 
338.~ do !9 de Juoho de 1887. arL t .• § 6. • n. 
d e.~tinada pua a matri~ de Passo~. para re-
puns o cnnrcrtos do etdiOrin tb $.1n la c1s.1 
de miscricordia da mesma cidndo o da ma-
triz de S. Sebastião do Jnguary. sendo 
St~ 11ara cada obra. 

Sala das sessôos. 13 de Agosto do 1888. -
Jurumonha. - Noison. -NavMrn. - Jcsino 
do Ataujo. -Soares Peixoto. - J. Horta . 

N. '9 
/.ri. Fica o presidento da 11rovin~ta nuto-

r i.tdo : 
§ 1.• A en tender-se rom o da do Rio du 

Janeiro o r:urr os re~aros da polll1 que. 113 
cloado do Rio Preto, une M duas provín-
cias concorrP.udo com a metade das dh pe-
zas pola verba- obra$ Jlllblicas- do pre-
sonto ou futuro cxereicio. 

8 t .• A Kolkilar dnministorlo da ~gricu i-
lu r,\ medida que rncilitc a oxvonaçao pela 
estrada do r erro D. Ped ro 11 , mediante r•:t!;"'-
memo de rrote na e3L1çào dostinauria o pro-
v idenciando por sua vez sobre u rercbcdorias 
do mesmo modo quanto ao pagnmen to de di-
reitos provinciaes ; r~rn:.1ndn sobro as 
d uas r ubricas cont.l cnrrcnto com o Estad o. 

li 3. • A man~ar razer a estrada de roda-
gem que romrnoni11ue a estaç:io do D. Eu-
sebla d:1 e;; trada dl! ferro Leopold inn com a 
lregue~ia de S~nt'Anua do Snpé t o as pon-
tes sobro o r io Chopotó :~hl c a ao Cam pello 
em Rio Novo, pela verha - obras publi-
cas - do presente ou rutnrns oxcroicios. 

Sala das Sl'sslles, 13 de Agosto dA 1888. -
Teixei ra Duarte. - Dr. Coelho de Moura. -
(. ltluru. -Augusto Ccsar. - T. Tolendal. 
- J. llorta. 

N. !50 
Ao art. 6.•: 
Fica o presídenle da prov i nela ~utorisado 

a auxiliar com a qua.nlla de 100,000, por 
cada on~ oonstrnida pelos lavradores para 
alojamrn t•> tio ramllias de colonos naoionae• 
ou estraH ~t•lros looalísados. sendo as cdi-
Ocaçbes lohas de conformidade com plano 
que deverá ser organlsado pela lnspectoria 
de lmmirraçào: e para occorrer a estas dos-
peus. a ruer annualmente OPfraçbes de 
Credito al4 o valor mulmo J11 !00:0006000. 

Sala da• sessões, ! 3 de agosto de t888.-
1o" Horli.-J. Dutra.- Arislldea ltlala.- F. 
Vianna.- Soares Peixoto.- F. Al•es. - T. 
Toleodai. - Dr. Coelbo de lloura. - Nogueira. 

-Ju.rumenha.- 0. R. Vinui.-1'.• Teixeira. 
- F. Oru.-t.ul~ Vieira.-Tr u oira Duarte. 
- Bias Fortes. 

N. :SI 
Emonda ao a rt. 4.•. 
Accrc-conto-sc ondo con\·lrr o seguinte: 
11 ~·ica apprqvndo o regula mon to n .. 107 

de 30 do de&onthro do 1887 com as scgumtn< 
alleraçbos: 

N. I. O ll~~oat •I e que tr:11:1 o art. 't. • 
compor-'10-ha do.; seguintes runccionuln•: 

Um d irertor. 
• con tador. 
• prncura1M Li:!('al. 

Tres o:hefM du Sc•·r,ão. 
Soto primoirns omcln~~. 
Oito ~egnndos ditos. 
Oito terceiros ditos. 
Uni thesourci rn. 
Um llol do ttlt.o<rnu. 
Um :~rchlv isla. 
Um escrivão do$ (Pit.nl. 
Um solicitador ~ns reitns. 
Urn JlOrteiro. 
Dous rnn tinnus. 
Doui s~r ventll:!. 
N. ~. A cnnt.1doria ser.i d ividida em dua>< 

~OCÇ• PS, tir.ntnlo a rn rg., dn 1.• ns serviço~ 
r.o nst.• n te~ rl n art .• ~.·li§ 1.• o ':!.•, ns. I , 't, 
3, 4. ~ 7 •tuAnhJ :.i org:Uii<nyàq das duas 
ullirM• l~holl n~. r. a 't.• sucçao tlS domni< 
tr:th.11hu •. •ncnciunados uu~ §§ ! .• u 3.• oln 
mesmo art. li.•. 

N. :1. A pena do tlerois•~n n~o pnd~r:. 
ser Imposta an cmpr~gado, som >er !':'to• 
ouvido pro•·iamnnt.e. s.1IN no u..o do enn-
demnaçao por r rimes de pr~varicaç:in, poit~. 
suborno, cnncu.s:in, rat<ltlado. pecul:~tn. 
mqeda falsa. rurto, roullo P hnmicitlio. 

N. \. As raii:L~ dr. que tra ta o !I 21 d" 
art. 16, nãn excedendo d~ tr-.s tliM orn call:• 
mez. conshtorão-su justlric~•l.,s. dovondu :•~ 
dcmni~ sor l"o v:tdn,; CIHn :ttr~stado mO<Ji,.,. 
ou n j uizo 1 o d irnctor. 

N. 5. Ao§ 8.• do a rt. I fi arcroscento-,c : 
rormu landn as ba~ du< 'I"~ rnrom c•lo-
brados dlroctar:len tn JlCI> dtr•ctoria do f3-
~eoda 

N. 6. Sub~l ilua-«e o ~rt. ! 3 pelo l<P-
guinld: 

Os continuo$ e st•rvente.-. •1110 scrdo subor-
dinados nn porteiro. farão ns prlmoiros v 
seu iço rnnterln l e in terno dn repartição o 
os segundos 11 ti~ limpeza dn cnsa o cntrO!lll 
da corrospoudoncia ua ~apitai. o, tJuandCI 
faltar a lgum dclles, o pot·telro d istribuir:\ 
o serviço lnd istinotamen t~ p~1t1s presente.<. 

N. 7. A tlrOposta de que fala o § 1.•. 
arL !lS, para nomeatl o do escrivão priva-
tivo dos reiiOJ!. compete ao respecti• o j uit, 
nos lerm os tio 3 rl. I! da lei n. 3t3t de t88\ 
e mais regras es~.belecidas nas leis geraes 
para os ser~ontuarios .de. olllcios do l~stiça. 

N. 8. Ftcarn supprtmtdos os H 3. , , ,., 
11.•. 6.•. 1.• e 8.• do cit. art n. qne s:io 
substituídos pl'lo seguinte : 

A -Os a.•• omciaes dn·erào ser proYidos 
por meio dt concurso, prolsidido pelo dlroctor 
na r•roprla, repartição • para esse concurso 
sa obser• arâo as aegu!ntes regras: 

1.• Dada a Yaga, o director fari imme-
d ia tamenlt aoounciar o concurso, con YOCaodo 
cand idatos com o prazo de 30 a 60 dias. 

t .• Terminado esse pru.o, seri publ!cada 
a relação dos cnncurrent.es, que liYerem pre-
vado caltlgr aphia regular ; bom comporta-
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nentn, pr r mein ilt• ntlt·stndn> rtu ~ut•lrut n 
..tes ; bo3 sauctr; CHttltt•attn rto -.ccut:ll,~fl e 
:Uart~ rnalnr 1to 18 an11n$. 

3.• Ei-1'.3 rnururrrntt"< ~rào CX3mln~tlos 
JIOr umn conuui<.<:iu, cn1npnsta tlc :1 l'ltles ole 
qu:alqu.-.r t:St:th,•ler un ou h' cl,, iu$lrur~au ,.a-
Jk>rlor tia l'.tlllt:d ~ 11111 rl'lt•rc:;:tolu tia !III'CC-
torill do f3ZOntl:t J.>f0\' ÍIH:ial, I lU•' fotrlllll ~r~iJ,:
n ndO< tn•lo pre:<uh•ntc ~n pru\'illrin. 

8- As ntnlt•ri>; rti;;odos >rr.to · 
Língua o s:r.•rum:uir:~. 11:\t"inn:w ... , 
ArithmetÍI'n ate tog:trithulfls iudn~h·r: 
Algt'ltrA nll· NJII:1('11t',..tlt• 1.• ~rau j1ltu1 ~ 
No(it":t ftc. l!''"gr:lpJ.tll'\ t\ m :,:r•r:1' t:I'UJ.:f'l'l-

ph ia ,. hl~tnrín ~" flro -11. t'ont <'>tll'rontldade 
~a prtl\ inr1n •I·· ~fina• t;t•rors : 

T radm•c:o\u tl3> litt,ftl:\" rr:lnc-rz,.•, , llt~II'Z:l ; 
-I'M:rlpturaçar. mrrca ntll ; 
R~llao·~An nOit'int. 
<.:- X•t 111'••~·•·..-~· 1lf1 jul;.::'lllll'llh~ 11n~" t'' :tll-

ll ida lO:'. ObSf'I'V!It-sf\•11:1 CSll' it'I.11 U{'II Ií' n tli~ 
postn no< §~ li.• ,. 6.• ort. 'h tio ttrg. u. 5t 
41~ 30 dr Jan~ll'll t1r 1800. 

lJ- ·"' ··rnmnc;u~ st·r~n retlô1<. fi~!( flh•t•r-
u~ Cl:l>.~f'~. llh·dr l'\ ffi' J,• • uflil'i:H'~ :llt1 :tO 
IUÇ31' tiP COIIt:u)oor, ttrdrritHIH->1! t>< fllll! 11 
lnr•reCPfrtll p!•la Sll ~ tu•rirí:t, 7.elll 11 tlrtlit':t-
<ãn an SPrvi~"· ou jK•Ia :tuti~nitl~de em 
igualolatlr tlr rtrCIIIII~I3 111'i:t>. 

E- A <e unmt•:u:ue·. prumoc;úP.s t• enrumis· 
"""'\es rHm)wtr•rn ~n pr••:r;tllflnlr tl:l Jlrovinri:t .. 
\lbSPr\'!'IIHin•,f' tJII:lii CO !'I t•St:ts ft 11. !l dr:otc ~ 
o fic:ll1cln•rt•:oi;!U31'•1:utn I f tlirt•i to flf' nJlH~Put:a
dr ri:a n •JU• •n.u '''"''ruo:-- lrrmos d.1 ~ IPi s r 111 
v igor 

N . !\ -A .. 'Uh!~olituí\i•t~ dt• :trl. 27 (f'r:w 
feha .. tlu .. ,•:.:uwcr rn••tl" : 

0 •lh't'l' h•l' )1f1IH t'ulllõulut f• 11:1 (:tlla d('Ste 
tWitt t•hr(r tJt• ~t't' t;:itl H lU •$ !'llllÍJ.tO. 

O Ctlllt:'ld• ll' (ll"lct c·lu•r•• dr st•t•c:àu IIHlis. :tu-
t igu r •• .. lr ,wtu M·u iutuH•t1 b tn un rí':-.t•r-•·th·:t 
sect:àn. n b~t·r,·;uttlu-c~ flll:tlll') au m:ü< o •tuo 
se acha dosf"''"' "" rtjl. 

N. tO. - F in rrvn~:otln '' rei(. n. !I~ du i 
elo f"i'l'rr~lrfl tlr· 18!U. tknndo s1•m ~ Jfdtn u 
tlual do arL \G r 11 so•u § t.•. 

N. I t. -A; rumml~~l\rs menriouadas na 
1!.• p:.rlc llu arligu -\7 ~· JW4It•r;io ~~r •·ouli2-
das, lndt•prudrnlrmrnlf• d1· ti3uça ou ca n~:io, 
:a ~•n1rrugatltl~ de ln1.endo. 

!'i. 12. - iitol•l'rlm:t->1'" nrt . r.:1 
~ . l:t - Flrâu rttln<'l ~'l< a:; t•:d (t\~ •·..:pc-

ciai'S dt• rall r ho, fund o t!r fardamento,. for-
n gPn>. C I'Ud~..; pelo ArL !tO do reg. u. ~J de 
U do !lhio <I• 188;1. 

:'\. U . - ll l!ovrmn mandar:\ consol idar 
.:as di~po~idtr.< r;•!{nlomru tnre~ oln mcsmn rl'-

fr~rtí~n· •· de accordll com •s altí•rat()CS tlcstn 
N. 

Sala ~115 sr<~ioes, 1:\ dll Agos10 dt 1888. -
Orumond. - F. S:i. 

N ·~ 4 •• ) ... 

EnwnoiA •~ prltjoctn 3~:1. 
E' " llrr~l•lcn tc 1la provinci.t autnrigarln a 

.. .onceder prh· il~gio para. uma ernpreza fune-
n ria na cidade de Jult de Fora á unta ca'a 
jle mist'ricord ia daquPlla cídàde. 

Sala dn sessMs. 13 de Allosto dr 1888. -
ftodrlguc~ Horta . - J. Outra. - Aristides 
• aia.- t'. V1anna.- :ioares Peixoto. - F. 
~h·es. - ·r. l'oteodal. -Or. Coulho do Moura. 
-Padre f'lrmiaoo. - Nogueira. - Amaral. - o. 11. Vinttl.- P3dre Ttheira. - A. !tlat-
1oS. - Satatbiel de AlmeidA. 

N. !1.1 
Emenda no projecto n. 3!:1. 
f ita o presidente da proviocla autorlsado 

• despender !>fia •rrba - ohras publicas -

• ~~~~~~rio ,,,. :t:noo.soon reis para .1nlill.tr 
O en ~An:trn10ntn tlll ~$:113 JlOtav~l da fro~ 
fl•h'Zia do t:~r11111 da t:achocíra, do mn-
nll'iltio ob Vnrl!lllh:t : 2:0006000 pua auxiliar 
a •·on:<tr.trçi n tln lhratru rla cidarto dn< 
Trr~ Cnrnt•H·< <I" Rio V••ntr• c r.oo~o~o para 
n th~atr•• •1:• fr••IJIIAZi:t do t•ordôe.•, d11 mu-
nid plntlt· l.:tvrn< 

S:al:t .1.1s :w$..:ú··~. l 3 dtt A&:o$tn d e IAAS. -
lbrtin< olc Alltlr.ul~. - R<>tlrtl:hC< tlorl:t. 

~- 11\ 

UITrrr~n l'lllll n o• menol,\ nn 11rojr.ctn n. :\i .l 
ô ~WJ.:III IJlC : 

.-'rt. Fic·:t o gnvcruu da provir ri" :uuo-
n .;:atln :e dt•::;l•rtut~r pt-La verba- nl.r;,, pu-
hiJt.,,,_n•H":C('rridn •b prc~f"'ntn hli :\ f(U:tu-
lin ru•t•t•H:.ri.1 ... ,, .. !\ rocnn~trurç:ut •1:. pnnl r. 
:.ultrn •• n io Pr•·to. lH' arrn.l.11 rlestr nnnw. 
wuui rilliu da. ll.;lmantin:l. 

S.1l:t ti>< -r.-hr•~. I ~ tio• Agtht~ de 1811.'1 -
Ah·arot ~lat•ha~o. - Rodrignt'< tl •lrl:t. 

iinl·-~•u~lltl~ n, :s:;, 
() ):fiVt'l nu nt>ndar:i pior t•m ha>1.1 pnlotlo'l\ 

tnd" " serv l~o pnra ~ eslnht:l~nim~ntll •In r~ 
-.:nt~>:oo •· .'l ll:tslrdm•'nln •·I~ aJ{U<t:'. !\Unund:hl••" 
f'Ul t'llít:u"'~ tlt• :\0 fli~$ (taln IIIIUin~. 

O S4'f\'tto <~•r:\ Jl;cali<a•ln trelas - nhr3< 
puhlic:.!'Õ-. ~~"m :tu::menlu :tlgurn de (l~' .. "So:.L 

o )'rt>:<id~ ute dn provi11ri~ u :~utttri~'do n 
ínil'i~r ••s tt•~ <t•r viÇII$ dt~ido jo. - S~l.1 oln< 
SP~<oot·>. l:t M i\l(n,tn rir IASS. - Fr.111CÕ>I'11 
,\mQ r~ l. - llmlrigucs ttnrtn. - S>l~thir l de 
AJnwid.1. 

t:menda n. :s&. 
Au nrli!(O \ .• ••.,.r··~r.uniC-•8: 
Os r11 rgns dr illi'ttrCiflr llllllticitlnl U~ in-

>lrltr~;l\1 tllthl it':t r ota SUIII'h•nte de insp~ctor 
l'" ' ''ritn. tlr<tiP j3 , a <rr ·~ rrrldn$, ~~~~ cad:a 
tnun Õt'itJ"'· tll'lo president~ e vir e-pr<'>iôe nte 
dD' re.rwr ti•a• r~maras rnunicipaes, re•o-
~atln o Mti~u 18 •I•• rcgul a tnt!nto n. 1110. 

l'aln dos '"~$o1P>, I~ dP Agnsto dl' 1888. -
A h·~rn Mal'lt.1tl••· - 1\o~rigues H orla. 

Emt•nda n. 117. 
Ao artigo 1.• nccresceule-se : 
O ordf'IU:ttln r ~r:Hi0t":\t:~n tlds prnrt-~~ores 

tiO rnu ~ica tia., t'$t'ul::.~ rwrtnans das cirt:ult·~ 
tiP Ju i1. olr t'orn. Cnmpnuh". Uherah,, Pnr.1 -
l'n!ÍI, S~b:trrl, Oi•u1 n11 tiu~ o lt.Hth•> Cll l'"' 
Or:io l,: uai~IIO< MS dOS tiCIIIAÍJ pruft•<Juro•< 
desses estab~lccimeotn~. 

S~ta d:ts SI'S.<itCI, 13 de Agosto M 1888. -
Alvaro ~achadn.- R~rigucs ttort:t. 

O SR. FIIA:'\CISCO SA : - k prllsitlonto•, 
corre$pont1rlltln Ji nociodndo manifesl3d3 ,,.,,. 
totln n 3$Sr!nbloa para conr.Jnir dont:o do• 
1•nm·us dia< liUC nos res"o de lr~balltn a dí<-
enss:i•• e 3 votação do prnjncto de or~amentot 
ltrnvmcint, 1130 Ytmbo fater um tltSCnrso. 
n~> < rnnvcrs:tr ligeiramente ~ohre "~ obl!l!r-
vn~···es e tlutomla. formula~IIS an artigo ~. • 
do projecto . 

Tenho ... ,nto dos olbos. Sr. pre,identl', 
emendas ••ITr reei das às disposições perraa-
nent~. qne se referem i. reuita, e emendas 
ãs dispostçô~ •1ue se referem :í despeu. 

Em relação :~os direitos sobre generos d•1 
ex portação, ha omend~s que propoem a sup-
pre:IMo inlcJral do imposto sobre toucinho 
e sobre queiJM.e outra.~ que pnpoemsomentn 
a redueção destes Impostos. 

Eu sol, Sr. presidente, que a tcudonci:1 
pa ra supprirni r o reduttr tmpostoos é um:1 
tendencia, por assim dizer. ori anlca tio de-
putado. 
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Nenbum Imposto, desde que se o considere 

i:~<~ladamente. sem relação com o systorna 
fiscal do qoal elle faz parto, nenhum im-
posto deixa de ser discutível e coudomnavel ; 
mas o que nos cumfre uào é eumin~r os 
oliiTerentes impostos à uz dn thr~~>~·iM g~ra.o;, 
nem encarai-os somflntc em ralnçao n m-
dustria ou á classe llu cou trltJUiutc,; sobre 
3 qual elles. recahom ; mas ~inr om relaçilo 
a todo systt ma do 'I""' ellos ruem rrarte 
" i,; •• ecessio,de• puh llc~. ás quaes_devo oc-
corre r a reur'.alrro~enieute dellc.;. 

Conwlderau•hl ~ uos;o orçnmcut~ debnixn 
doste ponto ~o vi•ta, rJu •:roi11 que a OCCA$i:io 
uio ó a mnl..; op~urtuna 11ara Sll propor sup-
tJfessão OU r~oiUCÇ.'ÍII .Jo illljiOSIOS. 

Cou olfoilo, Sr. prdsidonta, ruls legislamos 
Jrlra exe(cicio lluanoolro sohre o rtual devem 
mRuonciar lactore.>. cuja acçrio n:•o rrnuo ser 
previsla, nem calculalla ; tomos dlanto do 
nio~ uma recolla dosf~lcacb de rnais do 100 
~ontos, si çon~iderarmos somente as ru bri-
cas relativas a impostos soh•·e escravos, n re-
dedni:ida ainda em muito mais, em uma cilrn 
incalculavel, si con~iderarmus a ncçáo in-
directa que a abolição devo exercer scbre 
todas as rendas da provinci:1. 

Por outro lado, si lomos a rert.la as.lm 
dSõfalcada, tomo~ a dcspeza. scjeila a uma 
progressão necessaria, irroductiv~l o 'ntal. 

Portao ;o, uào podou. os, ue.sta,; circu o:.stau-
cias, dL\ole de un1 o~JJrcicio, cujas cotodJ-
ço\es uào podom sur previstas, po•·qu~ sobre 
ractore> que sobre ella tom de iullnoncrar nao 
ha nenhum elemento de experioncia, nem do 
ooscrvaç.'Lo, não podemos, nem doolalcar o 
orçamento da receita, nem concorre r para a 
aggravaçào da dospeu . 

l'arece-me que loJa ioulativa nes te sen-
t ido, por mais digna da popularidade que 
possa ser, t anti-patriolica. (.4 poinru), 

Ora, a suppressao dos irnpostos so!Jre quei-
jo; e sobro toucinho~ traria á rec011~ da 
IJrovincla um de$Cai1Jue, que [IOS>O orçar em Joo,oooaooo. 

O Sr . Ferreiro\ Alves : - E V. Etc. disse 
tJU8 isso n:io Cuia I alia á lavoura dá iudu;-
tl'ia. 

O Sr. Francisco Sa : - Eu uão potlia.dizor 
Isso. 

O Sr. Ferreira Alves: -PdrguJllou si cu 
ttnoria proteeer a lavoura e a iodustria t:oo. 
a suppressâo desses impostos. 

O Sr. Francisco S;i: - E' couu dlvcNa. 
Si o nobre deputado quer supprirn ir c.>tes 

impostos para proteger a lavour:L, porque 
não propõe a suppressão dos impos tos do 
' % sobre o café, cuja lavoura é a mais aiTuc-
lada pela crise economica que vamos atra-
vessaodof 

O Sr. Ferreira Alves : - Sl fOSSll possl-
Tel. .• 

O Sr. Francisco Sá : - O nobre deputado 
eslá1 pois, coo'fencido, como cu, de que a 
dimmuiçào do imposto oiio deve ~er determi-
nada somente pela necessidade de proteger 
;~s classes lrlbul&das, mas sim lambem pela 
de não supprimir recursos de quo a provln-
cía não pode prescindir. 

PorlaDto, por mais impopular que Isto pa-
reça. eu comprebendo os meus deveres de le-
gislador. não posso prestar o meu assentí-
meoto ás emendas lelldentes ;. suppressão 
dOS' lmpostõs sobre o. queijo e sobre o IOu-
cialio. 

Outra emenda relalin a esles direitos pede, 
qio a soppressào do imposto, mas a reduc• 
~io. · 

Refiro· one á emenda apresentada pelo li-
lus tra llopu .ado, o Sr. Ferreira AI ve;;. 

E' .ve~dade que no projocto de orç.amon~G 
provmc1al, aç•esentado pula 1.• comrnlss» 
de la~enda, se determinou (i'"' rosse rustau-
r·ntln '' irorpns to do 13 reis tiObre kilogramma. 
du touciuho u n do :lO reis sobre kilugrarnma. 
de quoiju. 

A couwti~:i:io nio l ' VC om vi$la :lggravar-
t!Sto .im~n;to. Ollllran.ln !I.S cnndi~ilt\S dO$ 
çon trcbuullos; 111 ns fazer llesappa•·ocer r&-
ducçóos 'I"" ro an 1•n•lu111 llllingir no IIm a 
que todas as rcducçt~o< tlu impostos dovdiD 
to11dor, !sto é, qu~ ro:tQ tmdem ter corno con-
sequeuc•a o aillvro d:L.< o·ln.;ses productorar. 

O i•upo:;tn sobro o lutu;iuho, na pnuln or-
pnisada pola nssomhlea 1•rovinciâl em I~ 
Sl' ruroria ao \'nlur uffi<1it~ l do kilogramma 
de toucinllo, O udu em \3\ reis, o quo tor-
nava a la xa do :I% igunl a 1:1 roi:;. 

Em virtude du uma dl>poHiçào da lei dl) 
orça01cuto "'' nu nn vnssado, a .&dmiuistraçãl) 
d.l província reorganisou a p.w•a dos direi-
lOS sotrre gener.rs export.ado> ~ nessa pau~a 
allOWU O Valor nmci~i dn toucinho para 
11.8000 reis pur 15 kilogramruas, do llll sol1$ 
que o imp~sto licou rcduzidn do 13 a lO rei11. 
soiTren urna dilninui\':LO dJ 3 roi;. 

O imposto sobre os queiJOS estava i•tcluid() 
na pauto de 188\, quo vlgnron até o IIm dl) 
ann o passado com a tau du 30 reis por ki-
logramma. 

Nn 1•auta actual, •ruo cstà em vigor desde 
o comoço d11 correu to oxercrcio, roi r·uduzida 
11 !~ reos. 

Estas reducções do impo~tos rorão feitas. nãa 
pela assomblea, m:tS, pela administração J a 
provincia ; nilo foràn conse•tuoncia de rocla-
maç.'Lo alguma levantada nesta ca.~a pelos ro-
presontantos das zonas con tribuinttl>. 

Tio pequena~ reduct;ón• de oonhum mod() 
podem aproveilllr :is crassos prodnctoras ; 
incorrem 0 11 vicio, a IJU O ji\ mo r eferi, do 
todas as reducçócs mhumas de Impostos, qua 
aproveiiâo sornont~ aos iuterm.ediarios. 

Somelhaules rcducç.ies t•lm sido condern-
uadas por todos os economista~ u pelos legis-
ladores dos paizes que uos podem servir de 
modolo quanto à gestão das llnaoça;. 

Na llaliab cuja ad•ni ni<traç:io Onancoira é 
copiosa de oas lições e fecundos uxemplos. 
o> impostos sobre 3 venda de moveis, que. 
erão do 5 %' Corao reduzidos a i ,l!7. 

Mais lMde, Mlnlflrotti propoz a elevaçãOJ 
tloiiO$ do 3 a ~ %, visto não ter :~ugrnentadl) 
oem o producto dn imposto, nem o numerOJ 
das traosacQÕes. 

E este exemplo c'lndernua as pequenas di-
miouições de Impostos. 

E' exaclarnente o facto que ~e deu nesta 
província, mesmo no actual exercício, rela-
l inmenle á diminuição du imposto sobre a 
farinha de lrigo. 

O Sr. Aristides Maia : -V. Exc. esquece-
se deque, qu:~ndo a ltalla augrnentou o im-
JIIIsto, eslava a braços com uma crise horro-
rosa e foi obrigada al4 a impor sobre a moa-
r em 1.o trigo. 

O Sr. Francisco Si·: - Mas a verdade • 
que, apeur de a IL\Iia ter augmeotado OJ 
imposto, nio conse8'lJiO o resultado que esp&-
nn, isto e, aio augmentou o producto 40J 
Imposto. 

I 
E' por isto q ue um ootaveltneslre ,da sciea-

cla lloancelra atnrmou, com mnlla raaão. 
que uma mudança da tarlra dos Impostos I~ 
4lrectos sobre ma lerias de eonsumo só pocl4i 
:er inOuencia notavel sobre o interesse 4ao 



• •mtrlbuiute e .u~ru " movimnntO economlco 
•I·• I•Jix. si Q.i_;a muolauça ror su~ila o coll-
·irloravt l. 

K' eonvencld:~ disto quo a con1m i3s:io pro-
t•uz re(t:wrarem·sc u tt'l 't;t'S <1ae ,,q:ornr:1o 
ato o ultimo et••rcoclo: o o:in .1~c~l tn h> 
o•oucud.< a •tue ono rellro. 

l"onho. eutr.•ta:~ to. lllanlo II•H ulho< 111112 
•u1enola. pn'l"'"'''' qna ~ arrecaolaçiu d~<liL< 
11 11 11~ illlltttSluS ''•j:t (Cil:l. IU ~Í:l Olft ' )tl lt\:\ O(• 
;.;~rus:l.l:t IRunsalmcnt~'. como se rat em rola-
•;an M 1111 (11\Stll o.OIJrO 11 (URlol C SOhrt• U CM~. 

11JI'Ot'í•-me justa o r~1.0avel esta trnnsfor-
ulltÇ:l ' rt!l:lth·:mloulo au hnpo.:il"' ~Hhru n tou ... 
•'lllhu . I'Or•1110 ~ um gcnero cuju pr~co 
~·ta >ll)t tn :l raprdas o..crllaçll.,, olo tal >01'10 
<1110 0 valor OnJcral 0 V4rt41'el C, Jtll( COIIIM!-
!; liÍiltO. esta variaçin do·•·o ser acooupanhada 
vela 2lter•ç.io corru>tlundento ua tH<~ do im-
I"J'to. 

Quau tu uos • tneij n~. nio posso acoitar a 
ill()n CoiiiSÍgnada 11:1 UIIIUIItla. 

~:iú i O VOI'iilca-Se 11ela~ lnlJCf1 36 ll fficl ai)":S 
' "'";•cada< pcl:.s fullus do Rio de I~11• lr" 
•tlle o pr~ço d0.14U Ulju,l uão csti sn/eilu :is 
mesm~ oscillaçõu rnpida., mas mi11r a a nl-
luraça,> _proposta traria infalli ••clmcutc 111114 
•lopruuno d•• produclo do 11111•nsto o dosfa l-
•·aria •·ou.sideravetm c11to a renda dn pro-
vmcia. 

Com cffolto, Sr. llrllôhlcnta, para co 11sorv~r 
"illlJlO:a o dn auliga 11a11tn tlu :lo reis por k.i-
l••sr: .. nmn do q11olju, pas•nndu au 111 1!4111 11 
I UIIII'Il · ·~lu gcnurn da pauta dn 6 :·~ (IJI'll ;, 
<1• :1 • • · ~ netC>$nrioJ allrihuir -su-lhu valor 
uilkial acima do ulor real da merud•~ria. 

IJ cu11trMio Ira roa clfcctivaonelltc uma rr-
•lttc(ii<' •lo imposln •• dimiuuirb de metade 
a I'Cihla CorrCSjlOIIIICUII•. 

·""• t•odumos calcul:tr a exportaç.in tio 
•tnoljn 1111 ;uuto d•• JSIIU em I .800.000 klln-
;:mrnnl:l.~ . tendo ern vistn a o~portnç.l o olos 
atlllll> :tlltcrlorcs, o que correspo11dcrà a rcnola 
oi•• 5\:000.SOOO rei;. 

~: cu pell$0, Sr. prushlelllll. •1uo UM cí r-
.:um$tan~ias ar.tUl\0> noi; n:io podemos di-
lllhtulr qualquer (ou to da rec~ma em cerca 
oi c ! 7 .000.00 t reis. ( Apnrta). 

.,;n ]a dis.~e que n IIIIJIOslo uâe> o calou lado 
"'~rc o valor rual. 

A cotumissàu, parn t:hu~ar no resul tado do. 
:umos antoriores. lovc IIOCC~sida.ole do motl l-
llcar n valor real, subsliluindo-o por 11111 vn-
lnr oiUcía l, por nssím do&er. Ocliclo. sobro o 
·tunl o calculo do llfll•osto nio ímportas:~o 
11 111:1 reducçào deste. 

Em relação, Sr. presidente, aos mes-
mo~ direitos de exportação, o meo no-
bre collega e amigo, o Sr. Aristidll~ 
Maia, qne bootem, discutindo esta ma-
teri~. renlou estudo consciencioso e in-
telligente da questlo orçamentariq,, 

1 
c:eosnrou a diaereuça estabelecida eu-
tre direitos de 3 X e de 6 %. 

E essa distincçAo, entretanto, não é 
upricbosa. 

.tffeclivamente, na pauta de 3 X es-
uo inc:luidos os generos manuractura-
.dos. n.a de 6 X os de prodncçào e de 
criação. 

Conseguintemeute, essa difl'erença não 
tem ootro intuito slolo o de protege r 
as industrlas da pro• incia. 

E' Terdade qo~ o n.obre de~o-
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lado notou que âs ve.zes ~áo l ucluidv~ 
em uma pauta geoeros que vur sua 
na tureza dcvoriào e~ tar em 'lutra. 

Mas. Srs. isto resulta Jlenso , u, da 
oecessillnde de muitas vezes cobrar·~e 
o imposto por uma taxa ll i,·er~a da 
que corresponderia ao valor do generu 
no mert:ado. 

Eotretaulo, a commis~ào nv prnJeCto 
de Or~ameulu \OI'~iJtiO C~SO o er~t lO, t]UO 
se nula va 0111 r-J:dçao au~ quetJ fiS, qu~. 
sendo gP.uem u1lnuhctuntdO o devendo 
estar na pauta de 3 X. est:~va incluitlo 
na pauta de 11 % 

l'euso. I'Orlanto, que a cen.;ura reiu. 
pelo nobre dti(IUlado uào tem mais ra-
zão de ser depois llesta corr~rç:io. 

Uma outra emenda. Sr. prcs itleute, 
pretende isent:n de impo~ :o o lu i ta ex-
portado da província. 
~ão posso acei tar e~ta emenda. 
EOectivamente, o allivio do imposto 

só poderia ter por tntuito melhorar 
as cond tçõos do consumo. 

Ora, o consumo tlesto genoro é de · 
vtdo a causas naturaes, quo não podem 
ser modiflcldas por quahtuor disposição 
tiscal; quero di1.er, não pode augmen-
tar ou diminuir pela aggra v ação ou 
reducçào do imposto. 

Um Sr. deputado:- Desde que se 
"ender o gonero mais barato, o con-
sumo ha de ser maior (lia out•·os apa,·-
tes). 

O Sr. F. Sa: - Si o lei te exportado 
de Minas tem um consumo garanttdo 
'la cOrte, "' allivio do imposto não alte-
ra rà as condições do consumo. 

O Sr. Aristides Maia: - Mas ú que na 
cOrte não se consome o lehe de ~li nas. 

O Sr. F. SA:- Oemais, Sr. presi-
dente, esta medida é co-relata d'uma 
isenção creada pelo projecto relati-
nmente ao~ queijos e prod uctos de 
lei~ Similares aos da indUJitria en-
ropea. 

Com estas iodustrias assim pro-
tegidas, e~tabelece-se um novo cen-
tro de~ consumo para o leite da pro-
finei&, r a vorecenJo-se por esse modo 
o seo commercio. 

Outra emeoda propõe a isenção do 
imposto para a manteiga de vacca 
reita na província. 
~ão tomo em consideração esta 

emenda, porque esta isençloja està in-
cluída no P'ojecto, desde que se isentão 
de impostoe os prodnc.tos de lei~ si-
mila.res aos importados da Europa. 

Alguns dos meos nobres collegas 
propun rlo a redu.cçào do im~lo 
sobre o gado exportado da provJDcia. 

Uma das emendas propostas pretende 
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uoiformisar este imposto, revogando dis-
posição de lei do aono passado, 
que creou as feiras de gado. 

Eu creio, Sr. presidente, que esta lei 
rol proposta e votada oesta assemblea. 
oi.o oo intuitO de crear o monopolio oa 
provlncia contra o monopolio coodem-
nado de S Cruz: mas oo iotuito de 
proteger os exportadores de 1tado mi-
oeiro cootra a acçào desse ITIODopolio 
(nparla). 

Seja oo olo razoavel esse iotuito 
da lei, nlo se pode julgar delle sioão 
1 vista dos resultados (apoiado&). 

Ora, está apeou Ormado o con-
trato '!reando as feiras de gado e 
consignando a difl'erença de imposto~ ; 
esse contrato começar! a ser execu-
tado em abril do aono proximo futuro; 
por eooseguinte, o systema estabelecido 
pela província aiod~ oão foi experi-
mentado (opoiados). 

Me parece que o IPgislador seria 
pueril, revogaodo uma lei antes de co-
nhecer Oll seos efreitos (apoiados; apa•·-
tes). 

Tanto mais, Sr. presidente, quanto 
os t.oiadeiros, cujos ioteresses se de-
veo ter em vista, têm fe ito reclama-
çOes justamente em seotido contrario 
aos da emenda. 

O Sr. Jurumeuha dá um aparte. 
O Sr. Y. Sá :-E até, Sr. presidente, 

um dos nossos collt>gas mais respeitaveis, 
o Sr. coronel Rabello, cuja opinião 
em a.ssompto desta natureza é do 
maior valor (apoiadol),autori&ada pela 
looga observação e experieocia, ja 
trouxP a esta assemblea uma repre-
seotação dos boiadeiros, pedindo, oào 
a dimioniçào do imposto, mas a aggra-
nção delle. 

O Sr. Jurnmeoba:-Sào !llO e tan tos 
contos que se vlo tirar do8 pobre• io-
veroistas (outro• apartes) para se ra. 
zer doação a meia dozia de indhidooa. 

Sioto ter de ser arrolhado e oào po-
der explicar meo pensamento. 

O Sr. F. 51:- Sr. presidente, uma 
das emendlt.s assignadas pelo illos-
trado Sr Dr. Aristides Ma1a propOe 
a redueçào do imposto que se inscreve 
DO orçamento sot> a rubrica de-tuas 
iliaerariao<; -. 

Eu oão discutirei o ponto de dou-
trloa coolltitociooal que V E1. levao-
toa pára condemoar esse imposto. 

Parece que 6 materia perfeilameote 
debatida: e quanto a mim, estou coo-
•eocido de qae tanto direito tem a pro-
'Yiocia, oos Umilel de auu aunbuiçOes 
coosliluciooaes, de cobrar u.ma retri-
buição dos que se utilislo das estradas 
por ella coostruidas, quanto direito tem 

o Estado da cobrar passagens nu es-
tradas de ferro por elle construídas e-
custeadas. 

E S. Ex. mesmo olo ligou maxima 
importancia a esta qoe!ltlo doutrinaria. 
porque, si assim róra, teria proposto a 
~uppressào completa do imposto qnaodo 
limitou-se a propor a sua redocção. 

O Sr A. Mala:-Declarei a razão por 
que oão propuz a soppres~ão completa. 

O Sr. F. Sl:-A redocção proposta 
por V. Ex. desfalcaria a renda das ta-
xas ilintrariu na 4. • parte; isto é. esta 
renda, que estl r.a lcolada actnalmente 
no projecto da orçamento em 811 :OOO,j, 
ficaria reduzida a cerca de 600:0008. 

E' verdade qne para cOmJ)fosar este 
desfalque e das outras reductoes por S. 
Ex. propostas, lembrou o oobro cal-
lega a creação do imposto sobre o valor 
das terras .•. . 

Este oovo imposto, Sr. prosideote. 
me p.'rece coode:nnuel por muitos mo-
tivos. 

Em l'timeiro lugar, elle importa uma 
a heraçà,) completa no nosso actual sys-
tPma tribn:ario, e toda al teração radical 
em um ~yslema tributario é comlem · 
uavel. 

O Sr. A Mala:-Feila a.~10im , .:. ma•. 
do modo que eu propuz, oào. 

O Sr. F. Sl: -Uma das \'aotagens 
de qualquer imposto é o habito adqui-
rido pe!o contribuinte de pagai-o. e esse 
babito compensa muitas vezes vicio!l em 
que o imposto possa incorrer tbeorica-
meote. 

Demais, o imposto que o nobre depu-
tado propoe oão compensa a reducç;io 
correspondeo te de outros impostos. 

Com eO'eito, prioc1palmeote nas Cl t-
cumstancias actoa.es do nOSIIO paiz, este 
imposto sobre o capital territorial não 
tem a mesma elasticidade que têm 0:1 
impostos sobre generos de exportação. 

O producto destes acompanha o dM-
eovohimeoto das mdustrias e do com-
merc•o e cresce, pois, aonualmen\8; o 
prodocto do imposto territorial em nosso 
paiz levaria muitos aooos para ter 
crescimento correspondente ao daqacll-
les, porque sabemos que o Talor das 
terras, ao qual é propor~iooal o imposto, 
oào sofl're entre nós alteração sensível 
de anuo para aooo. 

Dclsta sorte, a receita da província ft-
caria por muito &smpo immobilisada, 
emquanto continuaria parallelamente a 
progressão da despeza. 

Em terceiro lugar, esse imposto aio 
é justo (capoi1Jdo1); porquanto, ou elle 
recabe sobre as tems que produzem oo 
sobre as terras que oào produzem: neete 

• 
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11eguodo caso, é um vexame ioiqno o 
iDtolernel, pois vai se tirar daquillo 
que nada podr dar; no primeiro caso, 
quando recabe~obro as terras cul tivadas. 
elle oão é om imposto o:>\'O. m s, a ag-
gravaçllo de impostos P:tisteotes, por 
que a terra ja est11 oner~rla pelos im-
pomos que rccahem sobre a >na produc-
~o. 

O Sr. A. Mai;. : -~las, cu ~upprimu to-
~01 os outro:s impostos. 

O Sr. C.\m(lello:-Nest~ ponto, o ora-
dor ar~umcu tun peo re11a uwute bem. 

O Sr. F. ~11:-Suhre o inopoosto rre-
doal ba UWll I'IUCOola. QUP allivia deito! O~ 
pr11dio~ ru~tir•o• . 

Est3 euwnola m11 parrCP. IJne não ~•· 
eon:~ulta, na~ rírr uonstan r.i3s actuao•:< da 
provinria, o:; iuter('S•~s ecouomicos 
(apoit~~IOS), 1'0010 ~ali •fa7. ... . 

O So·. t\ . Maia:-~a minha emenda 
mesmo Pu acPitaria e>.<« sob-cmenrla. 

O :-r. F' . SA . .. .• ~s princípios de jus-
tiça. que lo've Pm v1sta o p~oprio lrgos· 
lador fJI.IC cro•ou o om posto. 

Com rrTt•lto. a h•i Qlltll'feou o impn~tu 
pred1al nllivion olclle os e~taholccimen
tos ja trlhu tatiM, corno~~ ras;.s de ne-
gocio e ~:ou go:ral altllcll.a >Obre as 
qua~ recahe o imposto de industrias e 
profiS!!oe~. 

Por ron~eguin tl' . o pensamento do 
legislador era não tributar aquillo qut! 
ja estava tnbuta!lo. 

Ora, os estabelecimentos rnraes estão 
no mesmo ca~o dessa et eépçào creada 
pela lei c1e t !!7!1, poi11 que ja estão tri-
bu Lados na sua prol! ocçào. 

Por consfguloto, é muito justo, mesmo 
concordando com os intuilM daq uella 
disposição da l~i. allivial-o~ do impnsto. 

O nobre deputado, a cujo discurso 
tantas vezes e com tanto prazer tenho-
me rererhlo, o Sr. A. Maia, censurou 
tambem o imposto predial, por conside-
rai-o um imposto sobre a renda e, por 
conseguinte, sobre o trabalbo. 

Tal impo~to onera de racto a renda do 
cootriboiote; mas disso não se segue 
que seja u11 imposto sobre o trabalho, 
por que ba differeoça entre imposto 
q oe onera a renda proveniente da acti-
vidade pessoal e imposto qne onera a 
.J"enda proveniente de capitaes accumu-
lados e oeste caso està o imposto pre-
dial. 

O Sr. A. Maia dà um aparte. 
O Sr. F. Sá: -Quanto â despropor-

cional idade, &ambem o nobre deputado 
alo tem rallo. por que a hypolbese fi-
JUrada por S. E1. é gratuita; porquanto, 
li o nlor loealiTo dos predoos em lu-•m ditrenotee é diverso, é por que 

t~mheua di.'·er,o foi o cu5LO de3ses pre-
doos. (Apozados e não opolaúos). 

A~ mesmas circumslancias, que in-
fluem para a reductào do valor loca-
tivo c1 n uma ra~a. ioDuem Lambem para 
a rPc1ucçâo oln preço de ~ua construco,;ão. 

lia u_ma emend2. tambrm propruulo 
quo o) 1mpostn de ondu ... trias· c pron~
srles rr~:;.ia ~<~llre o~ armazco:o de 'fUA 
s o pruprirt:mo~ os empreitl!iros !~e ~~ 
Iradas olo rerrto. 
. E:Ha meditla .creio tJueja r.s tav~ lmpli-

~llam c nLA na IPI e, portanto. caHuo ella 
nào mrutiOca o ~ystema da lei u tem, 
11111 pareCll, pnr fim 1\orri.:ir nbu~Ui 
exi;tcntes. cu a aceito. 

Foi tambem prorosta reto ill u~tre 
depnt .do, o Sr. A. ~laaa. uma emPorla 
d~terminan•to qne SPJàn re~lltuido< os 
IIUJUISlu~ j:t pagM reb\1\'amento :tiiS •'S· 
era vn". 

E"ta restituição so pnderia ser Jll<to-
tic~ da. ~i o tm posto entre nó.; recahh.ie 
sohre a propriedarle escrava; mas, "e-
mel han1e imposto oão exi"te em no~so 
orçamento; havia o imposto sobra a 
,·enda o transmissão de escra I'Os, ~Oilre 
o oonHncrclo Je~lPí! e sobre os P~cm vos 
em serviço de mineração. 

Por cooseguinte,a re.~litnição não iria 
d.elinitivamente.aproveitar a aquelle que 
ti\'Use plgO b 1mposto. 

Com effeito. o impo"to era pago pelo 
comprador olo escravo, mas, pelas con· 
diçOe~ do commercio, recabia sobre o 
vl'odedor, q uu o ded uz1a do preço da 
venda. 

O Sr. A. ~laia -~fa~ . IJUem recebe a 
resltluição a\ o comprador, que é quem 
paga. 

O Sr. F'. Sá: -Este imposto, ao ti e-
mais, rol cobrado sobre actos ja ac~ ba-
dos, o~o roi sobre um racto permaoootc. 
como seria o imposto sobre a pro-
priedade e.•crava. 

Esta restituição de imposto. pelo 
racto dA Ler o contribuinte perdido as 
vantag11ns com asqoaes contava quando 
pagou o mesmo imposto. não pode 
absolutamente prevalecer. 

A admi '.'p·se este principio, i~ual di-
reito leria o ~ootriboiote â reslttuiçao, 
desde, por e1cmpl!\, que houvesse pago 
o imposto sol.lre orna casa e esta se 
bouvesse incendiado. 

Igual direito teria o individuo que 
houvesse pago imposln de e'portação e 
os aeos geoeros não Cossem tendidos. 

O Sr. Aristides Maia d~ um apartAI. 
O Sr. F. Sá:-o honrado Sr. Ferreira 

Alves propoz uma emenda, alienado o 
imposto creado pelo projecto sobre ca-
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sas e kiosqoes que tendem bilbe&ea de 
loteria na pro1incia. 

Bo peoeo qoe esta emenda foi formo-
Jada aeo•o em tista o projecto do or-
çameoto impresso. 

B ino mesmo conclne-se das obser-
taeôes fei~s pelo nobre deputado, que 
ceosuroa a commissão de ter isentado 
de impostos as .~asas qne .andem bi· 
lbet.es de loteria d:t província. 

Mas. no pr<>jecto, tal qoal foi im-
presso, ba um erro, que altera a redac-
çiO, pois que acha-se \:Oncebido nos se-
guintes termos (lf); emqoaot;o qoe . oo 
aatograpbo v6-ié que coottnlla o tm· 
postl) sobre as casas que nadem bilbe-
t.es da pro1iocla e é elle o dnplo sobre 
as qoe tendem bilhetes de ootraa pro-
cedeociu. 

A emenda. portanto, consigna me-
dida q11e ja esta oo projecto; e, pois, 
alo &em razão de ser. 

S. Ex. propoz tambem a alteraçlo dll 
projecto em relaçlo ao imposto estabe-
lecido sobre contra tos e ooncessões de 
privilegios. 

A eml!nda do nobre deputado crea 
um imposto sobre o acto administrativo 
da concessiO e outro imposto sobre oa 
contratos de qualqoer privilegio. 

Diz a emenda: 
c Cobrar-se·ha no acto d.a coocassão 

a quantia de am conto de reis. • 
Como tê a assemblea. e~ta parte da 

emenda crea um imposto pela conces-
slo do privilegio, o qnal será pago ao 
ser e1pedida a guia para o pagamento 
d.os direitos do contrato. 

E'. pois, am imposto co!Jr~do pelo 
· facto de ae ter de pagar outro tmposto; 
é um imposto sobre imposto! 

Demais, a coocessio do priYilegio 
pela presidencia da província aos des-
pachos dos requerimentos dos cooces-
~narios Dão é um Cuor, é antes o 
complemenJO do Cuor concedido pela 
usemblea. 

Coalepin&emente,a e&llenda só pode 
&er por lfm dinlcnltar a coocessiO. 

Ora,eujolgo que a assemblea,qnando 
decreta uma conceaaiO de pri•ilegio, é 
porque •lã convencida das nntageu• 
Q.Ue delle l'tlnl&lo para a proYincia; ee-
rta, pois, contradictorla, proclln.ndo 
embaraçar empre&a qne lhe parecera 
digu de fator. 

Por\&1110, a t . • parte da emeoda do 
.obre deputado n1o pode eer aceita. 

Daret, ealretanlo, O mft YOto i 
l8pDda pane, porque delenailla que 
01 coolratoe relativos à coneealo IIIID 
prutia de j11101 paprlo DID im-

posto sobre o valor do capital. arbi-
trado este pela ad.mioistraçio. 

Me parece qae nisso ba mais jostiça 
do qu.e na liispt~siçlo primittva. dC) 
projecto,1oe tornna. o imposto filo . 

A emeo.Ja proposta por S. E1c. e~a 
relação ao n. t o lo § tl nlo pode ser 
aceita; p<Jrqua.otu. qaaodo o projec~ 
determina que Oi objectos isentos de 
itnpólslo~. co npreheo•lhlos no art. 6 .• 
da lei de 1887, devem ter esta íseoção. 
quer sejlo importados Jirectameole 
pelas pessoas a cujas cuu se destiolo. 
qoer sejlo iodirectamenle pelos lavra-
dores, o projecto tem por fim proteger 
os pequenos lavradores, a. peqaeoa 
lavoura. CJ.De nã.o poile Importar os o.b-
rectos muttas vezes por conta propna. 
· Coosesuintemeote, a commissão olG 
pode acetta.r a emenda. do oobr· de-
pntado. 

Em relação ao modo da arrec&liaçãC) 
de impostos, forão propostas emendas 
em dois sentidos: amas supprimindC) 
completamente a dispo~içlo do prOJ&CtC) 
qoe determioon que a arrecadação dos 
impo:llos actualmente feita palas rece-
bed<Jrias c 1mpretteodidas em zona per-
r.orrit.la pela estra.1a de rerro Pedro ! . • 
passe a ser feita por esta estrada, me-
diante contrato com elta firmado pela 
presideocia. 

O espírito da assemblea, pelas maoi-
Cestaçõas qna teob:> ou ido de tolas u 
bancadas, estA, m 1 parece, coa rencido 
das vantagen~ da alteraçlo do system1 
actual. 

Somente tem parecido a alguns dos 
nobres deputado; qae se deve dei.ur a() 
gonroo mais liberdade, para que elle 
se não veja Corç:odo a fazer um contrato 
desvantajoso para a proflncia. 

Acommisslo,aueodendo a ties obser-
vaçôas, propoe om\ emenda, na qnll se 
determina qae o contrato nàl) ser-i feito 
ei forem impostas pela directoria da. 
Pedro 11 condições onerosas e prej udi-
ciaes l província. 

Acautelados assim os interesses da 
protincia. me parece que os desejos 
dos nobres deputados, qae sobre ts\3 
têm formatado objecçlo, llciO satis-
feitos. 

O projecto de orçamento pro1incial 
decreta providencias pa~~rantir di-
reitoe indlvidnaes qae p ser pre-
judieadoe no lançamento de impostos. 
feitos pelos collectores . 

Algllaw emeodu propostas ao art.. 
4. • querem a lllpprenlo completa tt. 
todu 8ltU provideociu; oatru, pro-
postal tambem por Ulustrados depllta-
doe da ballcada eousenadora, Dlo qu-
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rem a soppressão completa das dispo-
sições creadas no orçamento, mas as 
moditlclo em geral nntajosameote. 

Eu não insistirei em combater as 
emendas que pretendem Ru.pprí n_: ir ra-
dicalmenltl todas as proVIdenc•as lo· 
madas; reporto-me ao que ja disse s:>· 
bre este assumpto. 

Quanto às emendas apresentadas pelo 
Sr. Tolendal, lla algumas disposições 
que podem e devem ser acei tas e ba 
outro&:~ ls quaes não posso dar o meu 
voto. 

S. Ex c. propõe que ao o. t do§ re· 
lativo a esta mataria, que diz (lé), se 
accrescente - c e será exped1do o 
~urso sob registro com resposta e do-
cumentos do collector e acto recorrido.» 

E' uma emenda qoe tem por fim 
proteger os d1reito~ dos collectores 

E',portaoto, ace1ta.el. 
Ao mesmo numero, S. ElC. propOe 

~ue sobstitaão-se as palavras - qual-
quer cidadão-pelas palavras-eleitor:-. 

E~ta emenda, que não tem ahas 
1:1rande importaocia no ponto de vista 
em que S. Etc. se collocoa, ter~. en-
tretanto, como conse'!aeocla estre1tar o 
circulo da fiscallsação. 

O projecto teve por 01n toraar esse 
rscorso o mais facil possi vel; por con-
seguinte, não podemos obrig~ o re· 
corrente a ;>rovar a sua qaahdade de 
eleitor. 

Ao o. 4,qoe diz(le),S.Exc.propõe que 
accresceote-se: « Ri o presidente da junta 
oàotlver recebido. » 

Este pensamento, que, pela forma 
qoe estã,poderà illadir a disposição do 
projecto, serà,entretanto,atteodido pela 
commissão ca emenda que propoz e 
que é a seguinte : 

c Salvo se Ocar prondo que o pre-
sidente da joota não recebeo recurso. » 

Me dispenso de ler as outras partes 
da emenda qoe a co~missão acei ta,para 
o«o me alongar mo1to. 

A ultim:. parte refere-se ao n. 3, 
que diz (1!). 

S. Exc. propõe que accresceote-se 
c ~arso L1a53 o presidente . da pro-
Tiaeia e aa fll ecnção com e1Je1to dno· 
lotho somente. " . 

Esta parte da emenda tem contra ~· 
ama objecção formulada pela propm. 
bancada conservadora, que, quando 
.combateu estas disposições do P':OJecto, 
~rgaio-o, pelo orgào. de seu . 11lostre 
~. de tornar mu1&o complicado o 
&Jstema. . 

Ora, SJ o projecto comphcan o ,,,... 
tem& quando llldabelecta a.m recurso, 
á f M'IiM"i com~ica-o qaando e;stabe-
lece ainda am oo&ro recurso (opoiad71). 

E, demai.s, esta emenda viria aunul · 
lar completamente a acção da juuta, 
deixando o recurso entregue ao juízo 
e decisão do presidente. 

Si se quizesse acei tar a emenda, 
neste caso b:u t1ri?. supprimir-sc :L j .uta 
e •n~lltu i r·se o recurso de qualqner ci-
dadão para o presidente da lJroJYIUc•a. 

(A pa 1'/es) 
A emeotla llo Sr.F.AlvPs ó mais com-

pleta o ma•s malicios-t . 
S. Exc. não propõe a suppreSJào das 

disposições relativas ao lançamento, 
mas propJe a sua snbHiluição por ou-
tra, que crea na directoria de fazenda 
provincial uma janta com a organisa-
çào e com as attribuições da que existe 
nas tbesourarias de fazenda. 

A commissão não teve por fim crear 
uma oon especie de runccionarios po-
blicos, somente g: creal-os; a com-
missão teve por erear orna junta 
na dlr8<'toria de fazenda, com fins es-
peciaes, com runcções particularos . só 
attineotes à materia de lançamento de 
impostos. 

As juntas existentes na tbesour4ria 
de razenda deliberam sobre todas as 
ma terias sobre as quaes delibera a tb&-
zouraria de razenda; por conseguinte, 
tóm ama acção appare.otemeote muito 
mais ampla do que a acçào da junta 
creada pelo projecto, mas não servem 
para o fim esptlcial para que preten-
demos crear esta junta, que é somente 
para d81:1dlr de matarias attinentes a 
lançamento de impostos. 

Portanto, esta emenda não pode ser 
aceita. 

S. Exc. propOe uma emenda deter-
minando que os auilios votados para 
obras locaes serão entregues às cama-
r as ma.oieipaes, mediante reclamação 
das mesmas, ama vez que ellas prestem 
perante a assemblea, e esta commuoique 
á admiuistração, contas do emprego dos 
auxílios anteriormente recebidos; e 
quando oào se realisar a entrega, ou 
por falta de reclamação o~ de prest~
çào de contas, será a soa 1mportanc1a 
(:~ti nada a occorrer áqnellas despezas 
p.t.ra as quaes esta lei permitia opera-
ções de credito. 

Si o fim da emenda é diminuir os 
sacriflcios que a profioeia raz, corres-
pondentes ls operações de credito para 
os seniços extraot dioarios, e lia não 
pode salisfu.er este ~. porque . ~~ 
quantias deeliuadu a tato serlo mtnt-
m&a em relaçio ls Dece~L,idades a qu.e 
terio de occorrer. 

Mu , ai o IIm da emenda li proteger 
a eu\rqa dos auilios loues contra P 
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arbítrio rio presi.Jeote da província, 
ella cbega a um fim inteiramente 
opposto l9oe\le que teve em vista. 

E,eflechvameote, a disposação creada 
pelo projecto, <!etermioando que as 
quotas, não tendo sido entregues, con-
stituirão deposi to para serem entregues 
quando forem reclamadas ou conforme 
a assemblea resolver, Jaraote a execu-
ção do pensamento le[!islalivo que crea 
esw quotas. 

O Sr. Rodrlt~uee Hor~a 
(ptla ordem); -Sr. presidente, estando 
a terminar o tempo da sessão, requeiro 
.\ V. Exc. que consulte a casa si con-
telle prorogação at~ votar-se o art. &•. 

li:' concedida. 
O 8r. ••rancleco 86 (conti-

nuondo):-Como dizia, Sr. presidente, 
as quotas, ficando em deposito, como 
o projecto di9p6e, seri·• sempre entre-
gues b localidades, conforme o pensa-
mento do legislador. 

A. medida, pois, protege as quotas 
contra o capricho da~ administrações, 
quaesquer que sejam ellas, liberaes ou 
conservadoras. e, portanto, não é uma 
dist:osiçào vartidaria, porquanto a pro-
ve• ta aos deputados liberaes, como aos 
conservadores. 

PropOe lambem a mesma emenda a 
soppressão das dinrsas displ)siçOes do 
projecto que probibem o provimento 
toterioo das escola!' de lostrocção pri-
maria. 

Senhores, todos os dias accusam-se 
nesta assemblea os vicias da nossa edu-
cação prim'ar~a, e a origem principal 
desses vicios, esta na convicção de to· 
dos, é a insnfficieocia do mestre. 

Ora, si o mestre nomêado, tendo 
precedido concurso e sendo satisreitas 
todas as coadiçOes para se dar a oo-
m~o eflectiva, é actualmeote ainda 
iocapu de distribuir o ensino conforme 
é para se desejar, estes vicias dar-se-bão 
com muito mais intensidade, tra• 
lando-ee de professores interinos, l :aja 
nomeação não precede concurso, cuja 
no10eação.é qll&Si sempre determinada 
por coovenieocias da política local 
(A.POio!lol). 

O illustre deputado, residente em 
S. João Nepomoceno, notou que a dis-
posição do projecto contran& os io-
leresses do ensino primaria na zona da 
'mat&a. 

Por mais atteoçlo que prestasse b 
;~n_alde~~ ~o dobre depalado, por 
ma1or qae 18Ja a lucidez com qae 
S. Exc. socara sempre enas qaestOes, 
toaf8SIO qae doe0111prelleodi os mo-
tivos dBSA objecpo. 

• • • 

Com effeito, si o:. zona da matla é-
díffi~:il manter-se um prof~sor efrec-
tívo, maior deve ser essa dlfficuldade 
para ó professor interino, cujos veocl-
meotos são muito me~;ores . (Aparte$ 
dos Srs. Soares Pei3:ow e Fen·eira 
Al11es). · 

Si os professores interinos são, como 
dizem os nobres deputados. pessoas re-
sidentes nas localidadl's e, por conse-
guinte, tém de fazer sacrillcios menores, 
de do&s uma: ou esses professores 
tém capacidade para exercerem o ma-
gísterio ou não tem. 

Na primeira hypotheao, podem ser 
professores elfeclivos, porque nada os 
1mpede de submeuerem-se ao con-
curso: na segunda bypotbese, o magis-
terio exercido por elles, em vez •1e 
vanlajoso, é prejudicial ao ensino. 

Antes oeubum ensino do que l'US .o 
mao. 

O Sr. Barbosa da Silva : - E quando 
haja qualquer inconveniente de inter-
rupção do eusino, esse não se compara 
com a mã escolha de pessoal. 

O Sr. F. Sã : - Era uma ultima 
emeooa, o nobre deputado, o Sr. Fer-
reira Alves. propOe que so anto•ise o 
govern.J a fazer a reforma da t'~cola de 
pbarmacia da capital, segundo u bases 
do plano otrerecido pela respectiva con-
gregação. 

Senhores, eu dei-me ao trabalho, ao 
qual . mult~s do~utados que ad v~gam 
essa 1dea a10da nao se deram. de 1nda. 
gar quaes são as bases dessa refo>rma. 

O Sr. Barbosa da Silva : - Nunca 
nos devemos eJqnecer de qu'l esLaiJios 
legaslaodo para um aooo de deficll e 
que, portanto, não podemos crear des. 
pezasque não sejam immediatameotere-
productius. 

O Sr. F. Sã : ·-Esta reforma, na 
parte correspondente ao aagmeoto do 
pessoal da escola e da verba respec-
tiva, duplica a d.espeza que actual-
meote se faz . 
. Ora, Sr. presidente, ba moitas razOes 
que devem aconselhar o patriotismo 
da assemblea a não approvar seme-
lbante ac:ereseimo de deapeza. (Apoia-
do•). 

Em primeiro lugar, nós legislamos 
para um exercício que estâ em eoudi-
Çôel excepeiouaes, por nós nlo conb6-
cidas., IObre o 'qaal devem~ formular 
u peiores bypotbeses; para um uerci-
cio, emll111, de·tal ordem, que, pua lllo 
&llepr-seaoda.qailibrio do orçameo&o tem·• aetmWade de Dlo aceitar a~ 
aboma redacçlo de impoetoe . 
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Ora, quando nus não podemos ncoo-

:telhar a red uC~;àO de impostos e:otigida 
pelas condíc(O~s precarias da lavoura a 
da iodustria da província, com que di-
reito vamos crear serví~os oovos e 
augmentar grandf'meote a despeza que 
se fat ~:um OS ia exi~Leolesf 
Dem:us,~<euhore..s, coosidcraodo mcsme 

a ref .. rma debai~o diJ ponto de ví~ta 
da.~ van tai(Pn~ ou drsvanta~;;uus qun c ll:~ 
possa tra1.er pal'a n eosinu, vtl-se oolla 
u peccallo w•ral ti~ lOtbs as l~ntatiYa~ 
de refurma ~ ntre no', cnm as q uae~ se 
·imagina e pr~to·ntle 111elhurar o ~en-Jço . 
110mente angnlCJ'tantlo o pessoal rc-
11petti ' "· 
Ora,~~~ convido os nobre~ deputa elos 

a n amiMrem o regnlamrnt • da eJ<cola 
de phumacia 8 \'Prào qUe 0 pes.~Oal 
actuahnPnte existentA é por demais 
aufficien tH para aclmioi~trar o en~ino, 
conforme a lli~tribniçào cleJ<te pelas di-
" ersas cadeiras (ítpoiado.çe 1160 apoia-
dos). 

Mas, o prPjrcto não reorgani•a o co-
sino; apen;u< divi•le por maior numero 
de lent~~ n~ mn1crin~ nrln:ilmPn te luc-
c:ionallas, accresceutandu >UIUeote uma 
cadeira de tnsicolcgia. 

O Sr. Barbosa tia Silva : - F.' mais 
001 aatho da arvore das pepineiras. 

O ::ir. F. ::ià. : - l'ortanto, a reforma 
tem todos os vícios em que incorrem 
os accrescimos da despeza relativa a esta 
ulcera de nossa administração, a buro-
c;racia. 

Dividiudo o en~ino por maior numero 
de lentes, llimioue o trabalho quo estes 
&llm actualmente e. entretanto, dimi-
Oiliodo o trabalho, augmenta os venci-
mentos. 

Os fuoccionarios publicos, em geral, 
CJnaodo pedem augmeoto de veor.imeo-
lOS, allega10 aogrueoto de serv:ço 
(apoiados); com esta roforma, porem, 
d iminue-se o serviço e augmeota-se a 

.-emuoeração. 
O Sr. Amara• : - E' uma excepçio 

odiosa. (A partes). 
O Sr. r. Sà : -Entretanto, o mesmo 

íllustre deputado, que propoz esta 
emenda, oào apresentou uma só consi-
deração sustentando-a. trataodo-sealias 
d e uma reforma de curso e augmo3o-
&audo-se a de~peza pelo dobro. 

A escola de pharmacia, Sr. presi-
dente, é uma instituição digoa de todos 
Cll fnores da lei e da administração. 

E' uma instituição que tem prestado 
relenotissimos seniços. 

coosegoiotemeole, devemos melho-
• ..-a1 a; denmos mesmo iodagar do que 

é que ella precisa para semelhante me-
lhoramento. • 

Eu peoso que ella não precisa de 
aogm~oto de pessoal e bastaria que 
quaiiJnPr elos nobrl!l< deputados fizesse 
uma vtsi ta ao prediu Am que fuocc•ooa 
a e.•rnla de 11harmacia e vt~rili cMia uma 
ner.e~~toladc m:ds urgente. que é a re-
for•ua tio mc<•no prP.dio. 

~:u trc taoto. tia reforma do prodio nin-
guPm trat1111. 

Cumn é que sA podo ~ tlP.orler a ou-
tr~íl rerorrua::. deixando-f~ de l<: do a 
mai~ nrsente I 

Sr. pre:;idM te, fora m apre~en talfa~ 
muitas outras emeod~~- as quaes eu oão 
tenho tPmpo •IB analisar. 

Eu trl'lauto, pPÇO licenca i V F. :te. e 
á r.asa para [a7.el-o rapidameotr>. eu na 
qnaiiJIIcr dos meus collega.~ de com-
mi••5o. no decurso da votação. 

E termino. requerendo à V. Ex r.. o 
P n cerra men tn lia di 1CII~~ão. (.\I " c' to 
bettl; mt•ilv be.n). 

S~o :~poiallas n eotr:~m conjuncta• 
mento em discussão a~ sPgnlotes 
ctnonc.las. 

N. 58 

Sub-emenda it emenda n. 
Art. As rerias da escola de phar-

macia romrc.arfto oo dia t .• de Ontubro 
e terminarão no dia t. • de Dezembro de 
cada anon, licao1o as duas epocas de 
exames. de que trata o art. 25 do reg. 
o. 95. mudatla~. a 1.• para de Setembro 
até ':H do mesmo e a 2. • para de t. • 
de DPzembro até 15 do mesmo mez, 

As in~cri !lÇ•)~s tle matricula ricarão 
abertas durante todo o mH da Dezem-
bro. 

Art. Sao va.lidos para a matricula 
ua escola de pbarmacia os exames lle 
preparatorios coosrderados valido~ para 
a matricul:~ de qualquer dos CllrllOS 
superiores do imperio, assim interpre-
tado o art. 6. • do reg. o. 95. 

Sala das commissOes, 13 de Agosto 
de 1888.-F. Sâ . 

Ao art. 4. • do projecto n. 323. 
Ao o. t. Sapprima-se a t .• parte. 
Ao § 6. •. Accresceote•se-e da tou-

cinho. 
Ao ~ 1 t o. 2-Sobstitaa-se pelo se-

guinte : 
Os queijos e outros productos do 

lei te similares aos da iodoHr•a earopea. 
sendo estas isenções por cinco aooos, 
a contar da fundação das respectivas 
fabricas. 

Ao§ i2 o. 4.- Accrescente-se-saho 
se llcar provado peraote a junta alo 
ter sido o recurso recebido por aqoelle 
faocciouario. 
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Ao ~ U . Acer~t~Unte-se - aaho si 
pela du-ectoria da ea~rada forem exigi-au condi~s l1o onerosas que tor-
nem desnntajoso para a provin-:ia o 
contrato. Neste caso, o governo as com· 
muoieará á usemble.~ provincial em 
1011 primeira reunião 

Ao § !0. Substitua se pelo seguinte: 
Fica desde ja transferido para a es-

cola de pbar••·acia o ser•6ote do lyeeo 
da capital. 

A.ccrewootem-se onde CIJovier os se-
guintes§§: 

§ . Fica creado na ucota de pbar-
macia o lugar de preparador e repe-
tidor de cl:limica e pbarmacologia, a 
cujo car~o ficará a secretaria do mesmo 
est~belectmeoto, percebendo O!' ven-
cimentps anooaes de !:400~0; fi-
cando sopprimid.os os lugares de se-
cretario e os preparaliores-coosena-
dores. 

§ . Aqoelle cargo será pro, ido mediante 
concurso. para o q o ai a congregação 
organisará as necessarias instrucções. 

§, Fica revogada a lei o. 3412 de 
t 887, que coo(ere nolag4!ns de profes-
sores normalistas aos indiYiduos que 
tlferem cursado o primeiro anuo 
de qualquer escola superior do im-
peno. 

Supprima-se o § t5 na t . • parte. 
Sala das commissOes, t 3 de ago•to de 

t 8d8.- Drumood.- C. Prate•.-F. Sà. 
N 60 

Ao art. 4.•. 
Aecresceote-se onde convier o se-

guinte: 
§. . • Os auxílios Yotados por esta as-

semblea por leis anteriores para a ca-
oalisaÇio de agua potavel no arraial 
do Alfté, termo da cidade da Itabira, 
só serlo applicados depois de verificar-se, 
por orçalDento tecbnico, que as quan-
tias recebidu nlo slo auffieleu\ea para a 
eoncludo do referido seniço. 

N. t. O auxilio recebido pela eamara 
manieipal da mesma cidac1e para as 
obru do tbeatro poderá ser applicado 
ao paga~nento de dest)tzas ja veritlca-
d.al. 

Sala das commi&sôes, t 3 de agosto 
de t888.-Drumond.-C.Prates -F. Sá. 

N. 6t 
A.ccrescent&-ee onde convier o se-

pillle: 
i · . . Flcio em inteiro vigGr as leis 

as. t47G de t878 e 3U7 de t883, que 
ido o typo de garantia de juros e 
pruo do privilegio eoneed.ldo á eom-
panhia da •&rida de rerro Bahia e 

Minas; re,ogado, para .JJ IIns deste f· 
o art. ! 9 da lei o. 3!3'l de U de Oll-
tob'ro de t~. 

Sala das l!BSSOes, t 3 de agosto de 
t 888 - 1. C. M. Morta.-T. da Motta. 
-Padre Teixeira.- S. Bat ,'O!IO Juoior . 
-Ramiro Martins. - José Bento No-
gueira.- F. Sá. 

N. O! 
Emenda ao art. 40. 
Para ser collucado onde convter o 

seguinte : 
§ .. . No exereicio desta lei e no pre-

sente, o I(Overno provincial mandará 
pagar as quantias designadas nn n. 5 
do § 6. • do art. 2. • da let n. 338!S de 
29 de junho de t 886. comapplicação es-
pecial para obras poblieas, uo me!IIDC) 
o. e art. indicadas, desde que seja re-
querida pelas earnaras muoicipaes 
rospectivas a entrega daqol'llas qae 
não tiverem sido realisadas 

Sala da11 Sfll'Sões, t 3 de agosto de 
t~S.-Augnsto Velloso.-P. Braz. -
S. Barroso Juoior.-1. Murta.-Ramiro 
Martins.- J. B. ~oauoira.-F. Sá. 

N. 63 
Emenda ao art. l . • do projecto o_ 

3i :l. 
Para ser convellientemeote redigidL 
Art. As quotas votadas para as obras 

publica.s do mo oicipio da Conceição do 
Serro e ja recebidas,no valor de 3:0001 .• 
terão a seguinte apolicação: 

Para concertos da estrada da Con-
ceição do Riacho Fundo, pela serra 
de O. Senhorinha, IS008000 ; para. 
a ponte do Lambary, na rreguezia 
da cidade da Conceição, !1006000; para 
a ponte do Parauoa oa mesma fregue-
zia, :S006000; para concertos da estrad& 
da cidade a S. Domingos, 3006000; 
para as obras da ponte da Senhora do 
Porto 200,5000; para os concertos da 
torre da matriz da cidade 3006000; 
para reparos da ponte de Santo Antonio 
l 006000; para uma poute no rio Piclo. 
no arraial do Morro do Pilar, 3006000-

Sala du sessões, 13 de agosto da 
t 88S.- S. Barroso Janior. - FraociSC() 
Sá. 

N 6l 
Emenda ao art. l . • do projecto a. 

3i3. 
Art. Fica o ROverno autorisado a d ... 

pender a quaaüa de lS:OOOIOOO com a 
aeqaiJiçio de cinco mil exemplares da 
RJ'&mmalieamusicaldo pror11110r lllguel 
Cardoeo, ja adoplada nas escolu Dllf'-
maet da proviaeia. 

Sala da. ••••· t3 de A«OIIo ele 
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t 888.-S. Buroso Jnnior.--Ciautlionor 
Nunes. - A.l•aro Macitado.-Francistn Sá. 

E" apprnvado o requerimenta de en-
cerramento. 

P<>sto a 'olo~, é appruvado o ar L 
'• o. 

Seguindo-se a votação tias emendas, c approvada a de o. 159 até o paragra-
pho que crea na escola de pl:armacia 
u lugar de preparatlor e repetidor de 
ch1mica e pltarmacolngia, a cujo cargo 
6ca1â a secretaria do mesmo estabele-
r.im~o tn, e supprime O> lugares de se-
cretario, preparadores e conservatloreg. 

Procedendo-se à votação deste para-
l! rapho, o Sr. Presidente o declara ap-
prnvado. 

l...euntào-se du viJas sobre a appron.-
çoio desta emenda. 

O Sr. 8oblno Dnrroeo (pela 
ordem) : -Eu creio, Sr. presidente. 
(JUO ha engano por parte de V. Ex c. 
~t e parece que a votação fir.ou empa-
tada, ponJUO a bancada conservadora 
~st.'l representada por 2(1 deputados c a 
bancada liberal por 27, iucluindo·s~ os 
republicanos. 

Ora, tendo votado contra a emenda o 
::ir. Brandão, comprehende-se que a ,·o-
tação fi cou ompMada. 

O Sr. Presidente : - Eu votei a r a ror 
ela emenda. 

O Sr. S .. ui no llarroso : - Mesmo as-
,im, e lia fica empatada, por que V. Exc. 
uào pode votar duas vezes. 

O Sr. Carnillo Prates requer ' erifi-
cação da votação. 

(P ,·otcsto 1a bancadaconseru'Jdora). 
O Sr. Sabino Barroso:- Peço a pa-

lavra pela orrtem. 
O Sr. Presidente : - Não pnsso con-

.ceder a palavra pela ordem ao noi.Jre 
rteputado, por que ja ralou Juas vezes. 

O Sr. Sabino Barroso : - Só f~lei 
uma vez e V. Exc. não pode tolher-me 
o direito de falar pela ordem. 

O Sr. Presidente : - E' o art. 170 do 
regimento que prohibe. 

O Sr Sabino Barroso :- V. Ex c. não 
1>ode tolher a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente: -A ucnção ! Darei 
a palavra pela orGem ao nobre deru-
t.ado. si, ~r natura, quizer tratu de 
materia dttrereote. 

O Sr. Sabino Barro~: -Eu peço a 
palav~a pela ordem llara fal ar sobre o 
modo da votaçàl). (Rumor). 

O Sr. Presidenle nega a p&lnra pela 
ordem ao Sr. S. Barroso Junior, mas, a 
final, em 'ist.a doa protestos, a con~e 
para que nãi> se sappoaba que 6 seu In• 
tulto tolher a liberdade da tribuna. 

O 8r. S nblno Dara•oso (p~l<l 
ordem): -Sr. presidente. cu tinln pe-
Jido a 1>alavra pela ordem par<~ razer 
algumas considcraç<)CS. afim •le que a 
votação du orçamento, l(liC •· uma vu-
taç;1n importanlissima (apouulns da 
banc.ula con.•e•·uadoro), n~n ~PJ:I su-
jeita a esta~ duvidas, r1uc •'stào apparc-
cendo. 

A uh~ervaç;ln •p•e eu 11l a ru.~pcitn 1la 
ultima ,·utaçào ~:ra mui ti ·si mo proce-
•IPntn (qpa In) ; tond•1 ~e 1la•h• rmpate, 
V. E:\r. devia declarar aflia•l~ a vota-
ção (apoiado.• I! não apoiados : :•·ocãCJ-sc 
muitos a(lllrles). 

Sr. pm~i1l1lnto, uma vpz llllll as mi-
nhas palavrns.alias soiJrP matrria muito 
scri:\. r~tào ,;endo rccehitlas •lu mndo 
por t(UC \ ' . ~:~c. ll!'li1 ven•lo. rn prc-
~umn fJIIC o re~tn 1a se&;àO ~Pri1 unca-
minhado da mesma rorma, cum a mesma. 
anarchia. 

Assim, romo um protesto contra a 
violencia, no;; retiramos. (1lpoiad's da 
bancada uottse•·vadora; m uil!l btJ~» ). 

A bancada conseruaclo•·a retil·a-se 
do "ecínto. 

1\ectificando-se a votação, é appro-
vado o paragrapho. 

Verificando-se não ha ,·er numero, 
por se haverem retirado alguns Srs. 
deputados. llca adiada a votação das 
emendas. 

E' Anccrrada a disr.nssão do art. :S. • 
e Ih" a a votaçl10 adiada. 

O Sr. Dru01ond (pela or·dem): 
-Pedi a palavra pela ordem, Sr. pre· 
sidente, para protestar ,·ontra o proce· 
dimento que acaba de ter a bancada 
gov~r:.ista, retirando-se do recinto 
(apoiados : muito bem) ... . 

O Sr. Josino : -0 partido t(no co-
meçou pela duplicata não poolia acabar 
sinão pela debandada (apo iados). 

O Sr. Drumond .... pnra não dar a 
I oi de meios ao governo! ( ,\1 ui to bem). 

Quando nlls, opposicionislas, nos con-
servamos neste recinto até esta hora 
(apoiados), com immenso sacrificio. ao 
intuilo 1! • • com os nossos esrorços, dotar-
mos a aum10istração das leis anouas 
(apoiados), s~m que seja preciso hner 
non prorogação (apoiaclos);quaado nbs 
assim procedemos, é que os nobres d&-
putado~ ~a bancada g~veraisla, amigos 
da admtotelraçlo, umeam1nte por qoe 
'irão passar ama emenda coDlra a 
qual tinbão-se pronunciado, colloclo 
acima do interesse da pro,incia o seu 
amor proprío (mvilo bem). 
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Sr. presidente. nOs continuaremos a 
comparecer is sessões até que nos 
desempenhemos do nosso mandato 
(apoiados); si os amigos do. governo 
oào arripiarem c:meira no c:1mmho que 
tomaràoó ficará a iJroviocia sem orça-
mento, ma~ ficarà lambem sabendo que 
a responsabilidade da si tuação anor-
mal em que estamos é defi{la. so_mente 
àquelles que deviio ser os t-r tmearos a 
envidar todos os seus esfrrços para 
armar a administração de meios de vida 
(apoiados). 

Tenho assim lavrado meu protesto 
contr:1 o procedimento da bancada go-
Vl'rnista. 

O Sr. C. Prates : - Em nome da 
bancada liberal, dos p:ttriotas. (Apoia-
dos; muito bem). 

O Sr. P•·esidente dusigr.a ,.ara or-
dem do dia seguinte : 

Até tt e 1/2 horas da manhfi. 
Expediente e apresentação de pare· 

cerea de llommissões. 
PRIMIIIIA PARTE 

. 
Até 1 o t fl hora. 
Yotaç.'lo !las emendas e do art. 5.• 

do projecto o. 3~3. de orçamento pro-
vincial. 

SEGUS DA PARTE 

Até ~ e t~_ horas. . . 
~.· discussao do add1hvo n. 8 ao pro-

jecto n. 3&9 e do projecto n. 369. 
3.' do~ additivos os. 9, t~, 1~-B. 

u ~7 e da~.· parte do de n. ~ao vro-
jecto o. 9 (instrucçào publica). 

V do projecto n. ~~6 . 

t .• do de o. 265. 
Continuação cl :t discussão dos atld~

tivos ao projecto o. 1 lS~ e 3.• dos addl-
tivos os. ~~ e t-8 do mesmo pro-
jecto. d . • Discussão do parecer a commassao 
especial de inquerito com voto e~ se-
narado sobre o auto~pho da lea o. 
~44~ e do parecer mdeferindo a pre-
tenção do ci1adào Guedes Costa. 

C LTUIA PARTE 

Até 3 horas. 
Apresrntaçào de projectos, indica-

çõeS e re•t uerimentos. 
Levanta-se a sessão. - ·· ....... ..... - --

41 • SESSÃO ORDIIURIA, EM t• DI! AGOSTO 
' DE 1888 

pJ&SIDa KCtA DO SL CAIIPIII.LO (oic,..prrn dnat•) 

Ao meio dia, rei~a a cbam~Ja, acbio-s• 
p teSODieS 0> Srs. Campollo, Liodolpho Cae· 

UIOO, Nuarro, Candiclo Cer.pt~l ra, Aulooi" 
lbrtlns, Amerlco de ~buos. Rodrigues floria, 
Francisco Si. Outro. Sousa llaboll11, Auaaral , 
Salalhiol, Atvnrn Machado, Barbosa da Sll•·a. 
José T homlorn. Camillo l'raiO$, Vnt do Lima, 
t,eonul. Mnrllus do Antlrndo. tr's f'orle.>. 
Al'istidos Mnln, Orumond. losino du Ar:111jo, 
Gomes Cnndido, Volloso, Claudiounr Nonos. 
Vlou l, t' rancidco Brnt, lgnnclo Mnrtn. lia-
miro Marlln<, Pimenta, Net~on. T•olontlnl, 
Sabiuo Oarro~o. Çampoliun, Jururnonhn. 
Firmiano Cos1.1, Avlllino Corroa. Suare~ 
Poixolo. Ferreira Atvc•. CartO< :-lngn··ir~. 
C<~ol ho do Moura. Morei ra da ll•ch n, Luot 
Vieira, Antonio Teheira. L'byeur. :'\ •· 
1fueira, Angu<tn CP.Sar, Sevorinno dr 11·•-
sond~. Josú Ornud.1n e J>imcntn ; l nll~u.l" 
com rau~a parlicipada os Sn:. Silvo~m• P••r-
ra& o Jnsli t•nrOrln o $8111 olla O• 111aia Sr~. 

Abro-so .1 SO$Siio, 
E' lida ,. aflprovada a nela da au lcccdcnlo. 

FIN ,\II&:oiTO Dil 011. MODt:STO ACGU~TO 1: \L· 
DE IR \, II. I.IJST RE DEPUTADO I'!; I.(, ~ \ .• 
lliSTI:lt~TO. 

O 8r. Cumpe llo.vlce-l>re-
"lde ot.e (!:om movidu) ; - Tr:m~· 
mitlia•do à cas:1 a infausta noticia de 
<JUO hnotem, á tarde. na ,·isinha cidatle 
do: Qucl .!'l., cerrou-se !I luz do mun•l•) a 
preciosa cxist'lncia do nosso io llllatra•lo 
collega, Or. ~:odcsto .\ugn<to C:•lolrir .•• 
o faço com verdadeira dõr o profun.la 
magoa, dor e magoa que, acre-
di to,conpnngilm em extremo toda esta a'i-
semblea, da qnal fl)ra ornamento pela..• 
ioexcecliveis qualiclades moraes. JlCius 
:1.primorados dotes inlellecluacs. p•!la 
fran~ucza de suas ~enorosas c alevan-
tadas i doas, pela st nceridndo de srüs 
crenças e convicçüM. pPI:t cabeça c (Wiu 
coração, emfim, a pnj:10to indi\'iolu:a-
lidade, cujo desapparecimento dn · .••-
narioda vida todos pranteamos.(Apow-
dos). 

Em ver.lade, Srs., quem conheceo •le 
perto o illustre finado, quem, como 
nos, os representantes da prO\'ÍilCÍ:t , 
Yio por mais cie uma vez o ardor ~X•IIl 
que n~uolla alma de moço, ja niTeitn <i< 
rerreg:LS polilicas, cura v a e rterendia o~ 
:nteresses da pata·ia mineira, h a dt: re-
conhecer certameute quão desapit!rl:tda 
foi a mão da morte, colhendo-o em 
meio da jornada, cortando-lbe sonho~ e 
m!l ições do glorias e as ardencias tio> 
uma mecidade apaixonada por tudo 
quanto ó nobre, grande e generoso. 
(M 1•ito bem) . 

R.•couhecerit ainda, Srs., n dura f:l-
taliclade que rerio a altiva província 
que lhe roi berço e que ora, traj.uadn 
de crepe. vem de joelhos, â beira tle 
sua sepultura, tributar-lhe as homena-
gens de seu reconbecimeoto e gratidão 
pelo muito que lbe deve. (Jiwiw bem). 

Em nome da dor que nos acabrunltt, 
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da província tão profundamente cov-
sternada, transmittindo i\ casa lào in-
fausu noticia, deposito no tumulo do 
finado, por parte desta assemhiM, uma 
coroa de saudades, como perpetuando 
a.s que nos deixa o seu desappareci-
mento. (Apoi•ráos; muito bem). 

Compre-me, 6oalmeote, declarar i 
casa qtae a mesa, acreditando lolerpre-
lar o~ sentiruen tos de ~eus collegas, 
prOYI lenci•JU sobro~ a viníla do cac\a ver 
para esta capital, onde 1le•e !ler sepul-
tado a CXItensas d"e~ta corporação 
(••poiadoç ge•·aes; muito bem). 

O 8r. Crunlllo l•rnt.ce (pela 
01'âfm; commoviáo) :-Sr. predirlcute, 
acaba V. Ex~. de traosmlllir-nos a 
cruel no trcia t!J prematuro f:tllecimeoto 
do nosso !'~limado collega, Dr. MOdesto 
AUf!Usto Caldeira. 

St fo!'se nPCP.ssario, Sr. presidente, 
fazer-se elogio do illustre fi nado, cer-
tamente que eu oão me atreveria a 
fazel-o, porque quasi que me conside-
raria su!'peito ant11 o~ laços d ~> estreita 
amisade que we liga vão àquelle iodi· 
toso coiiAga. 

Eu. pois, sob o iwperlo d1 dor que 
a LOdos a ffiige. venho propor que se faça 
consignar oa acta nm •oto de profundo 
pezar e qne se consulte a ca.~a si con-
sente na suspensão da IICSsàO (mu ito 
bem). 

O Sr. ~nt.onlo Teixeira 
(pela o• dem):-Sr. presidente, • epre-
lltlntanta do t 4. • districto, não posso, 
nem devo deixar de erguer a minha 
fraca voz para lastimar a triste noticia 
qoe dos labios de \" . Etc. deslisou 
sobre este tapete. 

O i4. • districto hoje, Sr. presidente, 
-.est&-se de crepe.. . • •. 

O Sr. Candido Cerqueira: - Assim 
como toda a pro•incia (apoiados 
gc,·aes). 

O Sr. A. Teixeira •.. porqoo deixou de 
esistir o forte paladino c;ua sompre pro-
pugnou pelos sens interesses. 

As cordas da harpa de. alegril despe-
daçarão-se e só resta uma. cujo som 
plangente annoncia o passamento do 
illostre cidadão de idea.s nobres, de co-
ração magnanimo, que tanto estremecia 
de amor pela soa querida patria ( o.poia.-
t~os; muil? bem). 

Sr. presidente, levantando-se nesta 
tasa um distinr.to eollega, representante 
da bancada liberal. para prop'>r om 
-.oto de pezar e o levantamento da ses-
são. em homenagam A memoria do il-
lostro morto, é preciso razer notar, Sr. 

presidente, que a bancada conserva· 
dor• compartilha ôos mesmos SPnti-
meotos manifestados pela distiocta ban-
cada liberal. 

A bancada conservadora, e eo ralo 
eM seu nome, aceita a proposta do il-
lustro deputado e só nos rest;\ deplorar 
o incli!oso mnço e depo,itar coroas de 
sauda•les sobre o seu tumulo. 

Creio que l<so está nos sentimentos 
das tres baoca•las representadas nesta 
C3!'<1. 

Consrguintemeote, Sr. presid.,nte, 
a~ra.llerendn ainda uma vez ~ bancada 
liberal a distlncta bomeoagero pr~stada 
ao morto, eu sento-rue penhorado, 
tendo manifes tado o meu pezar por ha-
ver deixado rle orcupar um lugAr nesta 
casa o i Ilustre cidadão que se chamou 
MoriPJ<tO Augusto Caldeira. 

O Sr. Martins d.l Andrade:- A ban-
cada rPpublicana faz soas a.' palavras 
de V. Exc. (.1/uito b"m; muito bem). 

o s r. DrUIDODd (pela ordem): 
-Sr. presidente, oó:l, os representantes 
do partido liberal, comprcbendomos e 
rompartílhamns n profunda magoa. de 
que se acha hoj6 possuída a baucada 
conservadora, 

NOs, os reprPsentantes da bancada li· 
beral.est• vamos,desde ba muitos annos, 
habituado~ a apreciar os dotes intellec-
tua.es e moraes do illustre finado, dotes 
que se salientaram durante o tempo 
que IJ~upoo um lugar entre oós. 
(A.poiadns; muito bem de ambo.t at 
bancada~). 

r.omprebeodo e aceito o requeri-
mento apresentado peln men illnstre 
collega e amigo. o Sr. Camrllo Prales, 
mas, !lf'CO licença à S. Exc. e â casa 
para orrerecer-lbe nm additamento. 

Eu peço, Sr. presidente, que V. Exc. 
consulte a casa si consente que se 
nomee uma commissão, composta de 
membros desta assemblea,para acompa-
nhar A ultima morada os restos mor-
ta~s do nosso desventurado collega, 
usim eomo que se nomee uma nutra 
com missão para apresentar à sua deso-
lada esposa o profundo pezar de qo.e 
nos achamos ·•O!ISuidos, pelo premaloro 
passamento do nosso illostre eollega; 
prestando assim n1ais o ma homenagem. 
em nome desta assemblea e desta pro-
vlncia, ao seu filho dlleoto e querido. 
(Muito bem; muito bem). 

São approvadns unanimemente o 
requerimento do ~r. Camillo Prates e 
o additamento do Sr. Drumond. 

O Sr. Presidente nomea para a com-
missão qoe deve acompanhar o caduer 

• 
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do fioado á soa ultima morad.a os Srs. 
Francisco Sá, Ferreira .\1 ' es e Gomes 
Caodido; e para a eommissão de peza-
mes á viuva os Srs. A.merico •lo Mallos, 
'Rodrigues l:lorla e Auguslo Co~ar. 

A rcquorimento do Sr. !". S:l, o Sr. Presi-
dente convoca :soosao oxtraurdlnarla para 3S 
ll horas da uoitu de httju 11ara a votnçàu rlv 
orçamento prnvlncinl . 

Lo\•aut~-$0 a ses,:iu. ----
ACTA DA 1\EU:'IIÁO EXTIIAOI\111:\ARIA 

AOS I~ D~ At.iOSTO UE 111:1~ 

PR&SIDENCIA oo Sn. LINUOLrno C.\f.TA!IU (:?.• 
sccrt:tar(o}. 

A's 9 hurns da uoltu, feita a chamada. 
•• ctmo-so (lro>untu; o; Sr.l. L1ndolplw Cau-
taoo. Nnvarro. Alvar" ~hchado. Antonio 
Maruo~ o Camlllo Pratos; falt:uulu cun1 causa 
p:ll'lic•pada us Sr;. S1lvostro ~·crraz e Josu 
t•orllrio e sem clla os ma i. Sr>. 

O Sr. Presiden te declara quo não toa sessão, 
t•ur falta de numero legal, cunvoc:~ uma 
ou tra cxtraMdiuarla para nuoanlm, ás l•~o..S 
do e;tylo, o d:l para urdem do dia "' mesma 
des.guad~ para a se;siio ordiuada do hu]o. --...... - .. _ 
3.• SESSÃO EXTRAOROINAII l:\ , El\1 

Uí OE AGOSTO OE t 8:Stl 
PRESIOE:SCIA DO SR CAliPELI.O {ntt:-

PI!ESID&:o!TE) 

SU~lMAI\10 : - t::<PEOtENT&.-Obse• ~a
çOes •. os Srs. T. da Molla, Atuara I, 
Jurnmonba, C. Cerq ueira, B. d<o. 
Sll n e Josioo.-Pare.:eres de coru-
mi.ssOes.-sessão nocluroa. -Obser-
vaçOes dos Srs. R. Marlios, n. da 
Silva, A.. Machado, Uarroso Junior, 
8. Forles.-1.• PARTK DA ORDE.II DO 
DIA: - Votação das emendas do orça-
mento provinciai.-ObservaÇ()es dos 
Srs. Amaral, F. Sá, Jurumeoba, Oru-
mond, Pr~idente, A. Machado, B. da 
Silva, A. de Maltos, Barroso Junior. 
Ao meio dia, feita a chamada, achão-se 

presentes os Srs. Campello, Liodolpho 
Caetano, Navarro, Caodido Cerqoetr:l, 
S. Peixoto. Aristides Maia, Rodrigues 
llorta, Dromond, Ne~on, Lafayelte, S. 
RabeUo, J. Brandão, Salalhiel, AlYé>rO 
Met,bado. Onlra, Leonel Filho, Martins 
de Andrade,· Velloso, F. Braz, Claudio-
nor Nunes, Moreira da Rocha, Tolen-
dal. Luiz Vieira, Sabioo Barroso, Violli, 
'reixtHra da Motta, Campolina, 1 Murta, 
A velino Corl'ea, Flrmiano Cosla, Coe-
lbode Moora, Ferreira Alvos, T. Duarte, 
All\Onlo MartiDS, Bias Fortes, Silva 
Fortes, Josino d.o AranJO, Franciseo 
Si, C. Prales, Pimenta, Culus No-
gueira, Gom')S Candído. S. de Reseode, 
Barbosa da Silva, Jurumenha, Cbassim 

Drumood, José Tb&llrioro, 1\amlro Mar-
lins, Amerieo de M,.llos, Nogueira. 

Fal lào com causa parloclpada os 
Srs. SilvRSlre Ferraz, Por fi rio Ma-
chado; ~om ella os Srs. !"rança Vian.ta 
o Co~l:l Seua. 

t: XL'f:OI&NTt: 

o ·sr. 'l'elxeh•ado MoU.n: 
- Sr. prll$i.te .te, p~Ji a palav.3 para 
mandar á mesa uma represenlação dos 
habi taoles da fr. guezia da Venda Non, 
municip111 de Salidrâ, em quo pedem G 
auxil io de i : 00060·10 para obras da 
matriz da mesma Creguezi.~ . 

O pedi~o ~ da ordem daquelle~ que 
não precisão jusllficação, muime com a 
circumslaucia, allegada pei<Js peticíuoa-
rtos, de achar-se aquel'- obra em co -
strucção desde t -<G;>, pesando oxclusi-
vamêule subre o povo. 

Sinlo que este pediJo teuh:~ vintlo Ja 
no fim da sussão, quauuo nã<J lenho e~
per3nça do Cazlll-o tr<~nsilat pula casa; 
mas, ainda assim, cumpro me11 dever, 
femellendo á mos:. a referida re,Hil-
Sb'l lação para qne lenha o desUno le-
gal. 

O 8r. Fer•relro Alve• (nã& 
lemos as suas obse•vaçõe:.). 

O s r • .Jurume nha:-Sr. pre-
sidente, ha mais de um mez, Co>i pre-
sente a esta asserniJiea uma petição de 
um meu particular amigo e distl ncli:~
simo co-religionario, o Sr. AnlootG 
Anlunes llrigagão, no sentido de sna 
a posen ladoria. 

O Sr. C. Nogueira: -Pedido muil<J 
juslo. 

O Sr. Jurumenha: - Alt ll$la data, 
não vi parecer algum ofTerec.ido oe:~.~ 
sentido pelas respectivas eomm•ssoes. 
assim como lambem n o sei qual o fim 
que levou a petição, quando alias a 
casa e até os deputados liberaes d() 
meu dislríclO reconhecem que é juslb-
sima a preleoção do Sr. Dngagão. 

Não sou daquelles, Sr. presidente. 
qoe preterem a díscossão do orçamento 
pro,iocial e de oolros projeclOS de inle· 
resse geral para preferir os de interes-
ses individuaes. 

Não lenho qoerido mesmo importo-
nar e perlurl!ar a direcção que tem ba-
Yido om nossos trabalhos e mnilo prG-
posílalmeole oão teoho querido crear 
difficnldades. 

Eoteodo, eolretaolo, Sr. presidente. 
qne as jnstas preleoções dos servidores 
poblicos Dão devem ser preteridas eter-
namente, sem ao menos virem á ln1 dos 
debaleS. 

• 
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E' preciso que faça-se justiça a tortos. 
Assim, pfço o valionento o intervco-

'iàO de V. Ex. em favor do Sr llri~a
gão, sentindo estarmos nns nltrrnns 11tas 
de ~r•ssào, . 8 req ra cr ro á V. l!:x. q u u 
se drgno rnfnrruar-mo ontlc 11t1r~ :• 
petiçãu tl es~e lli~tincto amign e, si tiver 
com 11arocer ofT~ rccido, dat-a para or-
dem flor tlia de :uuanhà. 

O S a·. C ondldo Cea·quc h ·n : 
-:::r·. prc~illentc, sr n:'10 foira u cumpri-
"nentu do dever, rJ ~ ,·er imperio~o. que 
sobre mim pesa, do ,·e lar JIPios in teres 
ses da prO\'iocia; r. ~i nio ft)ra lambem 
o dcs~jo do q 11 11 corr:io rPjlUiarmcote 
IIO$ta 1·asa os pn•jec to~ IJUO n111la sàn of· 
ferecirins, por certo eu não viria hoje 
dirigir-me à V. Ex. com reft~rencia aus 
retlerados pedidus t)Ue de~ta lrihuua 
têru sido feitos para que fo:~sem dados 
para ortlero do dia os additivos ao pro-
jecto o. J:iO. 

Sr. presidente, não sei a que c.1usa 
eu possa auribuir ~cmelhan to proc!!ôi-
meuto. 

V. Ex .• da cadeira em que se assenta, 
a cumruissào respet:tiva em seu sr leo-
c~o. po·rdoem-mc 1111e dljla, oão tem sa-
brdo o.:urresvonder. não sú ao ôever im-
periostr 11110 I Ires assiste, ao devo~r do 
qual se achào incumbidos, como lam-
bem, !l t~ certo ponto, ao dever de defe-
rencra, quando oào fosse por um outro 
priocipro, para com aquelles oradores, 
ioclusi\'a meote o que allora vos dirige a 
palavra. que maas de uma vez lóm pe-
dido que sejào dado::. rara ordem do 
dra e~ses addi tivos. 

U Sr. C. Nogueira:-Essa reclama-
ção tem partido lambem da bancada 
I".Onservadora, principalmente do Sr. T. 
Uuarte. 

O Sr. r.aodido Cerqueira:--Sr. presa-
dente, ouvi mais dfl uma vez o relator 
da comrnissão dizer que. si não fosse o 
receio de ser desagradavel a esta assem-
blea, teria pedido exoneração dessa com-
missão, ao qu-: respondi-lhe que pela 
minha parte nada linha de desa$rada-
vel, pol·• contrario, recebel·a·baa com 
muito prazer desde que o seu relator 
não trata v a de cumprir o seu dever. 

Sr. presidente, nós vimos no correr 
desta asseemblea o açodamento com que 
votarão-se o projncto e alguns addi trvos 
ql!e er.lo 5ubscriptos por certos e deter-
minados felizardos desta casa (apoiados); 
entretanto que os demais ti verão os fo-
ros do mai.s Infeliz eogeitado. 

Não vejo razão, Sr. presidente, que 
aconselbe oeste caso a prefereocia a pro-
jectos apresentados por certos e deter-
minados depntados, que consulllo esta 

ou a•tnclla 1.ona, com prrjuí1.o 1lc ou -
tros, tJUO sào destinados a bcocllciar 
outras partes ola província 

l'<~de 1Jc111 sor l] uc a ralào est!'ja da 
pHlll rlc V. Rx. c tia hrur ralfa 1\"turn is-
sftn, •·tt jo llroced rmeutu uão unr. t)lra lrli-
calÍI'oJ, ~ Íll• )ll:t lrlica\'CI ! 

E• ta mo; nus ullimos li ras !I c ~cssâu 
u não qu•Jrn <)111! a assclnlrlo!:t -c encerre 
50 111 fJIIC llll 1,11 ro~ Utn )lfOIC~Iol>ul~lllllll 
ct111tra 11 )II'Oi'~tlíroeo ttr irn•gulnr. auotr-
mal, da rumuais~ão, c t:rnuwrn ,o111ra a 
parte ' )UoJ t:odltl á \", Ex .. •tu c ij; Uiil· 
men te tem iutcira rcsponsahrlldat.lo uc.to 
racto. 

V. _t::x lr:1 de permittir quo eu d l~;a, 
por sr ou pur fJUOm n precedo u c,;s:~ ca-
•.loira. IJUC _n:io tem sa~1iJu corre.-pooder 
a es)li'O:Iaii\".L tle.~ta •llu,tr .ula a><em-
hlua, •tuc olo t;io boa I'O DI:Illc collliou-
lho e~~a ca·lt·lra. 

Por es ta f,mna. eu não sei IJnal oleva 
se• o nosso JJroceJimcntu, fJUO cur. ta !la-
remo~ fL (l i'O\'ÍDCi3 C :ÍI)ll• IJ CS 11110 ao) Ui 
nos mandarii,), 

Exterrmnrlo-me por este modo, cu 
tenho em mira. como 1lisse, lavrar um 
protes to e. du ''assoura em puubu, \'ar-
rer a minha tos tada. 

O 8 •·. U:u·t.o~n du I!!!Ulvu 
(ltr•o temos a:~ suas olt.;~o~r·,·:t~t)u.-:). 

O 8 r •• J ol!'i n o: -Sr. prc.>itlento, 
Cll \'tO á mesa uma represeotaçfitJ. em 
que a camara mu11 icí pai de Jncuhy 
IJGde a est~ assernblea a consillnaçftu do 
urna fJUOta de fO:OJ 1:)!.100 111n concer-
tos urgentes na ro:uriz da frcguc1.ra de 
M11o1e San111. ohras essas de palpitante 
necessidade, ~egundo a petição. quo li, 
ha dias. perarlle est,l a.ssomblea,do 1\01', 
p;..-ocho, J. O~orio Marcondes,e outr.1 de 
8 :0006000. de não menor urgeocla e 
necessidade, para reparos na matriz de 
Jacuby. 

Tenho certeza de ~ue a assemblea 
prestará ouvidos a Lào JUStos reclamos o 
votarâ. as coosigoaçOos peJidas para 
esses templo~. cujo es tado ruinoso, oa 
phrase dos dignos vereadores, signa-
tarios da petição, é uma verdadeira lr-
reveren.cia para com a magestade do 
culto t:.ltholico. 

Compre:tendoodo,Sr. presideoJe,a justa 
anciedade da assemblea para votar a 
lei de orçamento, reservo-me para, em 
occasiào opportlloa, caso seja oecessa-
rio, justificar o peditlo reato na pre-
sente representação e passo-a às mlos 
d'l V. Exc., afim de que lhe du odes-
tino regimental. 

Vai a representação à t .• commi!ISào 
de fazenda. 
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Pa. ·eceres de commi1s6es 

Pela respectiva commissào são apre-
sentadas as redaeções floaes d•s pro· 
jeetoa os. 2~3. 344, 274, 82, 378, 299, 
379, 386, t OO, i93, 368, 438, 32t , 381, 
2~6. t 94, 273, 431. 74, t U, 21S2, 367, 
:ISO, 300, 382, 3n e 407 (posturas 
muoicipaes). 

São approvadas as redacçOfls. 
Offereee redigidos para 3. • discus-

são os projectos os. 46 e 3t fo, additivo 
o. 13 ao projecto o. 9; o~. H e 52, 
additivo o. ~ao mesmo projecto: o. 90, 
additivo o. f 5 ao mesmo projecto; dos 
atlditivos os. 1 e 4 ao projecto o. 340 
em uma proposição; do addilivo o. 6 
all mesmo projccto o. 3.\ll; dos additi· 
vos nd. 2. 3 e 7 ao projecto o. 349 em 
uma proposição; do additivo o. ti-a-
ao projecto.~ o. 9 e do adllitivo o. 8 ao 
mesmo.~ projeeto o. 9. 

Po~ra a ordem dos trlbalhos. 
SESSÃO NOCTURNA 

O .,.. Drumood requer que se 
consulto a casa si concede a convo-
cação de uma sessão nocturna para con-
tinuar a discussão e vo.~taçào do orça-
mento provincial. 

•) 8r. Ramlro Mart.ln.• : ..-
Sr. presidente, segundo o acto addicio-
oal, a• materias para serem discutidas 
nesta casa dependem de um intervallo 
de tempo que oào pode ser menor de 
24 horas ~ntre uma e outra discussão, 
ronforme dispoe o acto addicc10oal oo 
art . H o. 3, que claramente derer· 
mina o contrario do que requereu o 
nobre deputado pelo 3, • districto. 

On, Sr. presidente, 'i tomei a pala-
n a pela ordem. foi a isso obrigado pelo 
requerimento que acaba de fazer o no-
bre deputado pelo 3. • districto, o Sr. 
Sílveira Drumond, e por oão querer 
que ro..se trucidado o acto addiciooal. 

O Sr. Drumond : - V. E~c. oào tem 
rar.ào, porque o que eu requeri esta de 
aecordo com as pru&il desta assem-
blea. 

O Sr. R. Martins : - Eu entendo que 
uma disposição de lei geral não pode 
ser derogada por esta assemblea. 

Faço meu protesto e V. Exc. proce-
derA como entender. 

O 8r. D arbo- da snvn 
(olo temos as soas observaçOes). 

O er. Alvaro Mac hado 
(pela ordem) d1z quê acompanha o Sr. 
Drumond oo seu requerimento. mas 
pede qut' seja reservada da ordem do 
dia da sessão qutl ror convo.~r.ada, ao 

meoOll, meia bora para d i~cussào d& 
addili•os de iostrucçào publica, que 
constituem materia muito impo! taote. 

O Sr. Dall"rO.c> ..Junio r (PIIta 
ordem):-Pedi a palavra, : r. presi-
dente, unicamente para explicar o voto 
da bancada cooserndora, em relaçao 
ao requerimento do nobre deputado 
pelo 3. • distrlcto. (Aparle.~"). 

Não acho absolutamente razoavel, Sr. 
presidente, que. contra as praxes estabe-
lecidas na casa, SP. vão tirando uma a 
uma todas as auribuiçoos da mesa. 
(Apoiados e n4o apoiados) . 

Eu não sei com que runrlamento se 
pede à mesa que consul te a casa sobre 
questão qu11 é de sua exclusiva allri-
buição (apal'le3). 

Si a mesa da assemblea, stgundo as 
praxes, representa o pensamento de 
uma maioria ne~ta cas.·\ e si em suas 
decisOes procede de accordo com a ban-
cao.; que a ele~eu. nos caso!! em que o 
regimento lhe dá attribnição de de-
cidir, eo1 não compreber.do o IIm com 
que 11e rede á mesa que consulto a casa 
sobra nm.. ma leria que é lle su:t a uri-
boição ! 

l~tc. é procurar 1e alguma rurma des-
moralisar a mesa (apoutd •s e n4oapoia-
dos; ap11'les), é ltrar-lhe a força mo· 
ral. quo é o seu caracter particular. 
(Apartes). 

Nestas condições. a bancada conser-
vadora até o que devia fazer era não se 
pronunciar na votação. 

Como, porem. estnamos presentes. 
isto Di o era razoa vel e, assim, votamos 
contra o requerimento, por acb&l-o des-
oeeessario. (.\fwito bem). 

O S r . D!oa F o r te• (não temos 
as suas observaçOes). 

O S r. Drumood:-Sr. presi-
dente, o requerimento que eu fiz, como 
acaba de provar exbuberantemeote o 
...obre deputado, representante do 7. • 
di ~tricto, nlo contraria em cousa al-
guma a disposição do regimento ..• 
. O Sr. Duroso Juoior :-:'iem do disse 
ISSO. 

O Sr. Drumond . . ao contrario, é 
perfeitamente regimental e eu quero 
que dque consignado em caracteres in-
deleYiliS que a opposição, requerendo 
uma sessão oocturoa,para proseguir oa 
discussão das leis anouas, aiiUl de do-
tar o governo com meios de vida, a 
bancada go•eroista uoaoimemeate vo-
tou coulra o requerimento. 



C"l fila•. Frrn•<-• l~<c·o fil tõ (•t~n 

"Jemos a~ ~uas ollser~;\l;t'tC<). 

C, @r. Prc•8i cl e n tt• : - C:•• mn 
ja annunc:tei, ar.citu a 1.• wu 1~ '''' rr-
qnerinll'nlu tiO t.nhrc ,;,lpll l.ltltt, 11 Sr. 
llrnmvucl , quau tu á 't. ' lt:trl•t, i~ t•1 i·. 
a que ~o rrf .. rr i• urgau.~:o•;.'uJ ola or-
!lem rlu clir. oluamnnh:i. 1.1111htHII jn tle-
rlarPí qnn i«o c t l no·~t·l u•iva Ctonqw•lou -
íia da mr~a 

O :111. ili •In rrginwuln 'I'"' .tr~ha•lll 
sAr in,·u,·:~du •liz •ptt• nu .. r;,, .. , 1l•• nr· 
genria. :1 jtlllll o lo pn·~itl•• nt•• "" •Jttatuln 
3. 3-'l"iO IHhl fl:t u fP.l'«1h' . l ltut1t•r,"'t,. :-Or pru-
rn!l:l!lns :o~ <o•<~t'le, nu n·lo•ltr:ula• um 
ttia~ P' I'Ottl 11 ~ rln,;. 

o\m:.nhfo 11 ii11 ,-. rlln ''~'P [lltt:t•l o ,., 
portanto, l' ttlllJWio' i1 m•'-:1 nrgaru<ar a 
onlrm 110 dia. "em mt,;to•r 1ltt rMJI II'f t-
mrnto tiO nohrc de)' tla• ln 1111 vot :.ç;,u 
da ca~a . 

() Sr. ll1~.s forte.~: - \las. para .1 ,,,,._ 

,.:ão nor.tn rna { 
O !ir. I 'rr<tdcutl': -l'llrrtn i~~t) n~n 

foi rrquPritlo c m••tw< Kjl(lro,·atlo. 

t . • t• 'un : O.\ IJIIllf: \1 '" ' "'" 

V o/ t(U 1 J /S ~mtlol lo.1S r/1) •11'1'1-
mcnlo 

F.' approontla :1 rmrnol~ to. I 
O Sr. l'ri'~"J~nlo' oiPdor:t 'I''''· lo•tttln-

:;e de prorPd!'r â ''llt~•;.on oi a rmrn1l:1 n. 
2 . do quo ... ~igtt.tlartrl, o l~rxa :1 ··aolo•t·a . 

O !'r. t.• srcrctario tnmn a t•rc~idct -
c ia. 

.. ) ~~·. (~t•nnC' i ,..c•() ~10 (Jlf'/ I o?l'• 
• tom) rnll•tuln •1 11/l tl1•\'l'ttt ~rr \'OI:ultl< 
~otnen te a 1. • ~ :1. • parto• ol1••t 1 1'tn•' tt1la. 
ficanr'O :1 :!.• par:\ ~o• r Clllt-idl•t .ub o'oi Ol 
um alltliti\"o que foi a.·clto pcl:1 •·•'·' u 
.que trat:l da mesma rnntcria. 

o s r .. Ctunillo ····a to•M faz 
a.lgurnas coostdera~úes 110 IIII!Smu seu-
lido. 

O 8 •·· Fa·nnc•i ,.c•n /~ana a·• •l 

(ptl•• o•·t.lt'm) cnletttlc ttttO a pit rlt• . a tjttc 
se ruferlo o Sr. F'. S:'•, da t•mcn•la :1 vnt.• r-
~e e que trata da :tJlt•lirn(io t.lo lmpu~to 
pred:al do mnoictpio tlr ouro l' rrto :\IJs 
ser viços fie ablstecimento d'aj:Uls c es-
.tabelecimentos de e~qOtM nesta capi-
tal, não dere $Cr consl'lrra1la cnmn atl-
dilivo, se~nodo o art. ':!1'.! do regimento 
d esla casa, roas, t:omo emcno!a a nm 
-dos artigos do orçamettto. quo se pre-
&eOIIe mOdificar. 

Lameota que, consi•l~ratla addi tivo 
ata materia, seja sacrif1ca1la. talvez, .1 
discussão de necessidade tão urgente 
para a capilaJ da província. 

O!J L 

E<t.r•r:~ tpu•, rn tPrttlrndo o Sr. r rtsi-
d .. ute <r r a ma tPria olt]rrtn de addtli \'0, 
fCrá Pll:t rln~·• lira.la r• ·ruo addi tivo n. t A 
:m pr"J~rlll n. :t':!3, para f}nn nftt) srja 
~ulTow~t l n n •u:t di~rn~~ão e ahantlon3dos 
P~ lf'" ' "'"''"""' ''" ~·t~ ru ~ nl!l>' tl e ~u~-:ranth•o·llnt•ul" oi~ r:qHI;oluundrn. 

H !Oit·- Po·e ... iclt•nt r tlro·lara tpte 
n:\11 f""' r :o•·•·•t.t r a tt1 l1 rl'rl'i~ç:'tll rlatla 
pr·lu lll •ltrt• tiPpltl :llln n Sr FrntH'i~GO 
:\ru:or:. l ''· l•trl:onlo. \':tí ~ ujeitar ;, vo-
1:\!,'ÚI• a 1." r :c • parh'' d:l Pm· .• .;a, H· 
~·.owl•• :t :!. • :\l li:tt l:t par:\ ~P tlt·ntli r 
rllt'llllll'lóliONrtn cnnt O a1ltllti\'O •tne 
lr.tl.i ol:t mt·-rna malerta. 

S:'to :t lli1 1'"'':lola~ a I. • !! :1. • partes ola 
t• llll'lltl:t 11 , ~ . St' lltll) :t :!. • I'IIIISÍilCraJa 
l'lllll•t r!th ltlii'U. 

\'•• ttu;itol 1l:t NMntla 11. :; I . 
U ,.., .. lta r•rn .. u .lnnicu· oliz 

'I"''· tr.tl.tnrl" •e •le Hlll:t rmrn•la opte 1: 
lltn rrgulamrntll into•ll'ot rm·ai,:tlltt nn 
orpmcnto. (l••rlol Qllll a sua \'Otaç:lu se 
f3t;a por p:trll'~ . 

U ~1· . • Jna·nnut nhn (1~1/11 OI'• 
cl~m):-~r I'~'"'I•II!UII' , PU r•:iu t'otnlt•<lo 
olt ltr•·rlt• ' I"" lt'ttl "' nultrt•s tiPIII tl rlllns 
•Ir at•n•<rrllarrut :L" ,;na" Pntendas do 
011 ot l•• llllt• pr1ltltrn pn•«ii'PI. 

E i• n quo• trultu oh;rrvatlo tlc um e 
ole ou1r11 !3olu. 

tl tftll' 1•11 nft•• ptl~so rnmprahPndPr 6 
'1"'' u m~ ''""'""" tJr, ta nn tnroza. l:lo 
i11ng:t r. Cllnrpliraob. r .. r~ren te a artigos 
, rnrng rn 1 •1t"~ llr um rrgu'arn nuto que 
nãn 11'1110~ ir v i< !~ r~r:r .·nmpnrar as 
:tllrr: .. ,. •. , •. , I! 1(11• ' n;iu rui discutido . 
p:t<,<C IIPSt:l t';t<a ~Pitl lo~ \'t'f ~i 1l 0 (' ~ pli-
rarb r rlr,·i·lameotc urien tada p~ ra \'O· 
tarmo~ r r ur~rienfiosa nrenlc. 
~:.o pc>< letrmo~ votar a:s~im . nem ao 

ml!llll~O tt ,·iruu~ a lrilnr:t fcita.h:1 poucu. 
(leln ~r 1.• ·c•rr~l.or io.pur c~ usa da cun-
rtt >âu r ltartt lho. 
~.-.. , lio':t rft hem a qualoji!P.r tlrpntado 

mia r int·nn,;cientemente. 
r .lplll·les). 
tlnuhrc t.l~pn tadu diz q uP. c~l:t emcnrla 

rcfo•ru-sc ao ri'". expeclitln pelo ~ú\'Crno 
em relaçii ;, J1, tlctoria tln fazen•la: isto 
não satí<rat.-• te e tenho o direito de 
ser on ,·itln e t.rientado. 

E~ta ~mrnd ••. Sr. presid<'nle. não foi 
cxpltcatla e nem lida claramrnte pela 
commís~fto, que rlevia ter- oo~ o~cla re
cido o sou mecanismo e as ~·1a.~ innova-
çiles. nfto proCildendo·se tão atropei-
ladameute. 

Eu creio que isso é uma verdadei ra 
sorpreza para a bancada conservadora c 
nós não de\'eroos ser tomados de sor-

a t8 LIOT I CA 
ARQUI'tO I"UaLIOO Mil 
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preza em malerias lào importantes, 
alleramlo·se profundamente a liscali-
saçào da directoria de fazenda, crean-
tlo-se funccionarios, supprimindo-se 
outro~ e implantandC>-~e completo ba· 
ralbamonto naquella retJartiçâo, e is~o 
só e exclusivamento no seuti.lo de age l-
Lar iotere.~ses partitlanos •la ~aocalla 
liberal. cercnando-se as aunbu1ÇõJS dll 
allmini~tradnr da provi 1cia e :~hi r.ollo-
cando-o oa d11peotl~n.:ia de subalternos. 

Isto nii•J ü or~meo:o: ê antes um 
torneio político, em o qual pretonde-so 
supprlmir a vi,ta atlminlstrllliva ela 
provlncia, tirar-lho a imleponddncia e 
euerg1a e reduzil-a a instrumento das 
deiiberaçlles lle seus subalternos. 

Tudo islo,Sr.pre,;ideote, u uma iono· 
vaçào deploravel. filha da impetuo;i-
dade das paixões pulilicas da i.llu~tra•la 
comwissão; não conheço prov1oc1a ai-
numa o 1de se teoha aceito e cooiagrado 
~emetbaote doutrina, verdadeiros drs-
proposi tos. 

(A par·Les). . 
!!:' disposição do uosso r<~lmon.t_o, 

Sr. pre~idente, IJUe as dmenda~ SOJaO 
lidas e a~sim lambem os art1gos da 
lei ou matarias a que se refere1n as 
mesmas. confrontandC>-se tudo para que 
a assemblea ptlSSa deliberar com dis-
cernimento e conhecimento completo do 
as~umpto. 

Não vejo van tagem algum' em per-
tnrbaçOcs e conrusOes, nem a illu~trada 
commissão quererà qne votemos •ncon-
scienlemeote. 

Nest:ts condições. alem do requeri· 
mento do meu nobre lcader. o Sr. 
Barroso Junior, eu oeço à V. E:tt. que, 
para nio ser tolhtdo á bancada conser-
vadora o conhecimento das materias 
qne aqui v~o ser votadas, m:~nde ler 
todos os paragrapbos e artigos de leis 
e regulan.eotos a que se referem as 
emendas, afim de que não sejamos eta-
gasopados. 

(Apa1·tes). 
O S r- Drurnond (pela o•·dem), 

depois de algumas considerações, re-
quer que seja a emenda em questão r\1· 
senada para ser discutida no IIm de 
todas as outras,sendo eolào presente o 
regulamento a que se refere a mesma, 
parn '\118 não haja razão de queixa da 
parto da bancada conservadora. 

E' approvado o requerimento: 
o ar. Candldo Cêrquelra 

(pila ordem)dectara qne votou contra o 
requerimento, porque o regulamento 
a ~ue se refere a emenda foi 
"ubhcado, devia ser de lodos co-

ohecido: a reclamaçàc. da bancada con-
servadora não 6 wais do que uma 
guerra de recursos. 

(A partes). 
E' approvada a ullirna par te da 

emenda n. ()1). 
São rejeit~tla;; a;; de os. 00 e 3. 
Levantão-se •ln.-idas Sllbre o resul-

tado da votação dc:<ta ul.ima. 
O S•·· Alvau·o ~•ochndo 

(pc/J• o•·dem):-$r. presidente. plre-
co-mc oer.ossBrio um pequP.on csclareci-
meutu sobro a cmPntla que loi neste mo--
mento votada. (P•·ote.flos; apar·tes). 

O Sr. l'resultlnte:-A llenção. 
O Sr. A Machado:- Tenhio pacien• 

cia os nobres deputados; conheço um 
ponco o rej.limeoto da casa e não os in-
commodarei por muito tempo nesta oc-
casiã(). 

Como ia d1zeollo. Sr. prr~idento , pa-
rece-me necessario um ligeiro esclareci-
mento sobre a emenda que roi IWllte mo-
.11eoto votada. 

Um meu disti octo coiiPIP o prezado 
:u11õqo, que senta-se ao ou do mim e 
que' votou contra a me.-ma, ac~ ba de 
me 11izer que assim procedeo. por julgar 
ioulil a medida proposta, visto tratar 
de um assumpto ja previsto c j:\ atleo-
dido em nossa legislação. 

O Sr. A. de ~tauos dá um aparte. 
(Oul•·os apartes). . 

O Sr. A. Machado:-Oevo garanllr a 
V V. Exs. quo ninguem a11ui respei t.'\ e 
considera mais o Sr. commenllador 
Americo de ~lauus do qne o humílde 
orador, que honra-se de co o lar em S. 
Ex. um dos seus melhores amigos s 
tios seus mai.s distioctos co-rel ig1ooa-
rios nesta casa. (Apoiados; muito bM•J-

Com elfeito, Sr. presidente, como e 
sabido e por certo não ignora V. Ex., () 
regulamento n. tOO separa com toda a 
clareza a fiscalisaçào do e os i no da sua 
iospecção. tanto quo crea inspectoros de 
município, da exclusiva nomeação d" 
presideute da província, e reserva, em 
virtude de disposições alias estabeleci-
das em lei geral, verdadeiras attribui-
çoes de fiscaes a todas as camaras ma-
oicipaes da província. 

Portanto, apezar de ler-lbe dado () 
meu voto, onlendo Lambem que a 
emenda, que acaba de ser rejeitada, era 
de todo ioulil , do modo por que roi for-
mulada, ou, antes, a serem euctos ai-
gnus aparte:s que teubo ouvido, d() 
modo por qne, sem duvida, por engano. 
foi lida por V. K1. ou entendida por 
mim e pela maioria da assemblea... 
(Apoi ados; aparta). 
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Si levaulei-me. Sr. presidente, para 

fazer as liaciras consideraçOrs 1 ue sou 
forçado a mlerrompar para não conti-
nuar a ser causa de tamanha grilaria, 
cu;o 1ootivo da toJo niio ..;r.mp ehenoJo, 
por p:1rlR de algn•1s dos meus hunr;ulns 
COI I~g~s. roi :<impi P.~RlOiltO Ctl lll O fi 111 1lo. 
preven ir á V. r.:~ . que e~isiC lambem 
sobre a mesa. entre outras por mim 
aprese nt~llas. n ma e mentia que passa. 
n:lo a fl sca li~ação. ntas. a in~rrcçiw ilo 
ens111n no:< president~.s e ,-j ~e-pre~itlrn 
tes olas camaras municipat:~ . r.menda 
que, e~pero. qoan•lo chrgar :< na wz de 
ser sujei ta á con~ideraçào ela casa . não 
serâ por V. 1\:\. considera.! a pn•J nrl i-
catla. po i ~. repilo, não lrnta ti a sim-
ples fis~a l i:<a~:ão do ensino, como a que 
roi, ha pouco. ,·otada e rl'jeitada, ruas, 
determina clara e positivamente que 
serão inspect•m•s e vice-inspcctorcs da 
iostrucçào vublica em r~dn município 
da prcwi11cia os presidentes e vice-pre-
sidentes das respeo.tivas camnras muoi-
cipaes. 

Tenho conclu1do. (M,~ito bem). 
() S •·· ~u·bOt\fl do 811vu 

(uào L.:mos o seo discurso). 
O SR. OIIU~O~D (pela ot·dem): -Sr. 

presidente. cu e meus collel(as <le ban-
cada votamos pela emenda. porque ella 
tende .1 tlesceutralisar a inspecção do 
ensino (opoiaá1s e t idO apoiados). 

E' este um compromisso cootrahido 
pelo par t.do liberal aqui , o aono pas-
sado, quando apresentou o Sr. L>r. Amo-
rico Lu1. uma emenda de identica na-
tur~za e que deixou do passar por um 
voto, emenda que foi sustentada por 
toda a !Jancada liberal, inclusive os 
Srs. O. da Silva e A. de ~faltos. 

Nern se diga que a inspecçào e lisca-
lisaçào do ensino, e.c-oi da lei urga-
nica das camaras, lhes competem. 

Pedi a palavra, Sr. presidente, so-
mcrHe para der.larar ,em moo nome e no 
de toda a bancada liberai , A excep~~1o dos 
Srs. O. da Silva a.\ . do Mattos, que vo-
tamos, como liberaes, por essa emenda, 
que descentralisa a aeçao do governo 
(mu ito bem}. 

O 8r. A..merleo d e !Huttoe 
(alo temos as suas observaçOes). 

O Sr. Drumond requer e obtem que a 
vo!ação seja rectilicada e uominalmeote. 

Feita a rectificação, verifica-se a ro· 
jeição da emenda por 28 votos contra 
2:S; tendo votado a ravor os Srs. : 

Lindnlpho Caetano, Navarro, Fran-
-tisto Sá, Dromond, Dutra. Candjdo 
Cerqueira, !Lotonio Martins, Josioo 

Araujo, Aristides ~la1a, llia~ Ft>rlc; , 
S1ll·a Fortes, Jose llorL,,, Ch:~ssiw Dru-
moml, Larayeue. Sousa Habcllo. J o~·· 
Brand:1o, C:unillo l'ratc~ . . \ maral, Sala-
llucl tle AlroeiLia .. \ lv.w, ~ l.n·h.~tl'l. JM~ 
Thcn•lnro, L••on~l Ftlho. \'~ ~ ,,,, l.l•na . 
~l arlln~ tlol An•l radc c C:unwlln: n ~nu 
tra M Srs. U1rho«.t tla Silva . . \ m<•ri•o 
de \l:~tLt>:•. J•l<é C:~rlo~. F.•rrcira .\1\·r~ . 
Cc1clhn tlt• ~l·mr:~. Firmi~n•l 1'll•ta. Sa-
hino lltrru~n Jcu:ior. "narP~ l'r.i:<oto. 
Campohn:t. Teix•!ira ll •l ~l tt>, 'lelsun. 
A 111(11$ 10 r.~•a r. A reli 110 !:úrrc•a. l't-
menta, T,•t.vira tia ~holt::, l;;nar ic1 
)lnrla. A nltlnin Tcixrir:~. Yinlli. Lni 7. 
Yieirn, Tnl•lndal. ~l ureira ol.t Hocl,a. 
Clauoliono1· :'luoc,;. VclloJ.•n, C.nmcs Can-
di>lu , Ju!i•i Bento, Jurum1111ha, Seve-
rianu olo llr~Po cl e o Franr.1~.:u lk u. 

São apprnv;uta.s as olo ns. I ,. :;, rr -
jei t:ula a de o ll, appruv:~d:~. a tlc u -; 
c ri'JCi lada a llr u. ll. 

Emenda n. fi. 
O Sr. Drurnnnd tliz que esta crucntla 

devo se1· con~itle rada conto utu additivo 
e. sendo as,;im,entenole tlPo'o'~llr i n a sua 
Rtl!Jaraç;Io 11a ra ser t.liJ;Cutirla n ~ occasiào 
oppolrtuua. 

UClleja ,;cr mui to agr:ulavel à popu-
laç;io <la capi ló!l. ma< qn~r .nllt1S .te lu ti<> 
a obsorvancia cln n•gimentn. 

n '!a··· •• , .. -•. o .. o .Junlor:-
Sr. 1 residente. st•ja qual lur :1 D:ILU-
reza ela matena, tJUI!r consi•lcrem-na 
uns c01110 a!I,Jitivo, nutrn~ ~omo 
P!IICOda , O que lÍ YOIIÜd o Ô li li O esta 
1uuteria foi acoi ta pela mesa como 
emenda. 

F:ntrellnta. agora, á n ltim~ hura, ns 
nobres depu t:~dos querem c~r~tacal-a. 
razeodo coru que ella li;:ure cemo :~dd i 
ti\'.,, afim de ser discut1da em occasião 
opporlnna. 

V. Ex. comprehende. Sr. presidenltl, 
quantos absurdos e quantos inconve-
nientes podem resultar do semelhante 
procedimento. 

Aceita r-se como emenda aqui llo que 
o deputado oiTerece e, depoi~ do encer-
rada a discussã.o,dar-se-lhe outra clas-
si fi cação, é o que não parece regular. 

Um Sr. deputado:- V. Ex. cxpeoda 
a suõ ~piniàn: é emenda ou additivol 

O Sr. aarroso luoior:- A minha opi-
nião pour.o importa no caso que se 
discute. 

Eu não quero saber si se trata de 
urna emenda ou de om addi tivo 

O que sei é P,ue tsta malcria roi 
classificada como emenda i)llla mesa na 
oecasiào em que roi apresentada e que, 
isto reito, não se lhe pode dar agora 
outro d~lioo . 
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O Sr. Francisco Sn:-A in~a h a pou-

co~ dias. 11e procerlco deste modo. 
O Sr. Barroso Junior:-Trata va-so de 

h,·potbese differeote. 
·O nobre deputado sabe que, falando 

sobre o orçamento qualfjuer membro 
desta assamblea, manda à mesa suall 
emenda~ e ella podn classi ficai-as do 
modo que entender mais con\'~oieote 

Mas, aceitar a mate• ta como 
emenda e depois,eocerrat.la a J i.scnssào, 
desclassilical ·a para as condrçoos de 
um additivo. it o que, parece-me, podo 
trazer graves c:oosequeocias. 

A~sim , Sr. pre~ideote, enleado qoe 
V. Ex. não podo deixar de ~ustont.1r a 
decisàc da ruesa, considerando esta ma-
leria como erueoda e não como acldi-
tivo tanto mais quanto. r.omo V. Ex . 
sabe, trata-se de pro,•cr a capital de 
um serviço de natureza urgente. 

Em taes condições, dar 11 medida .o 
caracter de addilivo 6 o mesmo que det-
xal ·a a marl!em. ao menos por este 
ano o. 

Entretanto, o serviço de encanamento 
e esgotlls <la r.api talu du urgoocia, que 
se irupõo à toda assPmblea. 

~Jmira ate, Sr. presideotr, o pro-
nollciameoto de alg,ws deputa!los qua. 
pretendendo dar a esta materta a na* 
toreza de additivo e não de emenda, 
querem privar a c~pit~l de o~ ser-
viço que é de prrmerra oecessrdade 
(apa1·t.!s). 

O Sr. Presilleote diz que, tendo sido 
pouco antes suhsliluido . na sua ca-
deira pelo Sr. 1.• secr~tan~. e~te con-
sidero:~ uma emenda rdeouca a de que 
se trata corno addll vo, sen1 que hou-
ves•e r~clarnação ,alguma. 

Não pode, pm t.toto, deixar de cao· 
siderar a presente ,.m~n.da d~ mes~n:a 
forma, isto c. como addrtr•o, atodamars 
porque eot.lnde que realmente o é. 

Toma o addith·o a numeraçàGde t-A. 
E' approvada a emenrla o. 10 nas 

seguintes partes: soppressão do n. 3; 
base para a pauta mensal do fomo .e 
café; impnstu de t X para transferenc1a 
de privilegio, recabíndo sobre o valor 
quando oneroso ou sobre o laudo no 
caso contrario; snbstitaição do o. t do 
§ U ; ~UMlressão do § t 8; o não pro-
vimento • I ~> profe.'ISores que, tendo 
exercido in terinamente duraute um 
auoo, não fizerem concurso, sendo 
rejeitadas as outras partes. 

o Sr. Barroso Junior declara que a 
bancada conservadora votou a favor 
da reforma da esr.ola de pharmacia. 

São approvadas as de o. U . excepto 

na parte relativa ao § t~ n. 4 e ao § 
2.•. ns. 12 e 13. 

E' rejei tada a de o. h . 
A de o. t 5 é considerada prejudicad•. 
E' approvada a de o. 16. 
São rejeita 'as as de os. t7 e 18. 
São ap prova• las as de os. 19,20 e 21. 
São projodicadas as de o. 2~. pela 

approvaçào da mb·emeoda o. 58, e o. 
23, por eslar a soa materia contida no 
projecto. 

E' rejei lada a de o. 2\. 
F.' approvada a t. • parte e rt•jeitada 

a ~-• da de o. ':!!.i. 
E' approvada a de o. 'til. 
S~o prrjmlicadas as de ns. 'li e 2!!. 
E' approvada a de o. 'l!l. 
E' cons•derada additi vo a dl\ o. :11. 
E' rejeitada a tfe o. 32. 
E' rrjP.i ta da a L • parte e approvada 

a 2. • da de o. 33. 
E' considerada addit1 v o? !111 o. 3\ . 
;:;· rejeitada a de o. 35. 
E' l>Jlllrovada a de n. 36. 
E' r~jei tada a de u. 37. 
E' co~sidPrada additivo a de o. 3~. 
São preJ,!dicadasas de ns. :J!I, t.O e 41. 
R' considerada additivo a de o. 4'! 
F.' rejeitada a de o 44. 
E' approvada a !!e o. 45 com a sob· 

emenda o. 50. 
O Sr. Soares Peixoto declara que vo-

tou a ra vor. 
O Sr. Ramiro Martins pede que so 

consigne na a c ta q o e tOIIa a C4Sa votou 
a favor. 

São rejeitadas as de os. 46 e 4 7. 
Os Srs. Aristides Maia, R. llorta e 

Soares Peixoto deelarào que votarão 
pela de n. 4 7. 

O Sr. Antooi& Martins declara qoe 
vaton contra. 

E' approvada a de o 48. 
São consideradas additivos as de os. 

49, 5'!, 53, M e 55. 
E' prejudicada a de n. 56. 
E' rejeitada a de o. i'\7. 
São approvadas as de os. 61, 62 e 63. 
E' rejeitada a de o. 64. 
Procedendo-se á votação da emenda 

o. 51, dá-se o empate. 
Devendo a emenda fir.ar adi:~da para 

ter nova discussão, o Sr. Uias Fortes 
reqoar dispensa de lntersticio para pro-
segurr-se ja na discussão. 

O Sr. Orumond declara que sente 
oào poder votar pelo requerimento 
(a bancada l iberal ,·di,.a-se da tala). 

P~>slo a volos o requerimento, é ap-
provado . 

O Sr Presidente declara em discussão 
a emenda (p1·otestos da bancada con-
servad<lra). 
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Rntra ~ haoeada lihP.ral e snsreot:\ 
~u., Õl erncrula deve enltar em drscus-
~. 

Pedem a p<~lana algnn~ Srs. d~pn· 
tadol< par.1 rlis: utirem ~ rmentla. 

O 8t• Dnt•roliln Junior 
(pela o•·dem ): -Sr. pre~aleuL" , eu íiCre-
tl rto 11110 o ttrln ito '''' noltrol de tlUlarlo, 
o Sr. llitt• Fnrte~ . aprc~~n tandn '' :;r• u 
requ •·r irur•nt ... fni ~ll(JrP..~,;ar a :,;,~,;a
J.(CIII tlo1 un;.roorC IILu pruviutial (apowri•H 
Ja b•III<.:Cultt t:lln.~e>'ll~~t/f)rll). 

O lim rlf1 S. Exc. l'ooi pe.lir oli~r•nr~a 
de inlr'r~rir·ror, uáol'ar:~ .tiscutir->e, ru,,~ 
jJUa \'Olar·MI a CIIICIIII:I (·•p·natlol\ ol 
•ui·• o,, it•·"·~). thJ rnotlO otr:u r~r,.-ll ltuju 
mesmo "Jlltruvrirlu u orp.url!lo tu eru :!.• 
d r•cu~,:.u. 

No enlrP!antn. drpois olt! rcll rar-~c .ta 
sala a hano::ula liber.<l. Qtta>:r n a sua tu-
tal itlailr:. cumr:xcepç.io a1oenas ''"V. El•'. 
e do autor olu r~quenweulll. o Sr. 
Dias Fo rte~. M m ·nte por')ut: ~e mall-
tiver :io ou recruto os depnt:ulus rUt tn-
bli cano~ e hnnvr. portanto, num,. ro 
parn vutar-~ r·, SS . Excs. lanç:'to mão oi es te 
recur«> ria prnto•laçiltl IJil"rPm dJSCllttr 
de 11111'0 :J t'lllelllb, cll··~. Sr. r>rP~i 
dente. qne. ~ in•la ha pouco. gritlll'àO 
quo invor.;Jvfw o no-so pau ioti<mo 11:1 ra 
vota r-~e n urç:uncnto IJ ovtncoal (••Jl·n ·-
les), ell~~. Sr. prrsitltnte, \'11 rn a..:nra 
roru a sauha da obstrnrçào, querem 
protelar a I'OCJÇ.ào t.lo orçamento (apa.·-
tes). 

E' ,·erJa.tl) rt ue e. AA pulha :~m sido 
lauçad.l por ve~ll$ á ban.;ada ~onser
va~nra . 
M~ hoje, Sr. presidente, por uma 

{orça dos ~cout~c•meutos, por um rou-
juncto du (~ircumstau cias, determiul-
das com c~rteu peta raLalidade das 
te.s, a b:~ncatla con~ervJ~dora vc-se co l-
locada oa sua vcrda~eira posrção, isto 
é, na pos•ç:'w do quem quer dar o or-
çamento rellularmente v .. t.ado (ol'6ta-
dos úa /Ja,.t:uda <.:On•"•·cadort~), 1111s 
não á reiçã.>, não ao palallar de.-tc ou 
d aquelle partido político (apoiudos cl • 
6t;a11Cacla consercadiJ,·o). 

l'or uma circumstaocia bem even-
tual. a bancada consen·ador.t. acbou-se 
ew numero igual ao da bancada li-
beral: e. s 'lOhres deputa:.los liberaes es-
quecerào·so do principio de patriotismo, 
que ainda hontem iovor.aTào para nós 
outros e retirarão-se do recinto. 

Mas, dr.pois, vendo que esse recurso 
nào coibia o resultado que tiobão em 
mir:l, vol tarão e lançarão mão de nm 
outro meio, que, igualmente, não pode 
.ser compati•et com o patriotismo; de 

um meio, quo poolo s.,. muito ravoravel 
As emhoscatl:.;;, ás guerrilha." rle mo-
m•nto, pnrl]ne, com certe~l.oàn ê c:orn-
pa lovcl rJ•m •1• interes.~I'S tia proTiocia 
(.t poiadns e ntio apoiados). 

O Sr. Antonio )lartius: - .\ poiado: o 
nolom rleput.ldO tew torta a raz~o. 
(P a1W1 ). 

() Sr. U:trrtiSO Juuinr:-Sr. r rcsi-
llcu tr•. ~~~ uul>r.;.< d~pnt:uJ us lia h~ n.·ntla 
liberal :•rhiio-~•~ de 110 1'0 nccup. to!IO 
>nros r:ul cira~. pnr uma razão '"ui to 
l'iaoa, ,·. ror \) 110 recoluhecerâo que ja 
uos JKttl tâo vent'f'r pelo oumrro! 
~u< outro; pUlliallln... troc<~n~o os 

papo'i~. r:oz~r o roesmo que os ouhres 
tloputarl••• :te.. l)ào t.lt! fazer ... 

\' ,zc:-: - t•uis ratão, estio uo seu 
direito. 

O ~r . llarro;;o Junior ... ma~. si é 
ca~'J t.ll! ~ar lição da p otriousmo, nus 
agora n l'amo; t!ar: nào queremos 
a rnlal'ra parn tli>cutir a medida adiatla; 
vamos votar. (M r. itu bem). 

E. ::ir. pre~illPn tP, l'i é cer to que me-
lhllr ~o ri aqn•lle I(Ua ri por nlltlllO, 
tamlornr melhor litúo da nqu~lleqne a 
tl:'t ''"r nltuoo. ( rlf>úindos). 

IWo-c 11àQ QIIHI'mos nos sen·lr do:;te 
rr•cursn. que tf·m con~lltUJdn o que se 
chR m:t o parlaureotarrsmn dPpra vado 
olo nos.o paiz, para, illudiodu a opinião 
puhhca, prOGf'd~r aqn• muitas vezts de 
accordo LOrn a política pequena e es-
1re11a. 

o'ls, eonsen·adores, não tomamos 
parti' na drscu~~àl) lia medida que roi 
ali ada: 1·;ru•os l'utal -.1. (Mui/o bem). 

Continua a d i$C!1~>ào ola 1·rocucla . 
O :ir. l'rumuod desiste da palavra. 
Euccrrada a discussão, é approvada 

a emenda. 
1':' approvado o art. 5. • do pro1ecto. 
O Sr. Urumood requer que du projecto 

rom as emendas appro~adas srJàO s~pa-
1 ao.los os additivos para 3. • oiscus-
~ão. 

E' approvado este requerimento. 
O Sr. Barbosa da Silva requer ur-

geoc•a para apresentar, por par te da 
commi~são :~ redacção, o projecto de 
orçamento p~ra 3.• discussão. 

E' approvado r• requerimento. 
Os membros da bancada conserva-

dora protestào contra a approvação do 
requerimento, pois declararão que ono 
votavão e retirarão-se na acto da vo-
tação, ficando numero iosuffic•ente. 

O Sr. Presidente diz que poz o re-
querimento a votos quandu os Srs de-
putados ainda se achado oo recinto. 

Coo)idera, pois, o requerimento ap-

• 
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provado e a redacçào do orçamento 
apresenlada. 

o ar. Juromenha ( pelct. 
o,·t:üm):-Sr. presidente. a re.Jacçào 
de qualquer projecto. arresentada á 
mesa pela respectiva r.omrni ssão, deve 
ser as:!Cada pelos membros dessa 
commi , lida pelo Sr. 1. • secretario 
e, depois de approva.ta, deve Ocar 
sobre a mesa pa1 a a ordem dos tra-
balboa. 

Nestas cooditões, desde que um dos 
membros da commissào de redacção. o 
Sr. Dr. Martins Andrade, me declara 
que não assigoou a redacçào do pro-
jacto de orçamento, eu peço á V. Exc. 
que não prevaleça este tristíssimo 
J>recedente e se digne mandar-me o 
projecto redigido pela nobre com-
miSllào. '(,v u ilos apartes ). 

O 8r. Derbo•a da ttllva 
(não temos o seu discurso). 

O 8r. Darroeo donlor (pela 
o1·áam):-Nem bavia necessidade, Sr. 
presidente, do nobre deputado provocar 
uma declaração de minba parte em re-
la~o á questão de que se trata. 

Os protestos levantados por meu 
digoo companheiro de bancada, o Sr. 
Jurumenba, forio justamente no sentido 
de oio terem sido obsenadas aP dispo-
sições regimentaes oa apresentação da 
redacção do orçamento da 2. • para a 3. • 
discussão. 

Para isso. era necessario, como dispOe 
o regimento, que se volasse urgeocia. 

O Sr. Josino: - Votou-se. 
Vozes:-Nào t.nia numero. (Apa,.-

tu). 
O Sr. Barroso Jonior:- Essa urgen-

cla nào se votou e, quando se votasse, 
era preciso mais que se votasse lambem 
dispensa de iotersticio para o projecto 
ser dado para a ordem do dia de ama-
nhi. 

Ora, isto não se deo. 
O Sr. Drumond.-E' questlo de con-

fiança. 
O Sr. Barr010 Juoior:-A nós da 

bancada consenadora é que não fica 
bem decidir as qoestOes aqui, pondo 
de parte o regimento da casa e appel-
laodv para oma confiança que nào pode 
ter na bancad& liberal. 

A pro v& de que queremos apressar o 
m&ia poseinl a votaçio do orçamento 
provincial é qo~. ainda ba pou~o . desis-
timoe da palavra, de que podíamos asar 
e protelar a discosslo. (.lipoiado•). 

O Sr. 8. da Silva:-Coocordo. 
O Sr. Barroso Juoior:-Eotretaoto, 

alo pod81D01 concordar com o açoda-

mento que mauifsstão os nobres depu-
tados no ultimo momento, por que SS. 
Eu. só querem apressar quando lbes 
convem, quando têm nul'lero sufficiente 
para no~ vencer. 

A prova clist11 tlvemol-a muito clara. 
ba pou.;os momeulos. 

SS. Exs.. vendo-se em mioori&, es-
qneceodo a nPcessidade de votar-se () 
orçamento com a maior presteza, reli· 
rarão-se e, volunLio de novo &O re-
cinto, i:lscreverào-se para 1liscutirem a 
materia ;.diada. (.Vuilo bem). 

Portanto, e.,lá muito patente que não 
é pelo desejo patriotir.o de votar o or· 
çamen to oo menor prazo possível, si 
não por qualquer outro motivo, que SS. 
Exs. agora .. .. ( n4o apoiados). 

Vozes da bancada liberai:- Temos 
dado provas do contrario. 

O Sr. Barroso Junior .•.. querem 
apresentar como regularmente fei ta 
nma redacçào. que opm ao menos 8'1 tá 
e.,cripta, para a 3. • :J iscas~o ter lugar 
an.:tnbã. 

Sr prf\S!deo te, ao orçamento forão 
oiJdrecidas mais de sessenta emendas, 
grande parte das quaes rorão appron · a as e consti tuem ma teria nova, que nós, 
si não quizermos aceitar a pecha de 
ineptos, não poderemos nos sujeitar a 
discutir amanhã. 

O Sr. Liodolpho:- Não querem orça-
mento amanhã. 

O Sr. Barroso J uo ior:- Os nobres de-
pulados é que não querião, tanto que 
reti rarão-se oa hora da votaçà•l. 

Nós aqui não estamos resolvidos a 
aceitar &ppellos feitos em nome do pa-
triotiamo somente quando são agrada-
vais á opposiçio. (Apoiados). 

Nós os aceitamos em condições mai• 
ou menos iguaes para uma e outra 
bancada e uào somente quando conve-
nbào á bancada opposta. 

A pron de que a bancada liberal oio 
quer dar orçamento por sentimento 
de p&triotismo é que os nobres deputa-
dos retira rio-se do recinto hoje, qo&Ddc. 
se tratava da votação, por que vtrio-se 
em minoria. (Apoiados e ~o apoia-
dos). 

Nós não estamos deliberados a uao-
çar e a retir&r, a gosto da bancad& op-
posta, &companb&odo uma mentirosa 
bandeira de patriotismo. (Mui lo bem). 

O Sr. t .• secretario lê um oiBcio cb 
secretario dll governo, communicaod" 
que S. Ex. prorogou & presente sessio 
d& &Ssemble& por mais tres dias.-lu-
teirada. 
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O Sr. Presidente designa para ordem 

do dia seguinte: 
Alti H e X horas da manhã : 
E~ per! rente e parccerl!s du commissõe~. 
Att! 1 o ~ hora tia tarcle : 
1.• di~cns~ão thls posturas da c.1mara 

rle Onro Preto. 
2.• discuss:in do addi ti v o n. 8 010 
. I ''"l pmJec o n. ·H· . a .• tl iscnss:in •los ad•litivns no pro-

jut:ln n. 11 ( in~trn •·•;ào pnhlica) o do 
pr·ojr•,·to n. aHI e scns :11llliLims 

-t .• •lo projecto n. 36\1 o •In il tJ n. 
~ao. 

A tti ~ e ~ hora.s : 
a. • di,cussão do or·çarnento e coutas 

1le camaras rnunicipaes. 
2.• do arlditlvo n. 1-A- ao orça-

mento província:. 
'2. • do addili \'O n. H ao pruje.:to 

n. i :i4. 
:J.• dos :ulllitivos n:;. 1 - n e 22 :10 

me.~mo projcct.o. 
'l! .• dos demais a!hli tl 1·os ao lllC$1110 . 
Discussão do parecer da com missão 

especial de inqnerito com voto ern se-
para.lo sobre o autographo da lei n. 
3li'l2 e do parecer indeferindo a pre-
tençào do cidadão Guedes Costa. 

IJLTUI.\ I'AIITE 

·' tu 3 horas : 
Apresentação de projectos, indica-

ções e requerimentos. 
LeTanta-se a sessão. 

--·-- w 

4t.• SESSÃO ORDINARIA. E~ 16 DE 
AGOSTO DE 1888 

PREsr nE~ctA oo SR. CA.IIPE~t.o (vit:e-p,·e-
sidente) 

:iUlniAJIIO: - ACTA. - Observaç~esocmon·Ja 
do Sr. Barbosa da Sil va. - Oi se ursos dos 
Srs. ~·. S:i, C. l'rates, llías Forte>, S. l'ei-
xoto. - Obscrvaçôe:s do Sr. l'rcsidou tu u 
d o Sr. T. Duarte. - Pareceres de commis-
stitl.i. - I , • pari• du ordem do dia. - l're-
rerencias.- Templo do SS. Cora(.;"\0 do J~ 

·$11> da Oiarn~ntiua. - Observações dos 
Srs. li. Candldo e Jurmncnha. - Additl-
• os. - Approvaçào. - Esl:lbelec:lmootos 
asrricelas, - 2.• parte da ordem do dia. -
Orçamento municipal . - Discursos c emeu-
das dos Srs. J. Mur ta. e A. do li alio>. -
Emendas. 
Ao meio dia, feita a chamada, acbão-

se preseotes os Srs. Campello, Lindol-
pbo Caetaoo, Navarro, Caodido Cer-
qu.eira. Salatbiel, Dias Fortes, Silva 
Fortes, Dutra. Rodrigues Horta. Chas-
sim Drumood, Sousa Rabello, José 
Brandiõ, Lafayette, F. Sá, Alvaro Ma-
~had.o, Camillo Prates, Aristides Maia, 
Amaral, Josioo de Araujo, btero, José 

Theodoro. i\merico de Ma t1 1~ • . \ntnnin 
Martin~ . Vaz de Lima, Drnmnorl. ·"ar-
tius de Antlrarle, Tolenrlal, Luiz Vie ira. 
Seve.riano da flesende, GnmP~ CandidCI. 
llamiro Martins, Nogueira. ~foreira da 
lln~ha. lllrho~a lia Silva, C.uflihll de 
~lou ra . Antonio TeixAira . Fran.-i•cn 
Braz. Clau•lionor Nune~ . .lnrnmcnha. 
lgnacio ~l urta. TPixeira 1la ~l111ta.. Pi-
menta. A11 ~:n stn Cr.sar. ,\ r~l ino Cor-
rea. Teixeira Duarte, F!;rr~>: r;, Alves. 
Sn:1re~ P~i~nto, Firmiann C<~sta. l.eo-
orl de RP~ende. Ca rlo~ Nn,::uei ra. Ca rn-
ll'llina, NAI~on. Sahino llarro~o Junior, 
Viotti e Velloso ; raltanrln com can;;a 
participa•ia os Srs. Si lvestre ferra~ e 
Jose Porfirio e sem clla os Srs. Costa 
Sena e França Vranna. 

Abre-se a sessão. 
E' li tia a acta tia antecedente. 
O :sr. Dnrhos n cln S lh;a 

(não tornos o seu discurso). 
E' apoiada o eotra conjunctarneote 

t'm rlrsc u ~:iio a seguinto emenda : 
O Sr. Barbosa da Silva, cone rdando 

em parte com e~tas ohservaç,)es, roser-
\'a-se para Offllrecer a redac(ào na sessão 
immediata. 

Sala das ~c.~soe~. 1 G de A~osto de 
tB88. - Barbosa da Silva. 

O s r . F . 8iõ (não temos o seu 
discurso~. 

O 8r. Carnlllo ProLes : -
Sr. presidente, eu não sei qual a 1·azào 
para este exalta monto, em que acha-se 
o nobre depntado pelo :;.• districto ! 

llontem esta. vamos todos no interesse 
de votar o orçamento provincial (apoia-
do., j, estan mos todos no empeobo de 
fazer com que elle fosse dat.lo para a or-
dem do dia de hoje (apoiados). 

Um dos mais fervorosos propugna-
dores da ldea do fazer-se assim passar o 
orçamento era j nstameote o o obre de-
putado pelo r; .• districto (apozodos). 

O Sr. Barbosa da Silva : - Sem du-
vida ; mas não podia fazer violeocia 
aos cooservadores. 

(Outros upa1·tes). 
O S:. c. Prates : -E tanto isto é 

verdade, Srs .• que, logo que foi appro-
vado o ar r. 3. • do project.o do orça-
mento, S. Exc. dirigio-se a mim e pe-
dio-me que o redigis!le immediatamente, 
porque era de toda a conveoiencia fa-
zer passar o orçamento o mais breve 
possivel. 

E, de facto, oào so para att.aoder ao 
pedido do nobre deputado, como por-
qo.e era esse meu desejo, dirigi-me ã 
secretaria da casa,. chamei um de seus 
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empregldos e reJig1 o projecto al! o 
art. 3. • 

O Sr. Barbosa da Silva :-Appello 
para o Sr. Uias Ft~rl.ea, que diga si o or· 
çamento e~tava reJigado hontem 

O Sr. Dias Fortes : - NAo estava ; 
mas V Ex•:. disse quo apresentava a 
redacção em confiança. 

(tluh·os apartes). 
O ~r. C. Prale.• : - Depois de haver 

assim procedido, hontem foi combinado 
entre a com missão.~ t. • de r.azenda e o 
nobre deputado pelo 5. • distrielo, que, 
logo qnA rosse approvldO o art. 4. •, 
r.,s~o ofTcrP.cida a redacção do todo o 
pro jActo p:ua a 3. • di~cussão. 

EITectinmeotP, Sr. presidente, logo 
depni~ de votado o orçamento, o Sr. 
4eputado pelo 5.• districto pedio ur· 
gencia para apresentar por parte da 
commi:SSào a respecti u redacç\o. 

O Sr. 81rbosa da Si I v a : - E.'IS3 é a 
uoSS<\ questão. 

O Sr. C. Prat'ls : - Bu oào tenho 
queslào com V. Ex.c. 

O Sr. Barbosa da Silva · - A nossa 
di vergP.nci a. 

O Sr. Severiaoo alo Resende : -Nós 
declaramos •ple era uma iofra.:çào do 
regimento. 

O Sr. Alvaro Mar.hado : - ~las v. 
Exc. votou :-ela urgeocia. 

(Conlinuão os apartes). . 
O Sr. SeYeriaoo de Resende : - Não 

ha'l'ia oomero. 
O Sr. O. Pralcs : -Sr. presidente, 

peço à V. !:::te. que me garanta a pala· 
n a ; llo contrario, me sentarei e o no-
bre deputado pelo !S. • districto e a as· 
semblea ficarão livres I! a ouvir as verda-
de., <!.,Ue eu linha de dizer. 

O ~r. Presidente : - Peço aos nobres 
deputados que não ioterrompào o ora-
dor e que ração depois sua• obsenações 
sobre a acta. 

O Sr. C. Praws : -Depois de ler 
combloatlo coro o Sr. Barbosa da Silva 
que se apre~eutar:·. a. redacção do pro-
jecto de orçamPoto provincial para ser 
aubmellido à 3. • d iscussào. logo que 
fosse votado o art. 4. •. S Et c. reqoe-
reo urgeor.ia para apresentai-a. 

O Sr. Barbosa da Siln : - E' Ye.r-
dade. 

O Sr c. Prales : - Depois do no· 
bre deputado ter ftogido que havia 
apresentado o parecor da commlssio, 
levantou-~e da bancada conservadora o 
nobre deputatlo pelo i'!. • districto e 
suscitou duvidas si poderi~ ou nlo ser 
aceito o parecer. 

O Sr. Barbosa da Sil•a, respondendo, 
declarou que tinha apresentado um pa-

rtcer imcompleto, porqo" es.~a era a 
praxe tia assemblea, mas, desde que ti· 
oba havido rrclamação da bancada coo-
servatlora, elle flllixau o facto ao jul-
gamento da mesma bancada . porque, 
si ella coovie~se em que podia ~otrar 
ua ordem dn dia de hoje o projeeto de 
orçamtolo com a redacçào imcompleta, 
assim accordar-se· bia. 

Mas, Sr. presidente, isto. para mim, 
oào tem explicação e eu peço permiMào 
ao nobre depulatln para fazer al~:uma!l 
consider~çOPs ~obre o facto, C UJ~ vera· 
cidade S. Ex.c. acaba de c11nflnnar, $ 
não s~i ~~ podPrei classificar do estra-
nho. porque, à vista da rxaltnçào que 
lem se manifestado a proposilo Msle 
assurnpto, d preciso usar de uma lin· 
guagcm tal que não provoque os insul· 
tos o hnproperios n· . o! tem sido troca-
dos aqui. 

Sr. presidente, o facto se deu tal 
qual cu referi e o oobre deputallo, que 
até ao momento em qoe fingio apre· 
~eotar o parecer estava de iuleiro ac-
cordo comigo em que o orçamento dP.· 
via ~er votado immediatamcnte, por· 
q1Hl esta v a isso no loter~~·r. 1le toalos 
nós. entretanto, <.ootramarchou, 1:- to é, 
disse qne. posto que fllSsc i~so de 
som mo interesse p:1.ra a proTiocia. a as-
semblea de•ia considerar a redacção 
como oào apresentada e. portanto, o or· 
çamento oão podia figorar na ordem llo 
dia de hoje. 

Mas, Sr. presidente, é preciso allen-
der-~e a que não foi votada nn orça-
mento medida alguma que pode~~e ~>o
caminhar o nobre dep~;tado para e!se 
objectivo, diverso daquelle que até en-
tão tinha sido o seu ooico e principal. 

O Sr. Barbosa da Silva : - Era uma 
violeoci.a ao regimento. 

O Sr. C. Prales : - A razão, 6 pre-
ciso que eu a diga claramente e peço per-
missão para fazel-o, porque o nobre de-
putado me disse particu:arD"ente, de 
pessoa A pessoa, e eu preci~o permi:s· 
são sua para fazer essa declaração, que 
é e!seocial oeste momento. 

Depois que sabimos da assemblea, 
o nobre deputado, e--cootraodo-se co-
migo na roa de S. José. disse quo nós 
o havíamos illudido, fazendo inserir no 
orçamento o ma medida sobre a estrada 
de ferro Baliia e MiMs. 

Declarei ao nobre deputado que ab-
solut3meote n«o tinha tido intenção de 
illu:lil-o ; qoe a m.edida não era mi· 
oba, mu do nobre deputado, o Sr. 
lgoacio Morta, e, como na occasiào em 
que me acllan na mesa, S. Exe. quiz 
que essa emenda fosse considerada 
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~mo additiVO, eu affirmri que nàu era 
"'"''OtP.i por e lia , en tendenelo ser uma ne-
.:e~·•dade para a pro,·incia. 

U Sr. Oarhn~a da Siha: - E.•><' la-
elo n ~da explica o 11:.0 h;e relação ~~~ 
tr~ ello e o m~n procedimento de h un-
tem, ramo drc larou o nefll amigo r m 
parlirul~r . 

O Sr. C. l'rates : - E11 so q11 ero •JU O 
o nobre t1 ep11tacl u ll •w• s1 é ou uào ,.tr-
dade o q11e •·11 rdh o 1 

O Sr. lla1 hu~a da Si I ,.a : - E' ' ~r
dade : mas ~~~~~ é a cao~n tlr, o: cu t·n•· 
tediDIPiliO. 

O Sr . C. l'r atrs :- ,\ gora, ,j i· nu 
não a rau~a ri(• ~CII proccdlmeoto, a a.-
semblra aj11 izr. 

O ouhrc rltpulado lledaron rn1 f111 
que. ''isto tr•r l•a,•ado nu urc:uucnto 
uma mtditl~ rrla ti~a à :•s!rada rlc fo·rro 
Bahia e M mos, ~~~~~ d~ ria orça mr o to, 
prefere:. que a pruvencea llcas~o ~rm 
essa lei. carrrgaueln rllc ct•mt r;rl a a n•s-
poosabilirlacle de~~~ ac to, a que ,·in· 
&asse semelbauto mtdiíla. 

O Sr. llarho~a tia Si l\'a : - I'Cifl]ll l\ 
realmeore nito prdla rorrcnrrer par:• 11111 
orçamenlll rp1 u COIIthe~~e ll l~pMiçt)es 
heten g 111 a~. 

O Sr. L:. t •ra te~ : - Sr. pr~~~~J~ntP, 
~o deveri3 rrqnerer uma >essáo s~creta 
para 8J1\a rli scu~~ão. ma~ não o fa~o-- . 

O Sr . llat bMa ria Sth·a : - :'\ào é 
preciso. 

O Sr. C. l' rates ... por is$o que eu 
eoteodo que tudo o que se pas~a 31J II l, 
por mais vergonhoso quu seja. l'''r 
mais que llcp11ma os crrdotos dc~ ta in-
stitatçào, rle,·e !ler conhecido pelo I'Ovo, 
para q11e r~ te li que ~n hcnd,. em que se 
tem convertido a ~$semblr-a prov1ud al, 
cuja ~uppres~ão seria talrez um bem. 

Mas, como dizia , o nobre deputado 
me declarou qnr, em qnalqotr outra 
circumstaoc13. so encontra na para oacto 
do deputado que apresentou a rmeoda 
e dos quo votatào por ella qualilic:•ti· 
-.os os mais asperos. 

O ~· r. IJarhosa do Sih•a : - i"rto ru 
ose1 de qualificati\'OS asperos, nem V. 
Exc. serra eapn de supportal- ~~. 

O Sr. C. l'rates : - O noL ·e ilepn-
lado me tlisse que o;io ns3ria. roa!- que 
era caso para usar-se delles e tota a 
assemblea conhece o espírito fino e ma-
licioso do nobre deputado. 

Portanto, e pre.:iso que o nobre de-
putado concorde comigo que houtem, 
quando roi apresentada essa emenda, 
S. E.sc., à t . • vista , não a julgou de tan ta 
importaocla até qoe ella tran-si tou pela 
.assemblea. 

O Sr. Barbosa da Silva : - Nào tive 

conhrri mrnto della. sinão no acto da 
,·o ta tão e a h i fizrrrlamaçôel'; mas h ou v e 
drput~rlo~ que igualmrnte pensado 
como rn P não nu 1·irão nem lei-a. 

o !'r. C. Pratl'l' : - N~m Iri-a r 
O f:r. llarhlt~a da Sil\'a : - ~ào at-

teueiPi ii n para a vntaçio. 
n Sr. C. l'o atrs : - O nobrn . l ~pu 

ln• ln th•tl:o ron ljiiC, pal'~aml t• :o cmcrula 
ICiioth·u '' .lf t••M ,. Uio.Hultro :tre·urdu 
t(II O linl ,, ,, ,, ,·iuo entre ~~~ 1lr puta•lu~ 
p:1ra •• .... :açito tia~ e>~trada~ de rerro 
lio':.ria uullo, pnrquc I01lC1s os dCI' IIla.-
'h'~ tpH· ~e rruni riio para C>:<O flru ti-
uh;, , 'nno·or1l ~dC1 rm IJUC n~o ,~ ~cpa
rHtn um~~~~ ,.,t ratla ele ft•nn, pnrqne 
11 111a~ g:o r:. utià" a ~aurçàn ,t;,,.nutra$. 

I 1 ~r . I lo as F Orles 1lâ um a pari!!. 
11 lir C. l'r ates · - Eu "''"" r· fel-

rtlllltt a ,., rrta.le e a minlt .• mleuç~o 
oiwe·· toiTrnrlrr a ruoguem. 

O Sr. Jurnrrwnh~ : - '\o•m ni~~" ha 
immoralirlarto :~ lsuma. 

I) Sr. C l'ratl'g : - E11 n:in C~hJU 
qurrrmln l'r r Mlo·n~ivn a nrngur m, pnr-
11111\ '~' ' ia nrrt'.:.<a rio\ f(I1 C m•· ••ITo•nolr..sse 
a mim proprio. 

O Sr 1'1 rl'iiiPnte : - l'rçn ao nobre 
dl')lll l:IIIIJ 1111 1! Crup-~e aoJ OhJCCtO rle SUa 
exl'h,açl'lu. 

O Sr. C. l'rates : - Eotrnt.lo, Sr. 
prel'iclrnte, 1)1111 uão haria o•sso tncon-
\'Cnieotc, IIOflllle totl o~ ntis ~nteooia
mos qur 3S ~~Iradas de ferro er~ o tle 
snmmo intercs$e para a pro,·inrta e o 
11nhre depulaolo mesmo, o Sr. llarbosa 
da Sih·a. nrlrdarnn em sc11 discurso. 
Ma ~. !'r, pre~identt> , elfecth·ameuto 

conrordoll · se nn nãll ~~pn r:.ç:io das 
es trad a~ rln rrrro, afim de que o pro-
jec to relath·n n Cfse serviço publico su-
bi~~e à saocçào. 

EntrNanto. Sr. presidente, o oolJro 
dr1•11 1nrln p~lo 5. • dist ric to, o Sr. Uar-
bo~a d:t Sih•a. qojz &eparar as e~tradas 
de rerro " na o o rommuoicou a nenhum 
de ~cus collegas. 

ll Sr. llarbosa da Siha : - ~ào 
apoiado : rn appcllo me~mo para V. 
Ex c. 

11 Sr. C. I' r ates : - Quem " e reve-
lou o plaoo do ool1re de( utado foi o Sr. 
Jnrnroeoba. 

O Sr. PrPsideo te : - Peço ao nobre 
dcpo•ado que cioja-se á m1teria. 

O Sr. C. rrates : - Sr. prcJideole, 
declarei que era iocoo.,.eoieote a sepa-
ração dos diversos ar tigos do projecto 
de estradas de ferro. desde que todos 
nOs h a vi amos concorrido para a passa · 
gem do mesmo. 
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O Sr. Severiaoo de Resende dá um 

apar&e. 
O Sr. C. Prates : - Eu poço ao no-

bre deputado que me aneotla. 
Posta a questão assim. S. E~c. terá 

ainda coragem de classificar .Je desleal 
o nosso procedimento 1 

Depois de apr8S('utada a emenda pelo 
Sr. ~lurta, o nnbra deputado disse. em 
conversa particul:~r, que se tinha pra-
ticado uma deslealdade para .:om elle. 

O Sr. Barbolla da Silva : - V. Exc. 
faz mal em collocar a questão ues5'1 
torre no. 

Acl:o qu·• não deve trazer para aqui 
o que se diz particularmente. 

O Sr. C. Prales : - Eu estou di-
zendo a verdade. 

E, sendo assim, porque motivo eu 
não hei de trazer para aqtli factos que 
não podem ser contestados. JI!O. uJ'l 
tudo que se tem passado é cuoseqoeo-
cia delles 1 

lll' necessario que a assem!Jie;a Oque 
sabendo do occorrido; fique hem intei-
rada da razão porque o nobre deputado 
pelo :S • districto retirou hoje o parecer 
que hont11m apresentou. 

O Sr. Barbosa da Silva :- Ja expli-
quei esse fa.cto. 

O Sr. C. Pratea:-A verdade 6 que 
o nobre deputado hontem apresentou o 
parecer sob e o orçamento pro,·incial e 
bojtl o retira, porque oàn o considera 
valido, quando pausava I' e modo con-
trario atê á bora em que o ofTereceo. 

Ora, si o nobre deputado procedeo 
assim, esse rac!o precisa de uma ex-
plicação ... 

O Sr. Barbosa da Silva:-Explica-
çào que ja :Jei. 

O Sr. C. Pratas ..• e a explicação é 
que o nobre deputado suppunba que, 
sendo incluída oo orçamento a estrada 
de ferro Bahia and Minas,prejudicava a 
.sancçào das outras estradas de ferro. 

O Sr. Barbosa da Silva:-Prejudica 
o rlano por nós adaptado. 

E' exacto. 
O Sr. C. Prates:-Eu disse ao nobre 

deputado que, si por ventura fosse ne-
cesaarío o meu voto para fazer passar 
.~; lei por ~/3, caso eUa nio fosse sanc-
croaada, eu alo ma recusaria a votar. 

S. Esc , porem, me respondeo ama 
couea que eu nlo pos30, nem dn • de-
clarar nesta assemblea, mesmo em be-
aeOelo della. 

O Sr. Barbosa da Siln :-Pode de-
clarar com lOda a franqueza. 

Deisemo-aos de meias palawas; diga 
tudo. 

O Sr. C. Prltes : - Não quero, nem: 
devo. 

Eu julgo, pois, Sr. presidente, que o 
nohre deputado não >ioha razão, como 
:lintl~ h•lJO não tem, de snppor qne seus 
collP.I(:os for •o desleaes para com 
S. Exc. 

E. Sr. presidente. si a pecha de des· 
leal pudesse recahir sobre algnem, de-
veria recahir l'nbrll quem qui1. sepa-
rar as Pstradas de ferro com sorpreza 
de todos. 

O Sr. D~rbosa ria Silva : -Eu não 
falei om lealdade ou tl e~lealdade; nem 
posso ser responsa v r i pelas palavras 
que V. Ex c. mo attribu~ . 

O Sr. C l'rates:-Agora, Sr. pre-
sidente, fica ao criwrio da asserublea 
saber si, pelo facto de &e r sillo , , .... da 
uma medida relativa á estrada de .erro 
no orçamento, deve-se ou não dotar a 
provi ncia com esta lei de meios. 

Do cri terro da assemblca Oca pen-
dente esta que.•tào. 

Uaclaro que nào tenho o mí nimo ia-
~eresse em que no wojecto de orça-
mento :Jgure esta ou aquel!a medida. 

O meu Hm ê dar meio~ ao governo e 
proceder de modo que o roeu proce-
dimento não possa ser encarado equiY()-
camente por quem quer que seja. 

Si a al'semblea entender em sua 
sabedoria que deve separar o addi tivo 
rela tivo á estrada de ferro 8:\hia 11 
Minas, que o faça; mas, si entende de 
modo contrario, Lambem não v~jo mo-
tivo para esses factos pouco edific:~ntcs 
que se estão dando. 

O Sr. Barbosa da Silva:- V. Exc. 
fez uma narração do; factos completa e 
verdadeira. 

Quanto aos commentarios, porem, V. 
Exc. tem di rei to de razel-os como en-
tender. 

O Sr. C. Prates:-V. Esc. compre · 
bende que os commentarios dos faclOs 
dependem do mollo porque elles se 
passào e do modo porque cada um Ol 
encara. 

Eo entendo que a razão porque o 
nobre deputado não quer boje dar or-
çamento ao governo ê estar i ocluid~ 
no mesmo a questão de estrada de 
ferro. 

O Sr. Barbosa da Silva:-Quero dar 
orçamento. 

O Sr. C. Prates:-Hoje não quer; até 
bootem queria. 

O Sr. Barbosa da Silva: - Aiod~ 
quero. 

O Sr. C. Prates:-Hoje não quer e é 
preci30 que se declare muito franca_ 
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mente: mu1tos deputados da bauco.da 
liberal retirão-se da capital e nós não 
havemos de licar, eu, pelo menos. para 
tl .mnos um orçamento prlo rtual não 
potiP.mos nos responsablh~ar. 

Oesdo IJIW a OllposiçfH) nfio tJO$~a 
votar nm ' "·c::\mento como il tlo ~na 
obrigação, •lt••:iaro que hei de •liscutir o 
orçamPnto r> emllar~c.ar-lhe a pas:~agP :n, 
por t111hH M meins a rr.eu alcance. 

O <;r. Comes Canolhlo: - ~io ô t>atrio-
tismo 

O Sr. C Pratc•:-~eja ou n~o ~rj~ 
patr:ntismo, eu assum• a r~~pousabi
lidade do meu proc., .. imento: fiquem os 
Srs conscrvadorus em maioria, façàu o 
orçamento, dotem o governo dos mais 
largo~ meio~ de ll.~baojamonto; nada 
terei com isso; e declaro que voto con-
tra a emenda apresentada á acta pelo 
Sr. llarbosa tia Silva, porque clla não 
consagra a ' ~rdade 1! 11 quo aqui se 
Jlasson. (.lf ui/o bem). 

O S •·· Dh:ut ForLcl!l: - Sr. 
vreshloute. infelizmente, vejo ho1c (ea-
li~ado o prO"nosticn que li~ nos pri-
cueiroR di~~ ~e oos;;o~ trab:.lbos! 

Eu co•nprehendí, Srs . logo ao inicia-
rem-se a~ no.;sas sessões, desde que o 
parl itlo liberal ha\'ia se uoi.to ao partido 
couservador para tradu7.ir em leis, 
nesta casa. certas e determinadas me-
didas, 'JUe ao encerrarem-se os nossos 
trabalhos, quando tra tassemo~ de votar 
a lei de meios, todas estas difficuldades 
h a v.:io de surgir! 

V. E:c sabe, Sr. pre~ideutc, que a 
causa deste desmantelamento, que a 
causa desta aoarchia. 1p10 a causa de 
não se ter aioda votado o orçamento 
provincial é esse congraçamento do 
partido liberal com o partido conserva· 
dor (apoilldos e flãO apoi~dos) para .a 
obtenção de certas e determinadas medt-
das (apoiados e ndo apolaclos); cougra-
çarneoto, Srs. , direi mais, do partido 
liberal, do rartído conservador e do 
partido republicano (apat·tes). 

O Sr. Orumood:- Eu protesto da 
minha partt. 

O Sr. llias Fortes:- E a província, 
Sr. presidente, como Jeremias Taylor, 
que,ao ver seos bens sequestrad:~s e sua 
':.asa tomada. exclamou: 

c Tirarão tudo que me restava; mas, 
ao menos, deixarão-me a raculdade de 
pensar e o poder de compadecer-me 
delles • . - - . • 

A pro•incia dll Miou, Sr. presidente, 
poderã tambem dizer hoje dos seos re-
presentaot~s: t~~mpromeU_erão o meo 
credito, desbaratarão as mmbas ren~as. 
esbanjarão os meos bens, mas detxa-

rão-mo o poder de 'asti1ul-os (muito 
bem). 

E' o unico direito que fica á pro\'in-
cia. o •te compallrcar-~t~ de nit•, quo so-
mos soos rcprese utautrs uo nono de 
1888! 

V. lü . .;abe!Jueesta aj•emblra uuuta 
towu •o p11uto quo teto tocado es te 
anuo. nunca dco prOf:IS, como nesta 
ses~:io, rle lão pnuro critcrill! 

Eu ,.,.,, ., tnlluua, Sr. presidente, 
acudiotfo a "'" appello uo uobro depu-
tatlo 11010 :i. • •listric' lll. u Sr. Ur. 11. da 
:::llva. que IIOrl{uotou-me si rnaflueote 
fui hOU lUIII II IJrllSillltaofa :l fO•IacçàO dO 
projuclo tle urç::uue:llo. ,;i uo,;,, rcdacçáo 
os la v a ou nt111 fu1t:1 . 

Sou Cl I. ' " dt!darar :, ca~a. Sr. pre· 
sidente. que n projeclo •le ur.;amcnto 
aprcsenta1lohontem pelo Sr. fl .tla :;hva 
náo estava rctll):itln uo tOti•J o unica· 
me o te at~ o art. :.J_ • 

~las, a esta declaração quo fdÇO, Sr. 
prcsidoote, preciso acr.res~eular: tem 
sido proceJ imonlo s~gn1tlu nesta c:asa ~. 
ainda ha pouc<1 tewp•l, fu1 observado 
em relação ao graode proJccto da 
estrada tle ferro Oeste e outros, 
Oeste. CllJa redacção final fu1 apre-
senlatla pulo :)r_ l) r_ )l.trtins do Ao• 
dratle, relator da rcspecuv<~ comm•ssão. 
;; m•nulos depois do mesmo apJlrovatlo, 
tem sido pr cetlirnento no!Sta c;,.sa, digo 
eu, apresentar-se a redacç:'10 Ju 11rojocto 
lle orçamento logo depuis dt: npprovallo, 
emi)Orn uilo esteja f~ita uo todo. 

E parc,ll·IDC ttun. Lrudo o Sr. ll. da 
Silva dado Mmo reJigiJo o projecto e 
deveodo predominar no espíri to de to-
dos, sobre tudo dos deputados gover-
nistas, o desejo anleote de dar orca· 
mento ao governo, SS. EF.xs. devíão ser 
os ;>riruei ros a ace1tar aquella redacção 
(apo1ados). 

O Sr. Barbosa da Sll1•a:- Foi uma 
faciliJa\IR em que eu lucorri . 

l) Sr. Dias Fortes:-Eutret;llllO, assim 
não aconteceo e o nobre deputadn pelo 
t':l .• districto, o .:ir. Jurumeoha, veio A 
tribuna oppor-se a que a redacçào apre-
S•"tada rosse aceita pela mesa (apartes). 

Ja vê V. Ex., Sr. presidente, que, 
apez.ar de ter sido apresentada a redac-
ção do orçamento, elle hoje não figura 
oa ordem do dia, e porquef 

Porque um deputado governista se 
oppOz a isso! 

O Sr. Jurumeoha: - Porque o governo 
não quer este presente, resultado do 
açodamento. 

O Sr. Dias Fortes:- V. Ex. o~o tem 
o direito de Calar em açorlamento, por• 
que V. Ex., como fiscal dos iotere!ISBS-
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da proTlncia, consentio que a redacção 
de um projetlo de estrada de ferro, qno 
a sobreearrPgara f m ma is de 29 mil 
conto~. fosse apresentada 5 minutos dA• 
JlOÍS de approvado o mesmo, e foi ainlla 
V. Ex .. quem pedio o encerramento da 
3, • discussão do mesmo projecto 
(apoiados). 

Ora, si o nobre dl'puta,lo consentio 
nesse açodametLO, quand•1 tratava-se 
de um projPcto ~ue sohrecarrPgava a 
província em mais de 29 mil contos, 
como esllanha agora o que chama aço-
damento em relação ao projecto de or-
çamento provincial1 (opa,·tes). 

Sr. presidtote, sintn e sinto profun-
~amente que no ultimo dia da \!, • pro-
rogação de nossos trahalhos, em \'t'Z de 
estarmos oeste recinto atteotM, di~co
tindo e votando o orçamento provincial, 
o orçamento munic•pal, estejamos hoje 
presenciando a tomada de contas do 
congraçamento do partido liberal cnru 
o partido conservador e com o rPpu-
blicano! 

Hoje não era o dia proprio de vir-se 
tomar coota.s aos deputado!', mas rra 
dia de llubirPm leis à sancç~o. si nós 
:iusat>mos sabido cumprir os no~sos de-
"eres nrsta sessão, devPres liDe nos são 
impostos não so pel~ sociedade, como 
pelos partidos políticos que par~ aqui 
oos enviarão (opa,·les). 

Sr. presidente, e claro, é manifesto 
que da bancada liberal tPm havido mais 
'tOntade de dar orça.me.nto ao governo 
do que da bancada conservadora lttpoia-
dos e não apoiados). 

O Sr. S. Peixoto dá um aparte. 
O Sr. Bias Fortes: - Eu posso, com o 

mesn o direito,fazerreverterao nobrede-
put.ado pelo 8.• districto o seo argo-
mento,dizendo 4118 a bancada conserva-
dora não quer dar orçamenloaogoverno 
porque estã em minoria (continuao o~ 
opol'le1). 

Sr. presidente, é preciso tornar bem 
clara a argumentação apresentada pelo 
nobre dqputado representante do S. • 
districto. 

E' certo que, em orna das sessões 
bnidas nesta casa, ha Ires dias, o meo 
illustrado collega e amigo, o Sr. Ac!lo-
nio Mitrtio~. declarou que não compa-
receria um ~o dia nesta assemblea no 
período da 3. • prorogação 8, ne&sa oc-
easião, eu disseque fazia minhas as pa-
lnras do nobre deputado e creiO que 
igual declaração lizerão o o tros co !legas. 

Uoje é o uI ti mo dia da 2. • proroga · 
ção e ama,obi começa a 3. •, portanto, 
ainda nlo estamos em rontradicção com 
aqoella nossa declaração. 

Sr. presidente, feita a declaração, 
como oxigio o nobre deputado pelo 5.• 
districto, o Sr. Barbosa da Silva, e 
tendo, por minha vez. expli ~~do qual a 
razão do desmnntela.mcnto da assemblea 
oo seo ultimo dia da 2.• prorogação, 
voo sentar-me, declarando que de ama-
nhã em diante, começo da 3.• prorol(a-
ção, não mais comparecerei a esta casa, 
porque ~stou convencido de que a reo-
niilo da assemblea este anno e um ver-
dadeiro dcserviço á província. 

Sei. Sr. preFidente, qne o or~::~mpnto 
tem sido adinrln, porque oa mesa e na 
commissão t'xistem preter1çOes que vão 
onerar muito a província c que ti pre-
ciso pa~sarrm nos nltimos momentos da 
sessão! 

Ora. si estas pretenr.ões, estes privi-
legios têm por fim onerar a província, 
eu prPsto um serv iço não concorrendo 
~.om a minha pcssl)a para passarem 
ta.IS medidas. 

'l'eoho concluído (mvilo bem). 

Oos- Sr8. Ant.onlo Mnrtlne 
o 8onre tll Peixot.o 1não tP.mos 
os seos discttrsos). 

() 8r. Pre&ldenLe ; -l~u tlevo 
à ca~a uma explicação. 

E' verdade que hontem, logo ap<); de 
encerrada a votação do art. ~-• do or-
çamento provincial , o nobre deputado 
pelo 5. • districto, v Sr lhrbosa da 
Silva, membro d;\ commissão de redac-
ção. requereo à casa urgencia para 
oiTerecer o seo parecer. 

Pondo em votação o requ~rimeoto 
de S. E1c., declar~i que elle h a \'ia 
passado, mas, nessa occasião, ja sa 
havlão retirado todos os deputados con-
servadores e apenas restava de vê. 
prompto para. retirar-se lambem, o Sr. 
Moreira da Rocha, que protestou que 
não eatava votando. 
M~s. apezar disto, des !e que elle es-

tava de pé. eu o considerei como \'O-
laudo a urgencia e ella passou. 

O nobre deputado, o Sr. Barbosa da 
Silva, requereo Lambem dispensa de 
in terstício para que a redacção do pro-
Jecto figurasse na ordem do dia de 
hoje, mas porque ja não havia numero 
para votar-se, este requerimento não 
poude ser tom.ado em consideração. 

O Sr. Barbosa da Siln :-E' eucto. 
O Sr. Pre.~ídente: -Tendo-se dado 

este facto á.~ 8 hor;r.s da noite, é claro 
que até ás t2 do dia seguinte não po· 
díão decorrer as 24 boras para que 
o projecto figurasse na ordem do dia 
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Então, 110 accorrlo com o rPgim Puto>, 

':]lào o ioclui na onl~m do dia. 
f ica a~sim respOo1litla a observaç.'\o 

que fet 11 nobre tleputarlo. o Sr. Sá 
quando ded~ r.m que a mesa retirou 
da orllem do d1a o projer.to de orça-
mrnto. 

S. Exc. ni10 tem ra7.àiJ ne~te ponto. por-
quanto " onlum d11 •ia foi cnof··~GIO· 
natla L• P.Ia mP~a quando ja não cs1av:1 
IIAnhnrn llt' lllltatJO I'TP.SI'Iltll fl npt' II:IS 
.achaVà·~O 11•• ~en lni{:IT o Sr. nffil'i:ll 
m aif1r , 0 llf' lla IIIIIICa r11 ' ' 'I l'<lCI'C 
ioclui,lo o prltJ I' CL•• •lc orprum1 Lo. 

A mesa •lccJ ,r.l •j110 11i111 CIIITII II CIO 
nenhum ar t•urtl(l cum a hanra• la 
cuoservadora e qnP, ·i as<ím proc•·rteo, 
fo1 ten.ln 1'111 vi~ta o r.•gitnPntto ~ 
não delx:l lldll-~11 lr ,·..r por t1ual rp1cr 
outro intr re••o meu ·,~ ,·,Jnf,;, ,._, ''e I. 

u S1·. Fran•:i•,·o ::-à:- .\ CCit•> a t'x-
plicaçàu ti •J V. Ex-:. 

O Sr. 1'rr,;i 1 lcu t~: - E' o que tenho 
a diur COIIIO i nform~ç:iu i1 ra ~a . 
Encerra•!:~ a •liscn•sào. ó a1lprov.1rla 

a act1 o rejPi tatla a emenda do Sr . 
Barbosa da Sil v;\ . 

O S o•. ·r c ha•it·a l)utu·t~-. 
(pelrl Ul'tlcm) : - lluquenu. :-;r. p 1 r~•
dente, quo V. Jo:xr. s" digne •Je " an-
dar con ~ll{n ar na a"a que eu ah~li1·c-me 
de VOIH, QUPr ti rai'Or, IJII Pr C(lnlra 
a emerda , alim llP que fiquen1 o~ meos 
c:ommi llctll•l~ certos de 411e não Putrei 
em r.oochavu al~; 11m com o parti•lo 
i;beral. r1uer sollre e~lrad<LS de furro, 
quer sobre outras quaesquer med1das. 

Pa1·ecel'e~ áe cotMnissão 

O Sr . .M:~rtio~ de Anuratle onereco a 
redacçào final do addhivn n. 5 ao pro-
jeeto n. 8. 

Approvada. 
Apresenta mais para 3. • discussão 

o projectn o. fi e os arld11ivos o~ . t -
E-. o\, 7. t4 , 1G. l !l. 20. :!1, ';!~ ~ t :l. 

Par3 a orrlem dos trabalho:;. 
t.• P:\1\TF. 0:\ OIIOEll UO 01.\ 

Prefcrencaa/1 
O Sr. Baptista Pimenta requer pre-

rerencia para a discussão do projecto 
o. 236. 

O Sr. Augu~to Cesar requer igu~ l
meote prefereocia pa1 a a discnssào d~ 
projectll n. :11•11 e sens additivos, dos 
additivos os. i -b, 22 c H do pr.:.jecto 
o. Ui~ e dos addditivos do prOJecto 
Jl, 9. 

SãO approvados ambos os requeri-
mentos. 

Tem,.lo do S. S . Col'(lçlio d.s J e-
S1<.f ch Diamantina 

Entra Pm 'l . • discussão o pr<~j ~cto 
o. ':!:16, 'IHP anlorisa o llispendio de 
!!O:OOO.SOOO com as nbras !leste templo· 

O Sr. Gonac• Ct• ncllclo 
(não tPmos o ~eu tli~curso) . 

O S r . ..Juo·unac nhn :- Sr pre-
sitlcnt~ . nàr• oh, tante t~•· apr sPntado 
alg 111i' prnJCCl•Js relativos 1\ cnn~ll(na
çúo ''' ' v orba~ JJara obras do tnnn ,u~
lnt~1 o. ven hn urTerccnr a iu tia 11111 athll-
tll·n. •1 •111 ronsnlra outra~ n~cP«.- • tl :ulus 
'Jlrl .d lllt'Ulll pall'iLante< e que ,. ,, f,lrtm·~e 
t1 eP.rt•Js melhorampntos na Cltlatlc tiO 
l'a!'-~n~. 

Eutr.• r.s •hver:;.1• vprb.t•. p~ç 1 uma 
para a r:t•IP:t dn l'a.•·n~ . IJ IIO nà" e:< tâ 
n:~s wu•llt•'H>~ •I e rnrrc.•pon•ler :tlt gr:.nde 
uunu·r" •le crimin11S.1~ •111 ni-krlle~ ; 
mu ra p.1ra ro1u;ertns o tPrm1n.rç.1u rias 
uhras ,J;t igr-ja matriz tia mn~m.t t:l-
tla•lr. cujn estadtl e deploravel e mai ~ 
pa11•c'o um l'al'tO tclhPiro tlo que um 
templo snHrado o mesmo o ''" ~ existe 
,) llnvídu á ioidatf\·a particular, prin-
·~ip:droPule clu h·•ora!lo ~:xm . Sr. ha-
rão rio l'assns, alma grandu e c.rrJoJU 
e a quem maiorP.s e mais rcleuntes 
sen· rço~ deve aqaella citlrule. 

F:sto lugar nà•• tem rrcebillo Mi: esta 
tlata o mPnor auxilio. á r.xcc>pçào da 
pequrna quantia de 1 : 0!!1í6000. rlis-
trihnilla rr lo mrn lillnstrauu crrllega. o 
Sr. Carln~ Nogneir:~. de muitos aooos 
a P~ la partr. 

.I. :t. • rarte tio :~llrt itivu rerere-~e ao 
r.eru i t~rio •I" .\ tt~rra•lo; a .~ .· ao theatro 
da citlado de Pa~~M . 

lletoMtto o <>.uditi vo á lllesa e c~pero 
quo a casa o tomara na dev1da cunsl-
dcraçilo para que sejão a1teudidas 
aque!:as necessidades. 

O município de Pas!!Qs, Sr. presi-
dente, ó um dr1s que m~i~ concorrem 
noouallucnte para os corres puhlícos. 
corno se poderá verificar 1Jos reollimen-
tos das collectorias . 

. \ inda ha uma receita importante. 
que não é arrecadada oa rollectoria. 

!lotir11-me ao imposto de barreira 
sobre os generos de e.1portaçào e sobre 
gado. 

Esta · ~r11ita sobe a mais de 60 con-
to!\ de rs. líquidos. 

Um mumcipio que tão vantajosa-
mente cnocorre para o augmeoto rla 
receita publica é de jastíça que seja 
attcndido na distribuiçào de pequenos 
favores 11 auxílios. 

Assim, espero que Passos não coo 
tiouará oo esquecimento em que tem 



estado e raça-se a devida justiça, con· 
cedendo-se as ..,erbas consignadas no 
additivo que envio á mesa. 

Será uma reparação ainda em tempo. 
Diz-se, Sr. presidente, que estas leis 

que autorisào YeriJas. desde que não 
estejil.o no corpo do orçamnnto, sil.o 
como que oão existissem e ~l~ servem 
para illudir os tncautos; não penso 
assim em absolu to. 

Desde qno a verba seja para um !1m 
util e oece,~uio, deve o admlotstrador, 
quando illustre e sensato, tornar e!Tdc· 
liva a sua entrega. 

E temo• muitos exemplos de verbas 
assi111, quo sãc sali~roitas, tanto ma ls 
as quo peço, trne po1lom ser doduzid as 
da verba-obras publicas 011 sobras de 
quaesquer outras verbas do llrç:uoen to. 

Espero justiça. 
São lido~ e apoiados os seguintes 

aduitivos: 
~. i 

Olfereceinos como adtl i:!·:" ao pro-
jecto a. 236 o seguinte: 

Art. Fica o presidtlote da p•·ovtnCt:l. 
autorisado a despender pela verba-
obras publicas-ou sobras do quaes1uer 
outras as st>guiotes quantias: 

3:0006000 para auxilio ia obras da 
igreja matriz da cidaJe de Musalllbi· 
obo; t5:000,S00i) para coostrucçào de 
uma ponte sobre o rio Sapucahy no 
lugar denominadu Porto dos Viaonas, 
no município de S. lioosalo. 

Sala das sessees, 16 de agosto de 
t 888.-Leonel Fi I bo.- Na varro.- A ris· 
lides Maia. 

N. t -a 
Offereço como additiYOS ao projecto 

o. ! ali os projectos seguintes: H t , U 2, 
6! , 91, 93, 94, 176 e 177. 

Sala das sessões, 16 de agosto de 
t8S8 -Gomes Candido. 

N. 2 
OO'ereço como additívo ao projecto 

o. 236, em ! . • discussão, os de o. t 78, 
! !3 e !38. 

Sala da• sessões, t 6 de agosto de 
t888.- Gomes Caodido. 

N. 2-A 
Additivo ao projeclo o. !36. 
Olferecemos como addiliu ao pro-

jacto o. !36 a matería d~ projectos 
de os. 38, 60, 'l8, 104, 121!. t 75, ! t6, 
3U e 315. 

Sala das sessões, t 6 de agosto de 
t 888.- Aristides Maia. - Soares Peixeto. 
-Caodido de Cerqoeira. 

N. 3 
OO'ere~mos como additivos ao pro-

joctn o. 230 os de DJ. 59, 89, 2t3. 
214, ! l ti, !87, !88, 3t 2 e 362. 

• Sala das sessões. 16 de agostn de 
i8S~.-Josino de Araujo. - Aristides 
Maia. 

N. 4 
Addilívo ao l'l'lljecto o. -:!36. 
O!Terecemos co.oo additivos ao pro-

jacto em d iscus~;io o• projecto~ de os. 
13. t 5. 16, 3:1, 68. 11!1, t~\ . 168, ~. 
216, 125, t 3U e ~7. 

Sala das ses~ues. 1 ti de agosto de 
1888.- J. Outra.-Anstide.s Maia. 

N. :5 
OITerecemns como additivo ao pro-

jacto n. ':!3li o sPguiote: 
Art. fica o presidente da proviociOL 

autori$adn a despender a quantia de 
t O:ooo,sooo para a con trucção do umOL 
rua, IJU8, partindo da est~~ào da 1'5-
trarla do rerro nes ta 1 .,llal, venha 
atü á rua do Paranã; pela ,·crba-oiJras 
publicas-. 

Sala das se$sOes, t il dt! agosto de 
t 8R8.-Francisco AmaraL-Gomes Cao-
dldo. 

N. 6 
OtTerecemos comi) a•iditivns ao pm-

jecto o. 236 os de o;;. 65, 66, 70, t 79. 
Sala das sessões, 16 de Agosto de 

1888.-F. Braz - G. Caoditlo. 
N. 7 

O!Terecemos como additivo ao pro-
jacto n. 236 o seguinte: 

Artigo. Fica o goveruo autnrisado a 
despender pela verba-obras publicas-
a quantia de ! :00'16. ct>m a mcoostruc-
çào da ponte sobre o rio Capivary, oo 
arraial de Santa Cruz da Chapatla. mu-
nicípio de Minas Novos; e a quantia na-
cessaria com os reparos <'• estrada de 
Minas Nov..s á cidade do Arassuaby; re-
vogadas as disposie-"ies em contrario. 

Sala das sessõos, 16 de Agosto de 
1888.- 1. Murta.-J. O. Nogue1ra.- G. 
Caodido. 

N. a 
Olferecemos como additi v o ao pro-

jecto o. 236 o seguinte: 
A assemblea legisla ti n proYínci&l da 

Minas Geraes decreta: 
Art. t . • Fíea o presidente da pro-

víncia autorlsado a despender pela •erba 
- obras publicas- : 

§ i .• t O:OOO,$. para urgentes con-
certos na matriz da cidade de Paracatli. 

§ i • 8:0006 para aequisição de 0111 
predío para escola normaJ e externa~ 
lll cidade de Paracatú. 

§ 3.• 8:QOOI.para acquisiçào oo com-
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~trocção de tlln prcdio para cadea na CI-
dade da Bagagem. 

Sala das se~sõ••s . 16 d'l Agosto tle 
1888.-Padre La f a vcue.-Vcllos•).-G. 
Candido. · 

N. \1 
OITereCI'mo:: comn a!IJi th·os ao rrn-

jecto o. :t:Hi us rn•j•Jc tos do n~. 1ii , :H I, 
t t,!) e :ttii. 

s~la da~ ~es~•)C• . 1Ci do AI(Osto de 
11:181:1. - l• ... lre Autuuio Telxeir: •. -Tei-
xeira da ~loua.-1~ . Cano.l ido. 

N. 10 
OITereço como alltlllivo ao pr~~Jccto o. 

:t:m o ~e!{u iute; 
~·ica o [Jrcs•dentc da pro,·inc•a auío-

risado a despewlcr pelrl Yerha- ohras 
publicas- a •Jnantia de 10 :0006. com 
os concertos de •rue carece a matrl 7. da 
freguczia dll Autunio U1as do Ouro 
Preto. 

Sala tias sessúe~. I O de Agosto de 
1 88~. - Salath iol tl e Almeida. 

N. 11 
Olfereço como additivo ao projecto n. 

::!;l6 o seguinte: 
fica o presidente da pro,·íncia auto-

rbado a dospculler pela verba - obras 
publicas- a quantia de t O:OOO,S.com os 
concertos ua matriz da r.idade de Que-
luz. 

Sala das sessões, 16 de Agosto de 
1888. - Salathiel de Almeida. 

~. 1~ 

Addí tivo ao projecto n. 236 . 
Artigo. E' o presidentn da província 

autorisado a de~pender pela verba-
obras publicas- a quantia do I : 000;). 
para as obras da capei la do Hosario da 
freguezia ciG Ouru Preto; 500;~. para a 
de S. J o~é e 500,5. para a de .. tattosí-
nhos. 

Sala das sessõAs, 16 de Agosto de 
l888.-Salathiel de Alweida. 

N. t:l 
Otrereçocomo additivos ao projecto u. 

~au os de os. t JO, 1:1\!. 133, \!63 e 264. 
Sala das sessões, 16 de Agosto de 

1888.-Salatbiel de Almeida. 
N. U 

Artigo. Fica o presidente da pro-
víncia autorisado a mandar fazer pe1~ 
verba--obras publicao- ou pela sobra 
de outras quaesquer verbas os concer-
tos de qne prec1sa a ponte sobre o rio 
das Velhas, na freguezia do Jequiübà, 
mnn.icipio de Sete Lagoas. 

Sala das ses!ôes, t 6de Agosto de 1888. 
-Cbassim Drumond.- T. da Motta. 

-L. .Jo Goclny.-JMt! Horta - nias 
Fortes - Vaz de Lima.- Salathicl de 
Almeida. 

N. 1ií 
Fir.a o pres idente da proviuo'Ja autn-

risadoa despenuor :1 r1nan1l~ oln 10;fH'O,$. 
r.nm nula ponte no ll in :-;"""· r.ommn-
oicando a rul~•l n dll ;-; , J,ãn :'iepomu-
ceoo r·om n ,.rr;d.ol dn llr~r.ni.Jrrto. 

Sala rlils >PS>óes. 11i tf •t Agosto do 
Hl!!l:!.-t·errcira Alvc~.-$ala t l'le i t.le 
Almcío.Ja. 

N. 1fi 
OITerec:r.mo~ como aolol itl vn~ :10 pro-

JCcto n. :!.HJ os rl 11 11:< . lli!l . I i O, 1 i t. 
1i:!, 1i:l. ti'l , :1:JJ . :liO••mai~ose
t; uioLe: 
. Anlgo. Fica o flr.J~itiPnll• ti~ pro-

'' lnt:ta au tori:<ado a dosp•·tulH pela ver1J:1 
-:-obras puhlica$- as S"guiutes quao-
llas: 
~ '1. • :i : OUOS. para a iweja de S. 

Sebastião th l'o>nte ~uva olo ll•u das Ve-
lhas. 

§ ':! . • 1; iiOO :') . nara mrtilkaçflo do 
rego O:jUC ~ t:lll t iO llrPJàO a POI'Oaçào de 
S. Sebastião ola P.•ute )lu""· 

§ 3.• t :OflO;). para constru ir dua.~ 
poutes, urna no llrP.1:i•• e toutra nas 
!' urnas, rorrrgos 11:1 fn·gm•zia tlu Saul'-
Anna do 1\io das Velha~. 

Sala das scss()e.-. 1ti ole Ag•1sto rle 
t88A.- ')alathiel •le Ahnnid:L.-I'adre L. 
de Godoy. 

N. 17 
O presidente fi ca au torisallo a des-

pender pela verba - ubras publicas-
ou $Obras de •ruae.~quer outr~ s: 

§ t. • l'ara reforma c conr.ertos da 
cadea da cidade de Pa~so~. 1 u; Ot.IO;S. 

§ 2. • Para concertos e obras da 
igreja matriz da mesma cidadd de l'as-
sos ,iií:OOO;~ . 

§ 3.• Para auxilio e concertos do 
cem1terio rta freguczía do Atterrado, 
3:000~ . 

§ 4.• Para a construcção de um 
tbeatro .na cidade de Passos, t 0:0006. 

Sala das sessões, 16 do Agosto de 
t 888.-Jurumenba. 

N. 18 
OIJerecemos como additivos ao pro-

jecto o. 230 o de o. ~85 e mais o se-
guinte: 

Artigo. Fica o presiden te da pro-
víncia antorisado a despender pela verb& 
-cbras publicas- as quantias de ... ... 
20:000,$. para a abertura de uma es-
trada entre a cidade do Pessanha e a de 
Tbeopbilo Ottoni; de t0 :0[}01~. com a de 
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uma outra entre o arraial do Patrocl · 
11io de Guaalllet e a (reguezia da. Fi-
gueira, JDQoleiplo do Pessaoba; de 
i :0008. como auxilio ás obras da lgl't'ji\ 
matriz da freguezia do Rio do Pcllxe, 
mooicipio do Serro. 

Sala das ses~Oe~, t6 de Agosto de 
t 888.-S. Barroso Jooior.-Ciaodionor 
Nunes. 

N. i9 
Otrereço como additins ao proje~to o. 

!36, que ora se discut~. os de os. ts 1, 
82, 83, 2i3, 359. 337. :..98, ~2~ e tto. 

Sala das seSl!oes, tO de Agosto de 
t 888.-Augusto Cesar. 

N. 20 
Otrerecemos como additivo ao pro-

jacto em ôiscussão o dn o. t 09. 
Sala das sessões, i 6 de Agosto dq 

1888.-Dr. Coelho de Mllnra.-Barroso 
Jooior.-F. Alves.-Augusto Cesar. 

N. i t 
Art. Fica o presidente da província 

aulorisado a entregar pela verba-obr:~~ 
publicas-ou pela sobra de quaesquer 
outras á mesa ad1nloistractiva da santa 
casa de miserico• dia da capital a quan-
t ia de ~O OOOsSOO.'l , como auxilio da cou-
clusáo das obras do novo hospital. 

Sala das sessões, tG de Agosto de 
1888. ~Francisco Amaral. 

N. 2i 
OIJerecemos como addít"o ao l'l'G-

jeclo em dis.:ossào o seguinte. 
A ri. Fica o gonroo aotorisado a 

despender pela verba -obras publicas-
a quantia de 8:0006000 para "'oxilio á 
conalisaçáo d'agua pola vel da cidade de 
Olinira. 

Sala das sess1\&s. t6 de Agosto de 
1888.-Dr. Co~lho de Moura.-Barroso 
Jonior.-.\ugusto Cesar. 

N. 23 
Arl. Fica o presidente da província 

autorisado a despender pela verba 
- obras publicas-a quantia de 2:0008, 
como auxilio á san1a casa de miserl-
cordia da cidade do Juiz de Fora. 

Sala das sessoes, t6 rte Agosto de 
t 888.--J. Uorta.-J. Dntra.- T. To-
lendai .-Augusto Cesar. 

N." 
Art. Fiu o presidente da provincia 

autorisado a auxiliar as obras da igreja 
da freguezia de Matbías B3rbos3, em 
Juiz dt! Fora, com 3:00015000 e á irman-
dade do Senhor dos Passos na cidade 
do Rio Preto com ! :0008()00 pela •erba 
-obras publicas-do cnrrente ou fu-
&aro esercicio. 

•• 

Sala du aeiSOes, t 6 de Agosto de 
t888. - T. Tolendal. - F. Alves.-J. 
Horta. -Ciaudionor Nunes. -Augusto 
Cesar. 

OJJ'ereço como addit i •o ao projecto 
o. !36. 

Art. E' o presidente da província 
autorisado : 

§ t . • A entender-se com o da pro~ 
-vincia do R lO de Janeiro e waodar fazer 
os reparos da po•.te que, na cidade do 
Rio Preto, une as duas províncias, con-
correndo cnm a metade da~ despezas 
pela verba-obras publicas- :Jo •igente 
ou dos futuros exercícios. 

§ 2. • A mandar fazer a estrada de 
rodagem qno commuoique a estação de 
D. Eusebia, da estrada de ferro Leo-
poldina, com a rreguezía de Sanl'Aooa 
do Sapé; e as pontes sobre o rio Cbo-
potó na mesma estrada e a do Cam-
pello no Rio Novo, lodo {>ela verba-
obras publicas- do vigente ou dos fu-
turos oxercicios. 

S. R. 
Sala das se.ssõos, t 6 de Agosto de 

1~88.-T. TolenrJai.- F. Braz.-Ciao-
dioto:.-r Nunes.-Luiz Vieira.-Augusto 
Cesar. 

N. 26 

Arl. Fica o presidente da pro•incia 
automado a auxiliar as obras da ma-
1m da freguezia do Divino Espírito~ 
Santo do Piau com 3:000,5000 e as da 
capella de S. Pedro, na ex-colooia de 
D. Pedro, em Juiz de Fora, com t : ~. 
no corrente 011 futuro exercício. 

Sala das ~essoes. t 6 de Agosto de 
t 888. - T. Tolendat.- F. Alves.- J. 
Horta. - Ciaudionor Nunes.- Augusto 
Cesar. 

N.i7 
Fica o presidente da província auto-

risada do mesmo modo a despender a 
quutia de t O: 000,5000 em auxilio das 
obras da matriz da parocbia do Rio 
Pardo, monicipio da Leopoldina. 

Sala da.s sessões, t 6 de Agosto de 
i 888.-Luiz Vieira.- Augusto Cesar. 

N. !8 
Art. Fica o presidente da província 

aotorisado a despender .Pela Terba-
obras publicas- a quantia neeesaaria 
para a coostrucção de uma ponte sobre 
o rio Urupoca, na picada on estrada 
que communica a ctdade de Tbeopbilo 
Otton.i à do Pes...'I&Oba. 

Sala das sessGes, t6 de Agosto de 
t 888. -Co nego Pimenta. - A.ogusto C&-
sar. 

• 
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:-; . 29 
Art. O go\"ernn provincial nca auto-

ri~:ulo a dPspender pe 1 ~ tPrbõl obra$ 
public~s-no exercíCIO do t 8R9 a qnao· 
tia de !1:0 0;5000. como auxilio ás obras 
tle ca n~ li~açào d'agua potatel na rr-e-
KU~zia do Go LJYea. do município da Oia-
mantí::a. 

Arl . Fica ignall!!ente autorisarlo o 
governo da pro~incia a despP.ndrr a 
quantia o.IP. ~:000c50 O com as obras da 
matriz tia rrrgnPz,a de Cou teoda~. do 
município dP. Montes Cl~ro~ . dcdu-
ziodn-:t tb mP~rM vcrha-obras pu-
blica~. s. r1 . 

Sala tbl' ~~!<.•lle.•. tn ,1 ... AgMto de 
t8'18.-An~:n.:to Velloso.-1\ miro Mar-
t ios - Gomes Candi•lo.- F. Braz.-Al-
n •o Machao.lo.-Aili{OSto Ce~ar. 

N. :tO 
OIJertço como adtli tívos ao projec:t•1 n. 

! 36 o~ dA os Hí 11 240. 
Sala ria~ ~P:<~OP~. 1(1 de Agosto rle 

t 88S.- Chassim Orumonf! . 
N. !lt 

Ofi'Prrçn rnmo adrliti\"n ao rrojecto o. 
231i o~~~ o 45. 

Sala da~ ses~Ms, 111 de Agosto o.le 
i 888.-Cbal'sim Dro mond. 

!'( . 3~ 

OITereço como additívo ao prnjPcto 
o. 236 o de o. ~40. 

Sa la das ses~óes. H\ de Agostn de 
t888.-Chas~im Orumond. 

N. 33 
Otrerecemos r,omo additivos aoJ pro-

jecto o. 236 os de os. t 64, i GG, t G5, 
t 68. t 67 e 28G. 

Sala das sessões, 1 G de Ago,to de 
t B88.- Silva Fortes.-Augusto Cesar. 

N. 34 
OITereço como addítivos ao projecto o. 

236 os de os. 78, 42, 117, 2:1:1. 310, 
t 03 e 404. 

Sala das sessões, t U de Agosto de 
t 888.-Aolero. 

N. 35 
Fica o go,.erno autorisado a despen-

der a quantia oecessaria com e aug-
meolo do paço da assemblea provincial 

S. R. 
Sala das sessões, 16 oe Agosto de 

t888.-Ramiro Marlios.-Americo de 
Mauos.- Nelsou. 

N. 36 
Olrerecemos como additivos ao pro-

• )eelo D. !36 OS de M. 366, 285, 40, 
~. !93e 360. 

Sala das SPS$0es. f G de Agostc de 
1888. - Braoo.lão. - Salathiel de Al-
meida. 

N. 37 
OfTereePrr.os corno additivo ao pro-

jecto 11 . 2:16 o~eguinte. 
Fica u presidente da pnviucia aulo-

ri~:ulo :L dr~r~oder pela verba-olJras 
pn1Jhra~-uu pelas sobras de ou Lr.s 
verbas do orçameotu quo va1 v1gorar 
a fiiHllllia de 5:000/JOOO para a erlifi-
t·ação da capella do cerniterio publico 
d~ ci•lallo du Serrf\; revogad;.:c as di~pn
siçt.IPS Pm co oh ario. 

Sala das se."sões, 16 de Agosto •le 
18!\8. - 1Jrandào. - Salathiel do Al-
meida. • 

:'1. 3!1 
OITcrPço como addilivo ao proJecto o. 

'laG o .~guinte . 
.-\rl. f ica o presi•lente da provinda 

~ctnri~adn a IIAspeorler até á quantia 
de reis 25:0006000 com os reparos e 
mel hnramPo to~ dfl que necogsita a es-
tralla qne vai de Quelnz a Suassuhy e 
dest:l frPgu ezia á cidade do Entre !Uos; 
reYOI(ao.las as dispoFi~Oes em cootrario. 

~:1la das sessO••s. i 6 de Asn~to de 
1t!AA.-Or. Campolioa,-Augnsto Ce-
l'ar. -CODI'go Pimeota,-Or. Coelho de 
~oura - 1. MurLa. 

N. 3!! 
OITereço como additi vo ao prO JaCto o. 

236 o seguiote. 
Art. uoico. Fica o presidente da 

proviocía autorisado a de!!appropriar a 
ponta ~obre o rio Lourenço Velho. oa 
estrada que segue de llajubã para o 
Alegre, propriedadn tio cap Joaquim 
Ribeiro de Carvalho e commendador 
Cuslodio Ribei ro Pereira, nos termos 
da lei. 

~ala das sessões, t6 de Agosto de 
t 888.-F. Braz.- A. Velloso. 

Encerrada a discussão, é approvallo 
o projecto. 

Seguindo-se a discussão dos addi-
tivos, cada nm por sua vez, são todos 
approvados e passãp com o projecto 
para 3. • discussão. 

A requerimento do Sr. Baptista Pi-
menta, é concedida dispensa de ioter-
stlcio em favor do proj~:cto e additivos. 

Estabeleelmento1 agricola1 
E' approvado em 3. • discussão o pro-

jecto o 349, concedendo ravores pua 
ruodação de e3Labelecimeutos agrícolas 
na proviooia. 

Sio f«Jnalmenle approvados ·os addi-
liYos ns. 1, ~. 3, 4. 6 e 7. 
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~.• PARTI DA OU i ll M DI A 

O•·çnmenlo mu11icipal 
Entra em 3.• d iaeus~ão o projeeto o. 

Ui, deorçamento municipal. 
O ar. lsoac lo Hurta.·-Sr. 

pre•idente, não é um di~curso que 
venho fazPr: para is~o ~ou o t . • a reco-
nhecer-me inwmpetente (n4o apoiados 
gerou) e'TI uma as.~emblea illustrada 
como esta, qu~ se compoe de oradores 
pro•ecto~. verdadeiras glorias de nossa 
pro•incia. 

O Sr. Antonio Tei1oira:-Como é V. 
Etc. (A v~inclos). 
• O Sr. I. Murta; E eu, Sr. presi-
tlente, tenho somente em vista deren-
der-me de uwa especie de accusação 
com que se dign!Ju m.mnsear·me o meo 
sympathico amigo e distincto collega, 
o Sr. A. de ~attos, digno relator da 
commissào de orçamento municipal. 

Como se devem recordar V. E1c. e a 
casa, Sr. presidente, na ~~~o do dia 
~lS de julh.> proximo passadll, o digno 
leade1· da bancada r.onservado.·a , me o 
distiucto amigo, o Sr. Dr. Sabino Bar-
roso, ew nome da mesma bancao~ . re-
clamou da honrada commissão de fa-
uoda muoi~ipal a apreaeotação do 
projecto qne orça a receita e fixa a 
despeza das diTersas municipalidades 
da pro•iocia, projt~Cto este, Sr. presi-
dente, que não ticba sido apr'lsentado 
até então, apezar Je re~larem somente 
• . dias·desessio ordioaria ! 

Como V. Exc. ba de se lembrar, eo-
\lo, eu, quo o aooo pas..qdo fazia parte 
dellta commissãn, dei alguns apartes, 
w.oodaodo o pedido do honrado IM<ler. 

E ao assim fazia, Sr. ptesidente, 
tpOrque a commissio do aooo passado 
foi Tebeme.ntemeote accusada pelos 
·meus dig.aos c:oll1!8_as, os Sn . Drumood, 
O. da Silva e C. Pratea ·(apartes), ape-
ur•de ter aquella comm1aslo, da qual 
eu immerecidameote fuia parte como 
. relalor (~ apoiado1 gmw), apreseo-
udo o projecto mais cedo do que a 
c:ommissào deste aooo, isto 6, tO dias 
antes de findar· se· o pruo ordioario .da 
MISio. (A p.?iados). 

O Sr.Camíllo Pratea:- Nà.oca auDIIi 
a commilll1o por esu razão. 

O Sr. I. 'Murta:- Eo olo n nho re-
taliar. Sr. ·presidente. e11 Dlo ~eobo ae-
euaar • nobre commissio d" orçamento 
municipal, com a·lplal estou de perfeito 
aceordo. 

Tem sido sempre pru e o•ta cua 
•perar a coaa•i•ln de or~••to aau-
oicipal que u dhenu camaru da 
pro,iocla eoTiem u soas propostu 

para serem atteodida'l no re~pecli•o 
projeeto. :tlim de evitar-se que. flcaodo 
al~oma je fora, adveoba por isso pr.-
jo•zo "seus interesses. (Apoio..tos). 

Estou de pleno accordo com o mea 
sy:••palhicn r.nllega, o Sr. A. . dtl Mauos. 

Esta razão é mui to pro~edente,porque 
devemo:; ligar todo apreço, toda consi-
deração. dispen~ tr todo nosso exame ao 
orçamento muoidpal: porque, Sr. pre-
sideo:e. o muoicini•l. como muito bem 
dis.~e o nobre depnladn.o Sr. Dubosa da 
Silva. é a pedra anl(alar do mnca-
oismo administrativo do nosso paiz, 6 
o ponto de tJartida para o~ maiores 
commottiruen tn~. p~ra a relícidade do 
paiz. por isso mesmo que a roticid:ule 
pohlica, a relicidadn geral de um Es-
tado provem da relicidade municipal. 
(•\f uito bem). 

Sr. presidente, quando eu vi a hon-
rada commissãn de orçai!' .tiO munici-
pal composta de deputados illostrados, 
inlelligente.•. comn os Sr>~. Barbosa da 
Silva, Salathiel e A. de MattM. eu r1ei 
parabeos as diversas municipalidades 
da província e eRperava quo s.:;. Excs. 
virião apresentar um projecto noTo. 
nma obra apurfeiçoada, muito tliYersa 
daquella que o aooo passado a com-
missão de orçamento municip~l apr&-
seoton e que m•~receu da parte do il· 
lustrado Sr Dr. Bubosa da S1l va ve-
hementes accusaçOes. 

S. Etc. , em um tom, permitia-ma c» 
nobre deputado que o diga, oào vai 
nisto oll'eoaa à S. Exc., em um tom 
sarcastico e pouco benevolo em rela-
çlo ao humilde orador qun ora •os rata. 
perguntou si aquella commissào ti11ba 
confeccionado o orçamento da accordo 
com u ideu noTas, com as idea• 
da boje em ordem do dia, com u 
idus contidas no projecto de rerorma 
municipal ja approndo pela camara. 
lemporaria e hoje em discussão no se--
nado . 

Mas, Sr. presidente, quando ea es-
perava um projecto que consultasse os 
Terdadeiros interesses de nossa estre-
mecida proTioeia. Ti, entretanto, que a 
nobre commialo deste aooo apreseo-
~o aeo trabalho moldado pelo mesmo 
t.adiobo 4a do uno passado I 

E i ato traoqollisa-me. Sr. presidente_ 
deiu•me a cooseleocia mais expaosi '"~• 
porque eu coneoço.ma de que a com. 
miuio do uno passado 10obe cumprir 
c. Mil :tn er. desde qu a deste aooo., 
eoaaposla de nrdad.BII'U oolabilidad•. 
d,ipu de ·OCCopar as posições m• '-
emioeotea do pai1 pelos Mas laleoto.. 
apreeeotoa 11m projeeto ou mesmu 
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cooclições qu~ o c D3so,lãoacremeotecen· 
su ·ado eolàn. (Apoiados; mullo bem). 

Sr. presi.\P.nte, cu não querv retaliar ; 
ja dis~e :11~ •1ue coccortlll com a ~ l' l pli-
car;c'•M tlaolas pelu digno relator da . -c•>cn rn 1:1~an 

Si o •tn it.r•:~~e. pllr'l lll, 1n•leria fnP.I-o 
vantajo~a rn~ule c b:t.<lJ.Va fazer miuhas 
aq pahvras proferulas o anno passado 
ue~tn rermlo pelo honr~rlo deputado. 
dig1111 f(l(JI•'>enl~ lllf) tiO :J.• dislrÍClO, O 
Sr. 11 ttrn·•·• I. quamltHii~sc I( U•I. seodo 
:.t..<~ maiorias n•1s eurpns tltolibcrativos 
re,qpon~avci~ Jlfln mard HI tl•l Hl liS tra-
bR i h n~. perante a província a nobre 
maioria li llnral tle hlljO é a unica res· 
pousa vel pelo alr37.o tios trabalhos par-
lamuntares o p~lu~ ~acrificios que a 
mesma vrnvincia tenha de supportar: 
tudo correrá pnr sua conta I C Apoia•los 
'- wfo apoiatlos; apartes; O S,•_ pre!i • 
de11lll r .-.:lalna altenç4o). . 

Sr. presidente, oão pensava que mi-
nhas despreleociosas palavras provo· 
cassem lacllo barulho ! 

llarece que não eslo•• sendo ngrada-
• ol ;i honrada maioria; portanto, nada 
mais direi com relação a nsle assumplo, 
oem sobre a marcha do~ acontecimen-
tos que temos infdiamenle presenciado 
oeste augnslo recinto ... 

Voxes:- Falou muito bern. 
O Sr. Gomes Caodido: - E' irre..~poo

divtol. 
O Sr. I. Mar la :-Ainda com relação 

ao projecto de orçamento municipal, te-
nho a apresentar i consideração d.a 
casa doas emendas. 

A. primeira versa sobre o o. tll do 
a ri. 8 .• do projeclo o. u~.qoe diz (l6J-

Reduzo nesta labella os emolomeo-
·~ mandados cobrar ~las uerba.çôell 
d •s uderoetas dos criados de seniço 
domestico, cerlidoes, ele. 

Esta medida • de toda a j usliça, por· 
que oe mumcipios do norte de Minas 
es\lo em condições di tersas dos do sol 
(apoiados) . 

A ! . • emenda inclue oo• mesmo 
numero do mesmo arl. lambem os mu· 
oicipios de Minas Notas e Salinas. 

O Sr. Baptista Pimenta: - Apoiado; 
estão nu mellmas condições. 

O Sr. I. Mnrta:-Sr. preac.leole, feiw 
estasligeirascoosideraçOes,peçotlfllculpa 
a et\a illuelrwa U56mblea . •• 

O Sr. Candido Cerqueira : - V. Ex c. 
ralou perfeitamente; não precisa pedir 
deeculpa. (A~). 

O Sr. I. Morta : - Agradeço a bon-
dade de V. Eu., a~quem sou muito 
reeoobecido. 

Ct~roo dizia, feitas estas liHciras rna:· 
sid~raçr'lell, ,·~nho desceu peu h a r-me tl•! 
nm compromisso contrahitlo perante a 
provincla. 
. vuar~ol u, n n suss:io liu. ;; tio Jnuhn pro-

s.aurn pass~1 ln . n meu olc<lit tt' l" rnl lo" 'll . ,., . 
drgno ro•prcsuut:mle !lu :-1. • • li~t• it:lll, 11 
'1' • . \ . ~!.tia , :tpr.:.<t~l l lll : l 11 : 11 l'o't (lll'l' l· 
cucuto,pudill•lu infnrut:t,•'ot•< :u• ~,. ,. ,. t•ntl 
·ohrll a pr•·.<•'t'Íp(?i•• o.ln •' 1'11111' tio• n•la· 
Jàu Jn:iu Ju•t• •lll Fi0Ut!ll"•••ln, cu p••tli :a 
palan.t I "' ~'· • n••twntl~ r :au u .. t.ru tlo•tHI· 
t;uln. 

O Sr. ;\ ri~ti · lcs Maia : - t·: tll' pll is 11 
r~I(Ucr: nulnlll ficou abaf:lt lt) ·' ' '' hoje. 

O Sr. I. ~t url.l : - Entrutant.l, uãLt 
tend ll h~vi t lu dlscus~:'lll aln,; rn• rneri-
mon tn~ aos ~a bh:tt.IM.cu ,aprovei t:11ttlo a 
laq;tii'Za tiii(H'i):;Cnle tl~b:tll', 1'01\ltO h t~JI.l 
me tll:'scmpcnhar do comprumisso to-
mado ne~~a or~::tsião. 

Pe~u permissão para •leis:~ r t.le Jlartc 
a~ cir.:umstancias c f:lt;Lns ncotcriorcs 
:10 tragico c lutuoso aCOIIh!cimenlo que 
.teu I ugar a ser a p:ttrla pri vnrla do um 
dos seu~ lilhos mais tlistinctos, o IJr. 
Manoel E<tev~ Olloni. 

O Sr. O!(ltista Pimen1:1 : - Apoiado: 
uma d3.S glorias tia no,~:a pro,·inc'a. 

O Sr. I. ~urta : - Sr. f"~"idcnte. eu 
sou o primeiro a proclamar as altas 
virtudes que orna vào o O r. ~lanool E~
leves Otloni; rendo preito á sua mc-
moria c! lustre e veneranda, mas neste 
momento eu trato somento tiO factn 
para mostrar â assemhlc3 e à província 
que o meu distincto collega. o Sr. A. 
ltaia, foi inju~lo quando accusou pela 
rorma porque o rez a um seu collega de 
grao, o Sr. Dr. Francisco Coelho Duarltl 
Badaró, digno juiz municipal do termo 
de Minas Novas, magistrado que tem 
pautado os seus actos pela justiça e não 
pelo sontimento partidario. 

O S. Baptista Pimenta : - A.polado ; 
o Dr. Oadaró mu.ito honra a sua toga 
de magi~lrado. 

O Sr. Gomes Cãndit.lo : -E' uma das 
bonitas intelligeodas da província de 
ltinas. (Apoiados). _ 

O Sr .• ~ristides Maia : - Tem s:do 
um juiz euergumeoo. ( 11 p>iados e nao 
apoilldos). 

O Sr. Ramiro Martins : - E' uma 
das glorias de nossa magistratura. 

O Sr. Gomes Candido : - O Dr. Ba-
daró tom um nome feito e não pode 
cabir da repu.tação de que goza mere-
cidamente. (ApoiOOo$ ; apartu). 

O Sr. I. Marta : - Sr. presidente, 
como dizia, eu pres.:iodo de tomar em 
coDsideraçio os factos anteriores ao 
lraaico acontecimento que pri•ou a 
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nossa socieJade de uma da.' sua• glo-
rias, para me occupar somente com a 
questão da prescripção do crime. 

O Sr. Aristides Maia dá um aparte. 
O "r. I. Morta : - Eu tenho toda a 

convicção de que o nobre deputado, 
moço intelligente, comt> é, cle;>ois de 
ou vir as razoas que vou ex pender. 
ha de concordar que o Dr. Badarô cum-
prio exar.tamPnte o seu dever. 

O Sr. !\a miro· Martins : - R do ac-
cordo corte a lei. 

O Sr. I. ~lurt<l : - Farei, poi~. um li-
aeiro historico do que SI) tlCU relativa-
mente 3 prescripção. 

A pronuucia do accnsaclo João J o~cl 
de lligneireclo foi connrmada pelo juiz 
de di rei to lla comarca de Jequitinho-
nha em t 865. 

O Sr. Augusto Vclloso: - l'elo juiz 
de dirP.ito Dr. Torres. lib~rnl, e em 
Julho de t 865. 

O Sr. Aristide; ~laia : - Mas, 11 jui;o; 
muoici(>a l era preparador e como tal 
tinha obrigação de mand:u intimar a 
parto queixo.sa para poder enviar o 
processo 1\1\ jui1. de direito. 

Si o juiz municipal n;'co ~nmprio 
es~a formalidade e si o juc7. de oi rei to 
julgou sem ella, o julgamento e nulln. 

O Sr. Augusto Velloso:-M~. a que 
'fem isso com relôição ao processo e pr()-
noncia 1 

O Sr. 1. Morta : - Perdoe o nobre 
deputado: eu não cheguei ainda a esse 
ponto, e~tou comer.ando o historíco. 

O Sr. Aristides Maia : - Eu o ouço 
com toda attençào. 

O Sr. I. Morta: - Como dizia, a pro-
nuncia do accusado João José de Figuei-
r.ldo foi confi.rmada pelo jui1. de di-
reuo !la comarca, o Dr. Francisco Fer-
reira Torres, que não é suspeito ao 
partido liberal. .•• 

O Sr. Ramiro Martins : - Era um 
distincto magistrado, digno deste nome 
honroso, intelligeneia privilegiada. 
(Apoiado$). 

O Sr. I. Morta ..• em Julho de 1863, 
no mesmo anno em 1, a e se deu a la-
menta ui morte do Dr. Manoel Este•es 
ouoni. 

SobmeUido pouco depois a julga-
mento, o cidadão João José de Figuei-
redo roi absolvido pelo jury e. ba-
nodo appellaçào da parte queixosa, o 
accusado se evadi o da prisão .•. 

O Sr. Aristides Maia:-E comof 
O Sr.Aogusto Velloso:- Como se ende 

qualquer preso; sahio da prisão! 
O Sr. J. 311urta ••. mas foi para lagar 

aabido, residindo desde eolào na rre-
guezia e município de Montes Claros. 

I O Sr. Aristides Maia: -N3o apoiado; 
diversas nzes a policia. tencln noticia 
de que &lle se achava em Montes Claro,, 
mandou perstguil-o e não roi encon-
trado e, portanto, não podia haver pre-
scripção. 

O Sr. Anl{nsto Vello~o: -!'elo con-
trarin: as diligencias p!)liciaes provão 
que havia certeu de estar elle oaquelle 
lugar. ("portes). 

O Sr. I. Murta : -En pcçn ao nobre 
deputado ~ue me preste attrnção. alim 
de poder d1scn1ir cnm a devida ralma .• . 

O Sr. Aristides Maia: - Sou todo 
ouvidos. 

O Sr. I. Mnrta : -Sr. presidente, os 
repetido~ aparte~ com que mo honra o 
meu distincto coll~ga fazem \Jernar-me 
prolixo com tantas interrup~s! ~ 

Tendo de tratar deste assumpto, Sr: 
presidente. procurei informar-me de 
pessoas Odedignas e f··: em virtude 
dessas in fc~rmações que t..o e animei hoje, 
razen~o um esforço sobre o meu estado 
de Murle, a vir occopar a tribuna. abu-
sando assim da preciosa attonçào dos 
meus nobres collegas (ndo apoiados 
ge1·au); conHodo. porem. em ~na be-
nevolencia. vou continuar 

Vozes: - Ou•imos a V. Ex.:. com 
todo o prazer 

O Sr. I. Murt:~:-Como dizia, Sr. 
presidente. o Sr. Figueiredo, desde que 
se evadio. roi para a faz.enda da c;amel-
lei• a. onde residiu desde entào. 

O Sr Augusto Velloso:-R sem in-
terrupção. como exige a lei pnra a pre-
scri~o. 

O Sr. Aristides Maia:- V. Exc. não 
pode pronr isso. 

O Sr. Augusto Vellollo: -·Pode com o 
testemunho, por assim dizer, nna01me de 
toda a população dos termos de Montes 
Claros e Grão Mogol. 

O Sr. J. Murta:-Posso até invocar o 
testemunho de to<los os habitantes do 
município de Montes Claros, como diz o 
nosso distincto collega, o Sr. Dr. Au-
gusto Velloso, bem como do no~so dis-
tincto collega, o Sr. C. Pratas, qn11 não 
po<!e ser ~uspeiiO ao nobre deputado. 

O Sr. Aristides Maia:- Mu,V.Exc. não 
pode pronr iS!O com docamentos om-
ciaes. 

O Sr. C. Prates:-Declaro que du-
rante o tempo que tenho restdido em 
Montes Claros, o Sr. Figueiredo acha-
u-se reftidiodo ua ra.zenda da Gamel-
leira. 

O Sr. I. Morta:-Agradeço muito o 
auxilio que acaba de prestar-me o no-
bre deputado. 

O Sr. Aristides ~aia :-E como é que 



a policia, tendu u~onnria que este indi-
'riolno achava-se bomisiado em Montes 
Claros, nunca eonseguio capturai -o? 
(1lparlu}. 

O Sr. Presidente reclam;. auenç.l.o. 
0 Sr. I. ~lurta:- Sr. presidente, 

peço A V. E~ c liU8 me mant~nha a pa-
la n a. 

Eu quero discutir com calm:~ ; quero 
provar ao nobre depnlado. o Sr. An~
tides Mara. quo S Exc. rdn foi ju,to 
qoando accu:;on o Sr. Or. Uallarô; 111as 
V . Ex<.. é testemunha tio!< repetidos 
apartes que me fa1.em de:~viar do as-
sumpt\1! 

Nest:l~ coudiçt)e~. é difficil poder-se 
di:~t.utlr! 

E bom t!Prlarar r111e o Sr. João Jolsti 
de Figueiredo e sua illustr11 ramilia 
perteno:cm á p:trciallllaole lrb~ral. á qoral 
tem pre~tao!n os tnPihores ~ervio,;os; 
portanto, f<~ lo com toola imparcialidade 
e isenção de espírito (npoiodos). 

O Sr. Arislloie~ Maia:- Continnu a 
confirmar tudo quanto disse. 

<> Sr. I. Mur·ta: - .la disse que o 
Sr. Figueirrdo r~~ioho sempre na fa-
zeof1a rb G.11n cller r:~. munoripiu de 
}(ootes Claro~; " ljUo ;,.: .. va de r.onfir-
mar o distincto deputa•ln. Sr. Camillo 
Prates. cnj'l testemunho é da maior 
importancia (opoindos). 

São ainda provas diMo as precato-
nas expedidas para sua prisão pt!las 
autoridade~ de l'hiladelphia o as repe-
tidas denuncias lladas pelos jornaes da 
proTiocia tl da cOr te, como o J o•·nal 
df> r.ommercio, o C•-uzdrn, o Globo e a 
Re{o•·mn. qne publicarão diversos ar-
tigos pedro•lo a sua prisão. 

São tambem pro•as a~ diversas dili-
gencias policiaes, em cumprimento de 
ordens do chefe de polici;o, e nomeada-
mente pelo capi tão José Philomeno de 
Araujo. 

O Sr. t\ugust.J Velloso:-Que foi um 
official zeloso no cumprimento tio seos 
deTeres e honrado. 

O Sr. I. ~lurta:-Consta até da se-
c:retaria da Relação que Pm t 878 o Sr. 
Figueiredo entregara-se à prisão em 
Montes Claros, aOm de que o mesmo 
&ribunal tQmuse cooherimeoto da 
appellaçào, conforme havi.:. <'ecidi~o. 
e pode~e elle de novo ser su l.metttdo 
a julgamento. 

llu, não sei porque motivo elle 
endio·se nonmeote da prisão, quando 
dominata a situação liberal. 

O Sr. Aristides Maia:-Do mesmo 
modo que se n adio oa situação con· 
senadora. 

O Sr. Augusto Velloso: - Porque 
receiva, com l'azào, ser transferido para 
Philadtlphia. 

O Sr. I. ~urta· -Parece-me, pois, 
Sr. pre.•hlonte, que eu tenho provado 
quo o Sr. fi~rteiredll residio sempre fia 
fazeud;. da Gamelleira, treguezia e mu-
nicopin rle Montes Claro~. l\a mais de 
~O aouos. 

I) Sr. Augusto Velloso:-llo 'l:J annos. 
O Sr. Aristioles Maia:-V. Exc. nunca 

ha de conseguir provar semelh11ote 
·COnsa. 

O Sr. t . ~l urta :- E o Sr. Carnrllo 
Prate~ !:ODfirro"u as minhas palavra~ ... 

O lir. Camollo Pratos : - O Sr. Fi-
gueireoln ouoca foi preso, portlll6 Olt 
lleiP!(aolns que lã tão ern dilogcnci~ 
janta v:io com elle e liugião oã•t eucon-
tral-o. 

O Sr. I. Murta : -Eu oào 11u~rn en-
trar nesse racto. 

O Sr. Augusto Velloso:-facto que 
não é e neto, porque o capitão Pholo-
rnrno 6 incapaz de tal. 

O S1. Aristides M~ra dà urn aparte. 
O Sr. I. Murta: - Sr. pres•olurlle, eu 

!)OÇU UIU pouCO de b"niiVOieucia ua as-
SP!Dblea par:1 u luuoilrle orador que 
hoje uccupa a sua allenç3o. 

Ern b()ra eu nào seja versado o a scieu-
!:ia do direito, peço desculpas aos 
meos ll istinctos cnllegas laureados 
nesta scieocia para entrar em urna 
apreciação juri<loca. 

Como muito bom dis-re o nobre de-
putado, o Sr. Aristides Maia, quando 
fundamen tou o requerimento que apre-
sentou a est:. casa. o art. 2i5 do rego· 
lamento n. no de 3t lle Janeiro dJ 
1842, reproducção dtt art. 33 da lei de 
3 de dezembro de f8U, é expresso dis-
pondo que os delictos que oão admiuem 
fiança, estando o reo ausente em lagar 
sabido dentro do imperio, mas rora da 
comarca. só prescrevem em 20 annos. 

A iotelligeocia da lei não comporta 
duvidas e a jnrisprudencia está as-
~ntada relativamente á questà.o de 
accordo com a interpretação clara dos 
arts. que acabo de ci tar. 

Sr. presidente, esta mesma dootrica 
foi firmada por um accordão do vene-
r-ando tribunal da relação desta capi-
tal, datado de 6 de ma1o de 1877, que 
tem perfeita analogia com o caso de 
que se trata. · 

Este accordào vem firmar a doutrina 
do que se acha claramente disposto em 
lei. 

Que, nos termos da lei, ·a prescri~o 
oão se interrompe por facto oeobum 
aubseqneote ou supernnieote, a não 
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ser a coodemoàçlo, é doutrina cor· 
rente o firmada em' pareceres 1\os mais 
abalisados JUriseoosuiiO:! brasileiros, 
como os coo!elheiros LaCayeue, Marra, 
Saldanha Marinho, Calado, Joaquim 
Felicio dos Santos e outros luzeiros da 

. sc.ieocia do direito. 
Esl!es distioctos e H lustres juriscon· 

soltos do nosso paiz derão parecer so-
bre a questão do q 11e se trat' .. . 

O Sr. Augusto Velloso:-A poiado; eu 
li diversos desses pareceres. 

O Sr. Aristides Maia dá um aparte. 
O Sr. I. Murta ... e, baseado nas dis-

~osições de no~sas leis e com 0:1 referi· 
dos pareceres, fui que o Sr. João José de 
Figueiredo, tendo decorrido mais de 23 
aonos depois do facto criminoso, a 8 de 
maio p. passado al'rtsenton-se ao dele· 
gado de policia da cidade de Minas No· 
v as e requereu ... 

O Sr. Aristides Maia dá um aparte. 
( Apa1·te.t pr·olongado1; o S1·. Presi-

dente pede allençõo). 
O Sr. 1. !!lnrta:- Sr. presidente, eu 

quizera res11mir minhas observações, 
mas Tejo-me obrigado a alongar-me 
por causa dos apartes ! 

Dizia eu que o Sr.Joio de Figueiredo, 
tsendado nas dispo!lições de lei e nos 
P'l'eeeres de dislinctos jurisconsultos, 
cdlos pomes citei, apresentou-se ao 
d~egado de policia de Minas Non s e 
'requereu ser recolhido á prisão, allm 
d6 pi'ovit a prescripção do crime que 
adbl'e' si pesa v a. 

O juiz municipal, Dr. Badaró, to-
mando conhecimento de~se ·requeri· 
meoto, julgou-se iocomoetente e o re-
meueo ao j11ir de direito da com.ana, 
o di.stiocto Sr. Dr. Bento Mioenioo, 
que, a seu torno, declinando da compe-
teocia, G remettea d.e DO'fO ao juiz mo· 
oicipal. 

Foi então que este tomou conheci-
mento cfo requerimento e, depois do de-
poimento das testemuahas, que forio 
contestes, com assbteocia do promotor 
P.ublico ~a c~marca, por parte da jus-
tiça pubhca, Julgou pronda a prescrip-
~o e ?rdenou que, flodo o prazo le-
gal da mtlmação da Sl!nleoça, fosse o 
preso posto em lihe.rdade, o que só 
te•e lugar depois de completo o prazo 
qdabdo, por itiOOtDDI\Idos de saude d~ 
Dr. Badar6, exercia o t .• suppleote 
cotouel Antonio Meudl!l da Costa Reis' 
as ruu'eções de juiz municipal. ' 

Foi entio que apparecen. o procura· 
dor da parte _queixou e appellou da 
ll8ll&ença que Jotgou a pres~:r~PÇio. 

Vou ag<~ra, Sr. presidente, resp<ID· 

der ao nobre deputado o a parte em 
que disse S. Exc. ser neoossaría a in-
timação àa parte queixo~:. para os pro-
cessos desta natureza. 

t•arece que não temos lei alguma que 
o exija quand? se tra ta do pr~.oce~so de 
justílicação d'l prescripçAo de crimes . 

O Sr. A.ug••sto Valioso: - Apoiado; 
disposição 1.1e lei do processo que all-
mitta queixoso uo processo de prescrip-
ção, não existe. 

O Sr. Ar stides Maia dá 11m ap~rte. 
O Sr. I. Murta:-Peço cte~culpa ao 

meu distincto collega; embora profano 
na gra.nde sciencia do direi to, no pt '100 
traquPjo que tenho tido na chicana, 
nunca tive occasião de enco01rar uma 
disposição de lei nesse seolido. 

Sr. presidenle, ainda mesmo que 
fosse necessaria essa intimação, estou 
informado por pessoas fiderliguas que 
a procuração passada de proprio punho-
pela viuva, a quem muito ac:~to e re-
; peito, tem a d.ata. de IS de maio e a. 
firma está reconb.ecid.a pelo tabellião 
da cj,1ade de Arassuahy, Severiano Fer-
reira .-le Asevedo, poucos dias depois. 
Porta~to, IS dias antes daquelle em 

que o Sr. F:gueiredo foi recolhido á 
prisão. 

O Sr. Augusto Velloso:-Tres dias. o 
que prova coobecimlloto antecipado da 
prisão. 

O Sr. 1. Murta:- Conseguinte.moute, 
a parte queixosa sabia que ia se tratar 
da que~lão. 

(Apartes). 
Ora, pergunto eu ao nobre deputado, 

o Sr. A. Maia: o Sr. Dr. Badaró, rece-
bendo o requerimento do Sr. Figueiredo 
para tratar do seu direito, podi~ ne-
gar-se a tomar oonhecimento do r'lcto f 

O Sr. Aristides Maia d& um aparte. 
O Sr. 1. Mnrta:-Sr. presidente a 

hora ja vai adiantada, mas preciso 
ainda que resumidamente, tomar eai 
co!llideraçào uma outra accusação feita 
contra o mesmo juiz municipal, Dr. 
Badaró, pelo illustrado collega, digal) 
representante do t7. • districto. Sr. O r. 
A. Machado, relativamente á quest.ão 
de sellos inutilisad.os. 

O Sr. Firmiaoo Costa : -Até uta 
parte, a defesa feita por V. Ex.c. é com-
pleta. 

O Sr. J. Marta : - Eu oio conheço 
o St. Claudio, agente do correio da Día-
manlloa ; nada posso, portanto, di-
zer sobre as suas qoalldades pessoaes ; 
tal8bem nlo fenbo accnsal-o. 

O St. Alnro Machado : - Pode di-
zer que é um eidadlo muito diltioc&o. 
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O Sr. r. Murta : - Poderei dizer pe-
la~ ioformacoes de V. Exc. 

Mas, Sr. presidente, eo somente 
quero salíeolar o srguinte e 11Crguntar 
ao nobre rleputado si o Sr. Or. lla-
dan\, re~ebendo uma ,lenunt ia , de pes-
soa coniJccitla f. qualificada, de qoe o 
Sr. Claudio fa z•a passar scllos inull li · 
sados t>a ra a cidade de Mb as Novas, 
linha ou não o devor rigoroso do to-
mar conhecimento clcsso facto para pro-
ceder segundo as leis do paiz 1 

roi o que fe& o Dr. Uadarú e verifi-
cou quo, na verdade, havia esse fa-
cto ; cnmtJrio, ponanto, o seu dever 
e hoje longe de! ser accusado por isso, 
me~ec•a eocomio~ (apoiados ; apat·Les) . 

O Sr . • .\I varo Machado : - O que eu 
admirei e o qoe admirou toda a popu-
lação de Di:~maotioc:. foi que o Sr. Or. 
Oadaró soubesse de antemão que la 
ser collocado na mala do correio um 
embrnlho de sellos iontilisados ! 

O Sr. I. ~lur ta : - Era muito facil ; 
e, tlesda que teve denuncia desse facto, 
po'lia proceder de modo diverso l 

A minha queslào é esta ; uào entro 
em minudeocias, oào quero mesmo 
saber $1 hon ve ou oãn razão da parte 
do Sr. Claudio. 

Nada mais diret a este respeito, por-
que acredito não ser preciso (apoia®s ; 
muito b11m ). 

Sr. presidente, peço desculpas á V. 
Exc. e à casa, por ter por ta o to tempo 
abusado da sua aueoçào e benevolen-
cia. • 

Vozes : -Tem falado muito bem. 
O Sr. 1. Murta : - E si o fiz, foi 

porque entendi qoe sobre mim pesan o 
denr de, como representante, posto 
que o mais obscuro \Mo apoiado• g~ 
n u s) do 19. • diStricto, desempe-
nhar-me deste compromisso. defen-
dendo nm co-religiooario injustamente 
accosado. 

( Jl ui lo betn . Perf•ila'tMnll. O ora-
dor é cumprimenlado pot· muiws de 
seus amigos). 

São apoiadas e eotrào coojoncta-
meote em discussão as seguinte.~ emen-
das : 

N. t 
Emenda restricti n ao o. X\' do art. 

8. • do projecto itt. 
Na parte relatin à~ camaras de São 

João Baptista, Pbiladelpbia e Aras-
soally, a tabella do art. 37 da resolu-
ção o. 35G'i de ~~~ de Julbo do corrente 
aaoo flea assim reduzida 

Por malricnla, em lugar de 11Srí00 
16000. • 

Por averbações, em lu,.ar de 900 
ISOO. " ' 

l'or certidões: 
Ve1·bo ad verbum, em lunar dr. tiOO tOO. o ' 
Narrahva. ern iugar de t:>Ono. r.oo. 
IJuscas em livros ou papeis lindo:;: 
t\ té um aono. em lugar de UOO. 200 
• dous auuvs • • " 18000 

400. ' 
Até dez anuoi, em lug•ar de 260 ;O 

t ôOOO. ' 
De rl~z anoos em diant:~ . • arSOOO, 't{). 
Sala das sessões, t tl de Ago~lo de 

1888.-lgnacio l lurta. 
N. ! 

. Emenda ao o. X V do art. s.• do pro-
JCCto o. ft12. 

Devois da palavra-Salinas-,diga-se 
- e Miras Novas. 

Sala das sessões, 16 de Agosto de 
1 ~88.-lgoach.l Morta. 

N. :J 
Emenda ao projecto o. U~. 
No § 26 o. 4, em Yez de :100~000, 

dil{a-se- 600"000. 
No o. t do mosmo §. em fez de 

2:1266110. diga-se:- 2:026ót t O. 
Sala das sess~. 16 de Agosto de 

1888.-F. Braz.- lgnacio Marta. 
N.' 

Emenda ampliatin . 
Onde ~e diz-autorisação â camara 

municipal de Passos para pagar pela 
verba- obras publicas-ao escrivão Josê 
Modesto dos Santos Brnoo a quantia a 
que o mesmo tiver direi to-de custas 
como esc rido do jury- , diga-se, accres-
ceotaodo-se- e à camara municipal de 
S. Paulo do Uurtabé aatorisação para 
p~gar pela mesma Yerba- obras pu-
bhcas:-ao actual escri•ão do jury a 
quantia de custas judiciarias a que o 
mesmo tiver direito e ror credor. 

Sala das sessões, t 6 de Agosto de 
1888.-Juromenba.- lgoacio Morta. 

N. :S 
Emtnda ao art. :s•. 
Depois das pala•ras-coogonbas do 

i..:mpo-, auresceol.e-se: bem como a 
app.iicaçào (eita pela do Rio NOYO da 
qúnca que recebeu para a ponte do 
Campelfo na urgente recoostracção da 
ponte grande da cidade. 

Sala das aesslles, t 6 de Agosto de 
1888. - T. Toleoda~ .-lgoacio Marta. 

N. 6 
Sub-emenda á emenda o. n. 
Sapprima-se a 2. • parte. 
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Sala das sessões, ! 6 de l\gosto de 
t888.-Aogusto Cesa~.-1. Morta. 

O Sr. Amerleo de !Hat.t,o• 
(olo temos o sen discurso). 

São apoiadas e eotrãe conjuoctamente 
em discussão as Sf1goiotes emendas. 

N. 7 
Emenda ao o. XX. do art. 8. • do pro-

jacto o. 4t2. 
Depois d ;1 palavra-Torvo-accres-

ceoLe·se:-de Qoelut e Ooro Preto. 
Sala das sessões, tG de Agosto de 

t888.-Salathiel de .\lm.llida.-Americo 
de Mattos. 

N.R 
Emenda ao projecto n. U2. 
Sopprimão-se 03 §§ t 3 dos arLs. 

t. • e 2•. 
Sopprima-se o o. XIX do art. 8•. 
Sala das sessões, t 6 de Agosto de 

t888.-Salathieel de Almeida.-A. de 
Mattos 

A discussão fic.t adiada pela hora. 
O Sr. Amaral rtquer prorogação por 

10 minutos para a 1iscussão e votaçáo 
dos additivos us. t-~ e 1-b. 

E' concedida. 
Entrão estes additivos em 3. • dis-

cussão, <rne fica encerrada e a votação 
adiada, por falta de numero legal. 

O Sr. Martins de Andrade olferece 
parecer da com.missão de redacção para 
que o projecto o. 236 com seus addi-
tavos e o addillvo o. 16 do projecto o. 
350 sejào subm.ettidos á 3. • di~cussão e 
bem ass1m para que sejão aitoptados a 
final com a mesma redacção 4 projectos 

· compreheosivos dos addilivos os. t e 4, 
2, 3 e 7 e o. 6 ao projecto n. 349 e 
bem assim do mesmo projecto 349, ja 
approvados em 3. • discussão. 

l"icão sobre a mesa para a ordem dos 
trabalhos. 

O Sr. Presidente convoca uma sessão 
extraordinaria para as 7 horas da 
noite, para a Yotação dos additivos, 
coja discu~o;ão acaba de ser encerrada. 
e cont•nuação da 3. • discusslo do orça-
mento municipal. 

Leunta-se a sessão. 

ACTA DA I!EtTNIÁO EXTRAOnDINARIA 
EM t6 DE AGOSTO DE t888. 

Pa&SIDD"cu. DO Sn. CAitP&LLO (~ico-pre$1.
dmt•). 

A's 7 horas e 50 miou tos da larde, rei la a 
chamada, achào-se presenleS os Srs. ~m
pello, Liodolpho Caetano, Navarro, Va& de 
Lima, ~r~ da Sil•a, Josino d'Araujo, 
Aristides Maia, DutrA, Sousa Rabcllo, Rodri-

• 

gues llorla, Aruonio l'tlarli ns, José Theodoro, 
Drumond, Alvaro Machado, ~brlins de 
Andrade, Candido Cerqueira, Amerlco de 
Mattos, Silva Fortes. Salalb iel, Lafayeue, 
Leonel Filho CamiUo !'raleS, Fr~ncisco Sa, 
Dias Forlcs. Amaral e Josó Brandão; faltando 
com causa parllci Jlada os Sro. Sll vcs1ro 
Ferraz e PorUrlo Macb:~do c som eJia os 
mai~ Srs. 

O Sr. Presidellle declara quo não ha sessão, 
por fall3 de numero, & designa pata 
ordem do dia seguinte: 

ATf. H & s IIORAS DA )!ASilÁ 

E:tpediente e pareceres de commissr}e~ 

A Tt f HORA DA T.\RUt: 

Votação do additivo o o i-a-ao 
projecto o. • 323. 

3.• discussão dos allditivos ao projecto 
n. o 9, dtl iostrucçào publica. 

3.• discussão dos additi vos o. • f- b-
e ~ ao proj11cto u. • t5~ 

2.• disc:~ssào do additlvo n. • H . seo 
substitutivo o demais additivos ao 
mesmo prnjecto. 

2. • do pr•Jjecto o. • 3G9 e seus addl-
li vos. 

ÀT~: 2 HORAS 
2. • discussão do additi v o n. • 8 ao 

projecto o.• 34!l. 
:.1. • d1scussão do projectu n. • ~:Jtl o 

seus additivos. 
t .• discussão do projecto u. • 2ts:;. 
3. • • do orçamento e .:ontas 

muolcipaes-projer.tos 4t2 e 145. 
3 • discussão do additi•o n. 16 ao 

projecto o. • t 50. 
ÀTt: 3 HORA S 

3.• disclissào do orçamento provin-
cial~rojt cto 323. 

2. • discus.-;ão dos additivos do mesmo 
projecto. -..... - ........... --
42.• SESSi\0 OROlNARIA, EM 17 DE 

AGOSTO DE 1888 
VlcE-PRESLDENCIA oo Sa. CA.liPELLO 

SUMMARIO : - EXPEOIE!n'B.-Declaraçào dt• 
Sr. A.rlslides Maia. -Reclamação do Sr. 
Vou tio Lima. - Exoneração du eommi:.-
s:io.-ObsQrv:~çõo:; dos 5":1. Camillo P~ates, 
Francisco Sà, Amerlco do Manos e Dru-
mond. -Exoneração do secrelario.-Ob· 
servações do3 Srs. Llodolpbe, Barroso 
Junior, Vaz do Lima o B"rbosa da Silva.-
Rodacções.-t.• PARTI OA OBDBII 00 DIA. -
Vo1açao do addiliyo t-a.-Observaçóes 
do Sr. Amaral.-C3delras de instrucçi() 
primaria.- Observaçõos dos Srs. C. No-
gueira e L M•Hia.-lnversio da ordem do 
di&.-Observa.ções do Sr. Teixeira Duarle.-
lledidas de esl.\tislica.-Ob'!ervações do 
Sr. Arlslides Maia.-Orçameoto proYio-
ciai.-Discunos do~ Srs. Camillo Pra1es, 
Barbosa da Silva, RamrroMarlios.-Emeo-
das.-Discunos dos Sn. Navarro e Ama-
rat.-Volação.-Observações dos Srs. ~ 
mlllo PraleS, Barbosa da Silva, Presideoce 
e Amaral . 
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Ao meia dia, feitn a chautada, achào-se 

pruseotes os Srs. Campello, Lindolpho 
Caetano, Sal~ thiel, Vat de Lima. Ca-
millo t•ratP~. Am~rico de Mattos, Sou!la 
J\abello, Lafayette, José Theorloro, 
Chasstm Oruruood, Brandão, Barbosa 
11a Silva. Auwo. Martio~ tlc Andrade. 
j,eot.el Filho. Uarro~o Junior, Claurlto-
uor Nnoe.~. 1\amirn Marttns, Vioui. 
Tr;~ncisr..J Uraz. Avelino Correa, Seve-
n ano rle 1\esende. Vell l)~o. f trmiano 
Costa. Nel~on. lgnario Mnrta, Ptrueuta, 
.o\otooto Trixei ra, Campulina. Juru-
meoha, Tetx,!irn Duart~. Luiz Vieir'\, 
Augu>tO ce~ar. C:oPiho de Moura, .\ln-
reira da Jlur.lta, Terxeira da Moita, T. 
í ole.odal, t'erreira AlvPs, Soare!< Per-
solo, NognPir~. Carlos Nulluetra, Gnmes 
Caodilto, Amaral; faltand o ('Om causa 
parlicipatla o~ Srs. Si I ve~tre Ferraz, 
Porfirõo ~lacltarlo, ~em ella o~ mais 
Srs. 

A bre-!16 a se•sà<~. 

E' lida e approvada a acta ua aotece-
.tente. 

Comparecem os Srs. Francisco !':á. 
AlvilrO \far.ltaoto, Ari-ti•IPl' ~l ab. IJrn-
montJ, 1\odrtgue:~ l1•11ta, IJntra o Josinn 
Araujo. 

o Sr. t. • secretario I é o seguinte : 

Otficios 
Um do secretario do governo, en-

~iando o requerimento, em que o cidadão 
João Pereira de Lemos Torres pro-
põe-liB a íntroll ozir na provlocia dez 
mil immigrantes.-A' ':!. • COIDilltssào de 
fazenda. 

Outro do mesmo, transmittindo a re-
presentaç<.J da di rectoria de fazenda, 
fazendo Yer a necessidade de um cre-
dito extraorclinario de i:0008000 para 
:-esgate de doas apolicPs do antigo em-
prestimo mineiro.-:\· I. • cornmi~s.~o 
de faz.enda. 

Outro do mesmo, rerncllendo o ro-
'luerimeuto, em que n Dr. João Nepo-
muceno Currea e o cidadão Belarmioo 
A. Pereira Lima pedem á assembla con-
cessão de priTIIPgio para constrocção de 
uma estrada .:e ferro entre Saudee Santa 
Luzia do Car~ngola.-A 's commissOes 
de poderes e de motes e estradas. 

Outro do me.qmo, enviando o reque-
rimento, em que os cidadãos David An-
tonio da Co~ta e Antonio Mendes da 
Costa propoem-se a vender a ponte de 
sua propriedade construída sobre o Pa-
rabyba.- A's commissOes de poderes e 
2 . • de fazenda. 

Decla•·açdo 
o 

O S r. ~•·lstide8 Halo (não 
temos as suas observa. çll~s). 

1\eclumaçdo 
O 8•·· Voz d e Lhuu : - l'edi 

a palan11, Sr. presitlorthl, para fazer 
ama r.~clawaçio. 

lia muito~ 11ias, qoanolo se t.lisrutia 
o projecto :J~iO so()re a estrada do fr.rro 
Oeste de ~I roa.•. foram apreseutado,; tlt-
vêr~os adrtit•vos. os quaes, depoi~ que 
passon o prnj•:clo, 11cararu em completo 
abaotluno pel11 tne$3 .. .. 

Um Sr rltputado:-Pela commis~ào. 
O Sr. V. de Lima . .. contendo aiJ(uns 

de:~ses additivos materias importao· 
tts.-trua~. ref~reutos a estradas de ferro 
mn1t0 necessarias para a província. tal-
v~z mais nrcossanas tio que a Oeste de 
~~ ~~~~. fntre elles o a<ldiuvo 11. H . 
muito importante ... 

O Sr. ~larei ra da Rocba:-Apoiado. 
O Sr. V. dtl Lima ... e que foi apre · 

seutado pelo illustrado collega que me 
boura com o seu aparte ... 

O Sr. Ameriro de i\lattos: - Ne-
nlturu tào tmportaote como o IJU6 :;e re-
fere a Caum()ú. 

O Sr. V. de Li1oa ••. e cujntraçado 
vae percorrur uma zona de grande fu-
turo, como a do valle do Paraopeba 
(apuiado cJ., .'ir. ,\1 o1·ei1•a da Rocha). 

Entretanto, Sr. presidente. esse addt-
tivo tem sido completamente esquecido, 
quando deveria ser o primeiro a passar 
ne~ta ca~a. ,·isto como ia interessar di· 
rectameolo a prov10cia. 

O Sr. Martios de :\~t~trade :-0 pare-
cer ja foi apre.•eotado, ba muitos Jias. 

A cnlpa é da mesa. 
O Sr. V. de Lima : - Tendo, pois, ll8 

passado muitos dias, sem que esse addi-
ti\'O venha a discussão, oào ob~tante 
coo~ollar interesses transceodentrs lia 
província, eu entendia que era Jever 
da mesa co1dar de procurar alguma 
hora mais opportuna para sobme1tel-o 
:\discussão. 

O Sr Aroerico de Mattos : - Aqni 
não . ba hora opportooa com as prefe-
renctas. 

Um Sr. deputado: - Até a assemblea 
ja votou uma hora para discussão dessa 
ma teria, 

O Sr. V. de Lima: -Muitas vezes se 
gasta nma ou duas horas com discos-
sOes inteiramente sem proveito ... 

O Sr. A merico de Mattos : - Muitas 
vezes, não, sempre. 

O Sr. V. de Lima. . • po4eodo apro-
•eitar-se esse tempo, assim gasto io-

o 



ANNAES 
utilmente, com a discusd.o desse;; addi-
ti.-os. 

O Sr. Coelho de Moura: - Como com 
a discussão da federação. 

O Sr. V. de Lima : - E~a foi de 
muito proveito. 

Assim, pois, Sr. prMidente, veoiJO 
fazer esta pequena reclamação e es-
pero que ne.~tes nttimo~ !lias de sessão 
o meu pedi•fo ~Pj" a11eodillo pela mesa. 
porqoe,estando V. ~xc. occnpando essa 
cadeira e tendo mo~trado interesse 
pelo desenvolvimAnto tla proviocia, es-
pero que dará o atlditivo n. li para 
ordem do dia, p1liS que ó um do~ mais 
importantes que se tum apresentado 
nesta casa. 

O Sr. Presi<lonte : - Informo ao no-
bre deputado que sobrA a me~a não ha 
nenhum parecer sobre e~trallas lfe 
ferro. 

Ezoneraç!ío da commisslfo 

O 8r. Co-!nlllo Prutet~ (pela 
~,.dem) : - Sr. presidente, sabe V. 
Ex~. _que ofartido_libe_ral , isto ó, a op-
posaçao, est em mt.,oraa nesta as~em
blea, pois que têm-~ retiradu diversos 
collegas, nossos companh~'iros de ban-
csda. 

Ora, Sr. presidente, eu ti\e a honra 
de receber da opposiçào liberal o en-
car8o de fazer parte, si bem que imme-
recld~mente : (nao ap ·iados), da com-
missão i . • de fazenda . 

Um Sr. deputado: - Missão quedes-
-empenhou dignamente. 

O Sr. C. Pratas : - Mas. compre-
bende V. Ex c .• desde o momento em 
que falta o apoio, a conllança te~i
tama de seus eo-religionarios 1 commas-
são de fazenda, não me é mais lici to 
continuar a exerur o cargo, que tão 
bondoeamente me foi conllailo. 

Para continuar na commissão de fa-
neda, Sr. presidente, seria preciso acei-
tar a geoeroeidade dos meus adversa-
rios. 

Post.o qnl' saiba que os nobres de-
pu~ados, por cavalheirismo. por geAe-
rosadade, mas não por confiança polí-
tica, soslent1o esta commissão, ao peço 
permissão para não continuar a exer-
~r este cargo, agradecendo, enlretaot.o, 
os proteatos 'l altenções dos nobres de-
putados que occopão a bancada op-
poll.l. 

O Sr. Soares Peixoto : - Como mem-
bro da commissào, V. l!:te. pode dispor 
de t.oda a nO!!Ia co dança. 

O Sr. C. Pratas : -Eisa declançlo 
do nobre deputado eu a tomo simples-
mente como .. a gentileza de S. Esc., 

1 mas não cOJJo uma prova de conflu~. 

I porque essa não pode partir da bancada 
govArnista. 

F.u so poderia aceitar, Sr. presidente. 
essa fAH&Hança, si porventura ella par-
•issll dn~ meus amigoR e, como ja tive a 
honra ele dizer á V. Exc., a banCJ la li-
beral acha-se cJe,; falcada, acha-se em 
minoria s a conHui~<ão t. • do faz.eoda 
teria de ser veuctda em todos os encon-
tros ou ver-se-:.ia obrigada a capitular 
com a bancada oppo.ta. fazendo sacrifl-
cios de suas idoas e submctteodo-se i 
gPnerosidade Jus nobres dPput;ados. 

Assim, Sr. presidente, segu ndo a mi-
nha opinião, o uoico apoio que pode 
sustentar a commissão t. • de fazeoda é 
o dos seus amtgos. 

O Sr. ~·ranr.isco Sã : - Esta lambem 
é a minha opinião. 

O Sr C. Prates : - Sr. presidente. 
81! hem sei qa diante do estado actual 
de cousas que se têm passado nesta as-
semblea. diante desse congraçamento 
de ideas, quasi que ja se ofto atteodem os 
princípios cardeaes do parLi\lo l ih~ral. 
. _Mas, eu, que tive uma educação po-
htaca, nes ta assemblea e fora delta, in-
teiramente diversa, não comprebentlo 
que um liberal, qoe se honra de sel-o. 
como eu •.. 

Vozes : - Muito distiocto. 
O :5r. Jurumenba : - Dtstinetissimo. 
O Sr. C. Prates •.. continue a razer 

parte de uma commissão, toda de con-
fiança politica, precisando merecer o 
apoio dos mous ad versarias. embora 
todos meus amigos pessoaes. 

V. Esc. comprebende, Sr. presidente. 
que a commissão f . • de fazenda ficaria 
em. uma posiçà.o falsissim a. porque a 
maaoraa conservado.-a tem de fazer pas-
lllr as medidas do governo, essencial-
mente politicas, e a commissão de fa-
zenda, tendo de irupugo.ar estas medi-
das, collncar-se-hia em couflicto e leria 
afinal de ser Yencida. 

Ora, si assim é, Sr. presil!onte, Tê V. 
Exc. que eu não posso, com sacrílieio 
de minba'l ideas e com sacriflcio do 
partido qoe indignamente represento 
nesta assemblea (tido apoiados), conti-
nuar a razer parte da commassão i .• de 
fazenda. 

Um Sr. deputado : - V. Exo. veja o 
exemplo da proviocia de S. Paulo. 

O Sr. C. Prales : - Respondendo o 
aparte do nobre deputado, direi qoe 
entre a proviucla de Minas Geraes e a 
de S. Pauto ba oma grande distancia 
em queatoes politica.s. 

Si na pro"ncaa de S. Paulo, quer a 
bancada liberal, quer a ba!lcada coo.ser-
Tadora, são dirigidas por homens so-
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periores 11 I)Ue innuem nos al tos desti-
nos elo Estado ; a a:~semblea província.! 
de Minas não está nestas condições e 
e:;se ract·t e.~tâ ao alcance de totlos que 
acompnnhào a nossa lli~toria parlamen-
tar. 

O Sr. C•telho de Moura : -N;io aceito 
e5ta (1 1,inião do uohre deputatlo. 

O Sr. C. Pratos : -Eu entendo, r.omo 
o nnbre deputado. ljne seria muito aus-
piclOtiO para os interesses da nossa pro-
víncia 'I ua tlesa [I parecessem as ares-
tas <los partidos ; ~ ~~ entr.n•lo que sP. -
ria de grande alcance para todos nós. 
que tle~ejarnos a prosperidade e o des-
envolvinwntode nol\sa província, que nos 
uníssemos em nm so:peusameuto, prom· 
ptos a dof~ndor a mesma causa, quo ó 
o interesse da província. 

Isso seria patriotico e justo ; mas, 
iurelizmPnte, Sr. iJresidente, assim. não 
acontece (r•partes). 

E, alem disto, é natural que, depois 
dos factos que se tem dado, sobrevenhào 
outros e eu declaro rrancameute quo 
não quero ent rar em antagonismo com 
q aem quer que seja e, por essa razão, 
peço rlernissàu do cargo de membro da 
com missão 1. • de fazenda, declarando 
formalmente á assemblea que, si por-
ventura ella não quizer attender o meu 
pedido. cu me considerarei exonerado, 
oãocontinuarei a fazer parte dacommis· 
são, porque para isso seria necessario 
aceitu a generosidade e benevolencia 
de meusadversarios (muitobem; m u ito 
bem). 

O Sr. Froncleco Sti : - Sr. 
presidente. faço minhas as palavras do 
nobre depu ta do que acaba de seu la.r-se, 
meu disliucto collega e amigo, o Sr. 
Camillo Prates, c declaro lambem que, 
qualquer qu~> seja a decisão da assem-
blea, eu me considero dispensado das 
obri8açOes impostas pelo regimento de 
contmuar a fazer parte da commissão 
de fazenda . 

O Sr. ~merlco de IHat.to•: 
-Bem alto para dentro daqoella porta, 
dizia-se hontem, Sr. presidente, qne 
seriam votadas as medidas do governo. 

O Sr. Drumond :- Nãoouviode mim. 
O Sr. A. de Mattos: - Não ouvi de 

V. Exc. , mas •uvi de collegas muito 
importantes; o Sr Dutra dizia que 
act~itava as condiçO~. as emendas dos 
nossos ad versarias. 

O Sr. Bias Fortes lambem assim se-
pronunciava e até S S. Excs. mos-
travàO·!Ml sentidos pela fa.lla de con-
fiança em suas palavras; estes Cactos 
são inconltlstaveJs. negai-os é impos-
sível. 

Ora, desle modo parece que fica ax-
pli.cado o meo apat te, quaodo \lis~u 
que se havia bntido baodeir;; . 

Quanto a mim, declaro que nàn sei 
si llou ve 11 nem en trci em accnrdo de 
c~pccie al~uma ; muito propn~i t~lrn~nte 
deixo tle cumrarcc•Jr em rennit)a~. fnJ , 
de lias . . 

Uma voz : - Não tem razão : r.,z mal 
nisso (opoiad/Js). 

O Sr. A. rle.\lallos .. . mas ()>tnu aq ui 
sempre prompto a receber e a cu mprir 
as ortlens qn.: I' CID do 'l uartP.I general. 

Destle que ~e trata lle uma !JIIC$làn 
polatica. ja mais tlcrxei de acompanhar 
o~ meus arriigos; pore111, Sr. w~sitlente. 
o far to I· tlllll hontem on-io-srJ ;,q ui di-
zer hem al to e por diversas vezes fJU C 
se ba via chegado a uma especi~ de 
accordo entre a bancatla liheml o a con-
servadora ; em consequen.cia <lo que 
votari'lmos :ts emendas apresentadas 
por parte do gover11o. 

Sou libera l e coollnuarci a sel-o: 
hei de \'Otar como mui to bem mo pa· 
recer em todas as flllestóes que uào te· 
o hão caracter poli ti co. 

Censurem o meu procedi meu JO; com-
mente-o quem quizer, bem pouco me 
importo eu com isso ; cada um res-
pontle por seus actos 

Quando o partido eoteotler que deve 
razor qnestl\0 de confiança, que devo 
'fotar contra qualquer medida de ai· 
cance politico, eu o hei de acompa-
nhar, estarei sempre com elle (muito 
bem). 

E' approvado o requerimento dos Srs. 
Camillo Pra.tes e FrancisCil Sã. 

O Sr. Barroso Junior pede que seja 
consign.ada na acta que a bancada 
conservadora votou pelo pedido de de-
missão dos Srs. Camillo Pratas e Fra o-
cisco Sâ, em 'f irtude da declaração. que 
fizerão os mesmos, do que, ainda que não 
lhes fosse dada a demissão, dar-se-hão 
por demittidos. 

O Sr. Presidente oomea para substi-
tuir os Srs. Camillo Pratas e ~·rancisco 
Sá os Srs. Horta Juoror e Barbosa da 
Siln. 

O 8r. Drnmond (pela ordem): 
-Sr. presidente, tendoa assemblea coa~ 
cedido a demissão de membros da t.• 
com.missào de fazenda a dous dos llOs· 
sos illustrados collegas de bancada e 
que até hoje forão meos companheiros 
da m.esma cornmissão, vê V. Ex c. 
qoe o 'fioculo da solidariedade me leva 
a acompanhai-os no caminho que to-
marão. 

E, para accentuar a necessidade deste 
meo procedimento, permitlir-me·ha 
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a casa que eu me estenda um pouco, 
3ddn :~:i udo certa~ considerações, qne 
talvez srjão u ultimas qoe tu dir ija 
a esta assemblea no corrente anuo. 

V. Ex c. sabe, Sr. presidente, que 
nos corpos deliberntivos, como aquelle 
que nOs rf< prtlseotamos, prodomina a 
vontade das maiorlas. 

Por um accidente, Sr. presidente, que 
eu não procuro examina~. nem apre-
ciar. Dós DOS achamos h!•ie collocados 
em minoria; portanto, par.l razer vin-
gar as ideas que nó' adaptamos e e..~
po~amos oo projecto de orçamento 
prOI'incial, que rPalisa o pen~amenlo 
da bancada liberal, torna- se nece!'.~ario 
e indispen~avel o Cl ncorso dP. meos 
ad\'2n<ario~ natnraes (n poiodos do Sr. 
CtJmillo Pt•ates). 

S.S. Exsc. não podem acompanhar-me. 
eu bem o sei, na adopção do projeclo de 
orçamento como se acha; e, si rora-me 
preciso add uzir uma prova de que 
essa é a iotPoçào de S. S. Excs .• eu a te-
nho bem firmad a na emenda que b (IU-
tem, com a gentileza que lhe â pro-
propm, confiou-me o !ligno tcade1' 
da bancada conservadora, o Sr. Dr. Bar-
roso Junior. 

S. Exc., no intuito, alias lou,·avrl, 
Je apressar o andamento da di~cnssão 
do projecto de orçamento e, portanto, 
a sua immediata vo tação nesta casa ... 

O Sr. Barroso Junior' .. . Apoiado; era 
esse m.eo intuito. 

O Sr. Drnroood ... recebeo da com-
missão de ruenda o projecto ja redi-
gido para 3. • discussão e levou-a a 
palacio para. entender-so com a adwi-
nistraçào a respeito. 

A· noite, quando nos reunimos, S Ex c. 
trouxe-nos c resultado do pensamento 
do governo ... 

O Sr C3millo Prates: - Sim,. senhor, 
é bom que isto fique bem claro para 
que a província saiba de tudo. 

O Sr. Drumond ... e ~s ideas ·pelas 
qoaes a bancada govermsta quebraria 
lanças bontem e nos dias posleriorPs 
a.lé vota! -se o projeeto de orçamento. 

Ligeiram.eute, Sr. presidente, eu li 
as emendas que S. Ex c. trouxe e sinto 
immt•n<o ~razer em dizer que essas 
emendas oao se prendem aos altos e vi-
taes iuter&l!ses tia província (apoiados 
e rufo apotado•), mas sim que realísão 
ellas capricbos. govoroameotaes (apoia-
dos e n4o apoiados), realisão a satisfa-
ção de pequeninos o11ios e vinganças 
(apoiados e não apliados) que não po- l 
dem, nem devem ler entrada nesta casa 

O Sr. Soares Peixoto:-As emenda~ 

da 'lommissão é que reali,ào essas vin-
ganças. 

O Sr. Drumood:-Qnareisouvir, Sr~., 
a natureza das emendas que nos trouxe 
a ba.ncada do governo 1 

Quereis ver si ell~s reall~5.o ou nflo 
a satisração de pequeninos caprichos 
e vinganças l di I o hei r.om franq ueza 

Por uma destas emenda~. o presi-
dente da província quer que se lhe 
neguem os meios oecessarios para pagar 
ao escrivão dos reitos da fazenda os 
vencimentos a qnc ello tem direito o que 
ja forào vo tado~ oor Psta asSPn:bh~a .... 

O Sr. Ari~udes Maia: - Vingança 
pesso~l do director da fazenda. 

O Sr. Drurnond ... \'encimeolos es-
te:; cujo pagamento lhe tem sido neg:uJo, 
ba mais de 2 aono~. 

A outra emenda, Sr. presidente, pro-
Cllri> red uzir a um terço os emolu-
mentos a ()ue a commissào sujeita a~ 
patAotes de officiaes da guarda oacio-
~~1. 

:)uereis saher o moti\·o desta emenda 
do governo ? 

E a necessidade de sa li sfa7.~r a vou-
tade ..:~ seos amigos, que tem de mon-
ta· a guan!l nacional no extremo oorto 
desta proviacia e em alguus outros 
pontos. 

O Sr. Barroso Junior:- V. Ex c. não 
tem razão. 

Em relação à medida que refere-se 
ao e~crivão dos feitos da fazenJa, essa 
medida não tem caracter politico; em 
relação á g01arda naciOnal, eu remeuo 
S. Exc. para o discurso que afltli 
pronunciou. ba poucos dias, o Sr. Ur. 
Costa Sena. 

O Sr. Drumoud: -A estas emendas, 
Sr. presidente, entende a bancada con-
servadora que se achão presos c.s mais 
altos interesses da província ! 

Uma outra emenda é aquella que pro-
cura inutilisar a medida adaptada por 
es ta casa a respeito dos professores 
que tenhão direito à aposentadoria e aos 
ra vares da vitaliciedade. 

A commissào procu.rou remediar os 
iocooveoieotes que havia, de maoeir .t 
que o pensamento do legislador fosse 
observado restrictameate. 

MclS, o governo não quer, porque de-
Stljo. que lhe tique aberta a porta para 
continuar no camiobo pouco confeSSJl-
nl, a m.eo ver, pelo qual se tem con-
duztdo. 

Ha outra emeilda, que se entende 
com a junta que a com missão tinha 
creado na directoria de fazenda ... 

O Sr. Severiano de Resende:- Com 
fim politico. 
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O Sr. Soares Peixoto:- Ahi ó 'I"" 

.rstA a vingan-;a da commissfio. 
O Sr. Ornmond ..• para moralisar o 

lançamento dnll r.outribuio td~ e rec!tar 
a porta às rra udes o o o 

O Sr. Aristides Maia:-Medida pa-
triotica. 

O Sr. Drumond .•• e ao alistanen to 
c:rimino~o . qne se realisa em algttos 
municípios 1la província. 

A cc•mmlssão oà•1 faria questão de 
aceitai-a, porque o seu intuito uunca 
foi fazer daquPIIa reputicão uma re-
partiç.io de cnte rt:<~es eleitorae~. mas 
somente fazer (Om que se c !frct uas~e 
o al istamento legalmente, de maneira 
que oào pod~sse ser acoimado de hn-
moraliLiade, como o tem sido até hoje. 

Nt>stl\s tt'rmn~. não podPndo a 1. • 
c:ornmissão de far.enda acei tar ~s emen-
das que me parecem fat:tes (aparado 
d6 Sr. Camillo p,.,!.!s) e que reahsão 
am pensamento politico .... 

O Sr. Camillo Pra tes: - Eminente-
mente politi.:c. 

O Sr Ornmonrl . . . mas veodo que 
ellas vão trau~itar com a saoc\~n de 
alguns collegas nossos e companheiros 
de banca tia. que eu carão as coi~as por 
oma face diversa ..• 

O Sr. Barbosa da Silva ... !llãoapoiadoi 
V. E:tc. tem toda a ra:tito. 

O Sr. Drumond .•. é bem de ver que 
eu não posso m.uller-me um sú mo-
mento com dignidade na commissào do 
fazenda ... 

O Sr. Cam1l10 Prates: - ~ui to hem! 
O Sr. Drumond . .. não porque faça 

minha~ as considerações do meu c·ollega 
de com missão, mas porque acrrdi to 
que, !>eodo o prOJfCio de orçamento um 
meio de vida administrativa e a ex-
pressão do sentimento político da maio-
ria d:\s assembleas, eu cão posso pela 
minha parte franquear-lhe a passagem. 
inteiramente deturpada a intuição com 
que foi elle lançado. 

Nestes termos, Sr. prestdente, declaro 
qae r"ouncio n lugar de relator da I. • 
4:Dmmissão de fazenda. 

Nem V. Ex c., n11m a mesa, nem nós 
que represt.n la mos o pensamento li-
beral nesta casa e a maioria dos depu-
tados, podemos hoje nos manter con-
dignamente nas com missões qus a con-
fiança da casa nos delegou, commissOes 
que representão o pensamento da maio-
ria e a :naioria hoje não é do partido 
liberal, é do go•erno e, portanto, Oll 
amigos do governo qae façam as lei~. 
que façam as commissões e dirijam os 
&rabalbos da casa. (Muito bem). 

A ca~a. sendo consultada, concede a 
exoneração. 

O Sr. Presidente nomea o Sr. Outra 
para substi tu ir o Sr. Drumond. 

Exoneraçã9 de secretario 
O Sr. Llndolpho(ptla OJ"dem): 

- Sr. t're;;idnute. acompanhando o fleD-
sam~>nto e nunri:~rlo pelo meu distincto 
collega, digno leader da bancada libe-
ral. o Sr. Drumond . concor<1o com 
S. Exc. qne o partirlo hboral não se 
achando reprelll!otado !'Cl-t maioria ria 
casa, não de,·e nenht:m de ~us mem-
bros occupar :~qui uma posição que de-
penda da confiança do partido adverso 
e, por i~so, fazendo parte ela mesa elei ta 
pelo pnrtirlo liberal quan·Jo em maio. 
ria. n:io rlovo e não po~so permanecer 
oaquPIIa cadeira hoje, que. por ci rcum-
staucias imprevistas, esta maioria des-
apparcceu. 

A mesa actnalmeote representa urna 
Ocçiio da maioria e, por tanto, re-
queiro à V. Exc. que consulte a casa 
si me concede exoueraçãtJ do lugar de 
2. • secretario (m uito bem). 

O 8r. Darro&o .Junlor{pe/4 
o,.dem) : - Sr. presidente, a baocad" 
coo~ervadora v:~i fazendo aquillo que 
entendeu sempre que se devia ter feito 
nesta casa, em vista do modo porque se 
constituiu a assemblea este aono. 

A baocada conservadora entendeu 
sempre, no estado em qoe esta,•am re-
presentados aqui os partidos políticos, 
que oào podia havPr orna maioria per-
manente e tão vigorosa que podasse 
atirar 3s discussoe~ idcas que rP,p reseo . 
tassem o seu partido e fazer dellas 
questão. 

O Sr. Francisco Sá : - Essa maioria 
exis te hoje do lado do partido couser· 
vador. 

Si até agora não existia maioria vi-
gorosa. acceotuada, bojo existe. 

O Sr. 13. Junior : - Em taes coodi-
çOes, o partido conservador entendeu 
qne não de•ia raz&r questão das di-
versas comrnls.qOes creadas pelo regi-
mento; o partido liberal entendeo de 
rlldo diverso (apoiaíW do Sr. Fr an-
c.sc 1 Sd) e, suppondo poder manter-se 
em maioria, ainda que pequena, até o 
fim oos nossos trabalhos, jolgoa qoe 
devia fuer questão de confiança polí-
tica das ideas apresentadas pelas soas 
diursas commi!SÕ'lS. 
Ago~a. porem, a maioria do partido 

liberal, como é patente, desapparecen .• 
O Sr. Francisco Sá : -Muito hem. 
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O Sr. 8. Jun•or ... e os nobres depu-
todos, vendo que eslão em minoria, en-
tent_lem que não podem razer parte 
das diverl!as commrssoes da casa 

O Sr. Aristides Maia : - Entendem 
muito bem 

O Sr. 8. Junior : -:\ baucada con-
servadora, porew. entende de modo 
contrario, isto é, quo, uão estando a as-
semblea no l>ieoruu actud reprosen ta tia 
pelos partido~ d~ modo oue urn tlelles 
tenha maioria sufficieote para se manter 
e imprimsr drrecçào nos acontecrmen-
IOS, a bancada conservadora não pensa 
que deva chamar para si só e exclusi-
vamente.· .. 

OSr. Fro:ocisco Sá : -Só e exclusi-
v•mente. 

O Sr. B. Junior.. . a direcção dos 
trabalhos da casa. 

O Sr. Alvaro Machado : - l' recisa 
de testa de ft~rro. 

O Sr. B. Junior : - Por esta con-
sideração I' por muit.a.s outras que eu 
poderia adduzir, no es tado em que se 
acham os nossos trabalhos, em vista da 
predisposição da assemblea, que 6 co-
nhecida de ambas as bancadas em rela-
-cão à votação do orçamento que está 
qoasi a terminar, a llancada conserva-
dp1a entende que está nos interesses da 
provincia manter a mesa (apoiados ) 
açtual da assemblea. 

A ~ocada conservadora não quer 
manter a mesa como tesla de ferro, si· 
o~o como instituição actualmente cir-
cumscrípta ao dever de referendar os 
actos da assemblea. 

A. bancada cooserudora. Sr. presi-
dente, está dispofta a manter a mesa, 
porque vê grande lnl!Onvenieote na soa 
substituição. 

E, alem disto, está bem claro qoe, 
.qualquer que seja a mesa que tenha por 
ventura cfe substitui r a actoal, nada 
mais pode fazer do que concorrer para 
que terminem os nossos trabalhos este 
anuo: soa missão aerâ quasi somente 
assignar as proposições para a sancçào. 

Nessas cood1ç0es, a bancada conser-
yadora não concede demissão ao nobre 
deputado, o Sr. Liodolpbo, assim como 
a nenhum dos membros da mesa actual. 

O l!!ia•. Llndolpho (pelo ordem): 
-Sr. presidente, o nobre deputado, 
leader da bancada conservadora, o meu 
-di.sliocto amigo, Sr. Barroso Junior, 
por si e por &eOI amigos, declarou que 
a bancada conservadora negna-me a 
demislio e de facto ella me roi negada; 
mas, Sr. presidente~ sendo minha re-
..tO!ução llrme e immutavol não voltar á 

cadeira do secriltario emquaoto me ror 
preciso depender da :t,quiescencra do 
partido conservador, -4ue està presente-
mente em maioria oesti\ casa. insisto 
em meu pedido de demissão. 

Sr. presidente, sou mr.i to grato il 
meus dislrnclll~ arl vursario:l pela con-
sideração o g~nlileza, que sempre me 
dispensarão; pur.:ur. Sr. presidente, 
apezar disso. não po1sso e nem devo. 
poli ticamente ralando. depositar con-
fiança al11uma cru :..S. Excc .. a~sim 
GOmo S. S. Excs. oào podem e não devem 
depositai-a em mrme,assim, continuo a 
insistir no meu pe.lirlo de demissà~ 
(muito bem dos N'S, D,·umond, Co-
mi/lo p ,·ates e Ari•liáes Mo ia). 

Rogo á V. Etc. que se di$De de con-
sultar pela ! .• ve7. a casa s1 concede a 
minha demissão (muito bem). 

Consultada a casa, é negada a de-
mi!I.São. 

O Sr. Lindolpho:-Ueclaro à V. Exe .• 
<;r. presidente, e à cas·• que não occu-
p.\fei a cadeira de secretario, não ob-
sta te ser-me negada a demissão, em-
qu~> 'llO aella não poder ser mantido 
pela .:1aioria do meu partido (muil() 
bem ; mutlo bem). 

O Sr. Vnz de Llma:- S1. 
presidente, o pectido de dewissão do 
nobre deputado, t.• l'llcretario, o Sr. 
Lindolpho, tem n.ma eerla razão de ser 
e lambem não tem. 

Encarando-se pelo lado de q o e DÓJ 
outros só podessemo:1 figurar em qual-
quer commissão, dada a hypotbese da 
podern.os contar com a maioria do 
partido qne representamos: enca-
rando-se pelo lado simplesmente poli-
lico. o nobre deputado,o Sr. Lindolpbo. 
tem direito e obrigação de pedir a sna. 
demissão. 

Mas. si encararmos Yerd:ldeiramenle a 
attitude que devemos aqui tomar, tendCJ 
em vista, antes de tudo, os interesses 
da provincia, collocaodo-os mais alto 
do que os interesses partidarios, e11 
entendo que nós devemos servir a pro-
vi nela, não como políticos, mas Cóm~J 
verdadeiros filhos. 

E, sendo assim, o nobre deputado 
não podia, nem devia solicitar a sua de· 
missão. 

Nestas ciro:omstaocias, Sr. presi-
dente, ja que S. Exc. insta pela sna 
t!emissão, nós a concedemos com muito 
pezar, porque estamos certos de que si 
S. Ele. quizesse, porventura, aceitar a 
2. • bypotbese por mim Bgurada, havia 
de continuar a prestar seus Sftrviços á 
província de Minas. ( M t~ilo bem; muit~ 
bem). 
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O S •·· Bru•b08R cll' S llvn 
(uã:- temos o sctl discursai. 

Não t! cnncetli•la" exoneração po!lliJa 
pelo Sr. Luulol pho. 

O Ss·. Lintl•dtJhO declara •l U<l não 
toma m.oi~ .t~scu tu ua cadeira de L • 
!'Ccrelariu. 

o s ··· ·'-llllll'hl (puhlh::~remJs 
•lepois o sr.n cli~cnr~o). 

ll<~tu eraes 
Sãu appruvadns as t.IM adtlith·o~ os. 

t c, \ , U. t , :1 e 7 d" projecto u. :$\!) e a 
deste Jlru,eclo. 

i .' PAliTE IJ.\ 01\DE~J llO llt.\ 
I'OT .~Ç.~O o\ DI .\ liA 

E'approvado o addi tiro o. 1-a-co111 
a sub-crncn't.la, sendo rejeitada!: as 
emendas. 

O Sr. .\mar ai requer e obtem q ne 
o additivo seja Incorporado ao orça-
mento provincial. 

Cad.:was de inslt'ucção p1·imaría 
Entra em 3.• discussão o arltli tivo o. 

~ . r.fferecirlo ao projecto n. 11. 
E' apoi:~da e entra coojunclamenle 

em discu~são a seguinte 
Emenda ampliativa 

Offerecemos como su.bstilutivo ao 
additivo o. ~ . em discussão, a mataria 
oo mesmo coouda e mais o seguinte: 

Art. A cadeira de iostrucção pri • 
maria para o sexo ma,culioo, cread a 
pela lct n. 3467 de 4 de outubrv de 
1987 oa povoaç~o da Lapa, do distri-
cto.da cidarle de Diamantina, deve-se 
entender creada oa povoação da Sopa 
do districto da me~ma cidade e fica 
sendo mixta 

S. R. Sala das sessões, i7 de agosto 
de t888.-Angusto Velloso. - Gomes 
Candirlo.-T. Tolendal.-Ramiro Mar-
tios.-Candido de Cerqueira. - Alvaro 
Machado. 

OeveodJ o additivo ficar adiado, na 
forma do regimento, o Sr. A. Velloso 
requer e obtem dispen.sa de interstício. 

Prosegue adiscussào,que é encerrada. 
Procedendo-se à votação, o appro-

vado o additivo com a emenda. 
São appro~ados os de ns.lS, 4 ~, t 2-a, 

12- b-, t:J e t 5. 
Entra em discussão e de n. t O. 
O Sr. Carloe Noguelra:-

Sr. presidente, bem a contra-gosto, ve-
nho roubar a esta assemblea alguns 
miou tos para me oppor com todas as 
forças de que dispazer contra o addi • 
tivo ora em diseu~o. que crea uma 

r.atlcit·a de latim. portugurz, franr,t·z. 
atilhmc ti c~. I)COgraplua o hh>torin u:L 
culalle de Arassuahy, n•gula pur um ~,-, 
pruf~sor. percebendo o ordenado de 
1 :~oo,;uou. 

Ora, Sr. prc~i•l cn to. \' . Ex•·. ,:Mu· 
preheulle pcrfcllamcutr. quu u a•hli-
uvu C•lfl~litue :IIU:I fXI'•·t~·lll U•ltu~3, 
dando :qJPua.; a uma sl1 ~1olaM ··adoiras 
dellla!< ma teria~. pM consegnllllll afas-
tando rlc igu:• l v,,ota;:~m ••nlt:\S .:ida-
des l3h'C7. eiU COil'!iÇt)t'S IIHlltO supe-
riores àqnella tle qu•· ,n trata no pro-
JCcto. 

E mal;, tendo ja se votado na IJI'tl -
sente sassãr1 um projecto que crea e~
ternatos ew todas as cillades e vlllas da 
província, relativamente a c.~t a vou 
mandar uma emenda completamell ta 
suppres.si v a, concebida no~ s~~:ui ntes 
termos lê). 

E' apoiada e entra coojuoctamente 
em discussão a sa~uic te : 
Emenda ao addi ttvo o. 10 do projecto 
o. o. 

Fica suppriroido esteadtl ilívo. 
:sala da5 sessões, 17 de agosto de 

1888.-C. Nogueira. 
Fica adiada a discussão, na forma do 

reguneo to. 
Eotra em :1.• d iscu~são o adtlitivo 

o. 8. 
O 8r. lgoaclo Hurt.n:-Sr. 

presidente, sinto achar-me iocommo-
dado e oào poder explicar conveoidn-
temente a necessidade desta medida. 

Veobo somente declarar á casa que 
não trata-se de uma medida odiosa e 
nem injusta. 

Apresentei este additivo, Sr. presi-
dente, por entender que elle consulta 
verdadeiros interesses de uma zona 
importao te de nossa proviucia. 

A cidade de Arassuaby acha-se si-
tuad.a em om ceotro que dista de 
Montes Claros o\4 leguas, de Diamau-
tiol :SO e assim do outros pontos; 
acba-se. portanto, privada de meios de 
instrucçào secundaria. 

Não é, portaoto, uma medida odiosa, 
tanto mais quando a casa acaba do vo-
:..u uma medida ideottca para nma 
nutra cidade, a do A tbeneo Toleotino. 

Confio, pois, na justiça da assem-
blea mineira, que nlio deixará de ai-
tender a esta medida de toda conve-
niencia (apoiado do Sr. Li .. dolpllo), 

Vai á mesa e é lidaa seguinte emeoda 
ao additi vo n. 8 do projecto a. O. 

Ofl'erecemos como substitutivo ao ad-
ditivo o. 8 a mataria uo mesmo contida 
e mais a dos projectos os 470 e 477. 
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Sllla das sessões, i7 de Agosto de 
t 888.- Gomes Candido.- Aognsto Vel· 
loso. 

O Sr. Pre·sidente declara qoe não 
aceita a emenda, por qoe é verdadeira-
mente om substitutivo e estes não são 
admissíveis na 3. • discussão. 

Encerrada a Jiscussão, é approvado o 
additivo. 

São igualmente appn•vados os de os. 9 
e t 6. 

O Sr. Severiano de Resende requer 
que o ndditivo n. i-b- seja redigido 
em duas proposições, contendo uma ex-
clusivamente o atboneo creado na cidade 
do Pitanguy. 

Appro\·ado. 
O Sr. Ferreira Alves requer que o 

projecto seja redigido em tantas propo-
siçoe.~ qu:\ntas são as cidades o \'iilas 
da prnYincia. 

O Sr. Camillo Prates faz. i$oal reqoe· 
rimento com relação ao addillvo o 1-b. 

São approvados ambos os reqllcrõ-
meotos. 

São approvados,cada um por soa vez. 
os additivos D$. t -e- , 8. 2, 7, t4, 19, 
20, 2t , 22, 2&, 23, 26 e 27. 

INVERSÃO DA ORDEM DO DIA 

O 8r. T e i xeira Duort.e 
(ptl4 ordem):-Sr. presidente, antes do 
todo,agradeço á V. F.x. a defer~ocia que 
tem para comigo, lembraocto-se, afinal, 
depois de ter eu pedido a palavra pela 
ordem tantas vezes, de conceder-m'a. 

Sr. presidente, pedi a palavra pela 
ordem para requerer que seJa consul-
tada a casa si concdde a inversão da or-
dem do dia de amanhã, seodo contem· 
piados na ordem do dia que for por v. 
Ex. organisada os additiv!Js os. H e 
t9 ao projecto o. 350. 

Falando no projecto o. 350, Sr. pre-
sidente, e o faço o ma pausa, por que me 
parece que ningnem hoje pode allod:r a 
esse projecto, sem cnnsar nm certo mo 
vimento na casa, porque saiJemos que 
os additivos a elle olrerecidos ro~\o 
condemnados ao ostracismo. 

E tanto mais justo é este meu pe-
dido. Sr. presidentt', quando é certo 
que na ordem do dia de bojo figura um 
de.-os additivos, que, por engano, vem 
como additivo ao projecto o. t :SO, 
quando é ao 350. 

V . Ex. comprebende que esta prete-
rição dos addilivo5 cons~itae uma ver-
dadeira injustiça ao deputado que ora 
usa da palavra e que tantas vozes 
tem pedido a soa inclusão na ordem do 
día e, ao mesmo tempo, uma falta de 
consideração fl assemblea, que, por vo-

tação sua, destinou um:: hora da ordem 
do dia para a disct..ssão das materias 
sobre estradas de ferro. 

E' ainda tanto ma1s justo o meu pe-
dido, quando é sabi to de todos, quando 
o proprio relator tia ~:aoJmissào de re-
dacçào declarou da tribuna que os pare-
ceres sobre taes additivos achãn-se sobre 
a mesa, ba muito tempo. 

Ora, me parece que, por maior que 
seja o prestigio do V. Ex .• Sr. presi-
dente, elle não pode ir ao ponto de dar-
lhe a rar.uldade de su!Tocar as aspín-
ções dos mero bros da casa 

E1s por que onsu rei terar ainda o meu 
ped ido. para que sejào inrluidos na or-
dem dO dia de amanhã, SI ror invertida, 
como peço, aquelles addit ivos. 

E' approvado o requerimento. 
M ediáas ele estatística 

Entra em 3.• discus.'lào o additivo • 
1-b-, olrerecido ao projecto n. tM. 

O Sr. Dutra requer e obtem quo seja 
o additivo dividido em duas partes. 
t;Ooteodo o ma somente a medid:l qne se 
: ~rero ao Formoso. 

E'' apoiado e posto em discussão o se-
guinte 

RRque1·imento 
Requeiro que ,.á o adJitivo ã com-

missão de estatística -A. Maia. 
O 8 r. T ole ndnl (pela o1·clem) 

declara que o pro jacto em d iscuss.'io ja 
veio da com missão de redacção e acha-se 
em 3.• discussão; não ó, portanto, 
urgente a sua remessa â commissãr de 
estatística. 

Encerrada a discussão e, proceden-
do-se à votação do requerimento, le· 
vanlào-se duvidas sobre a votação. 

Alguns Srs. deputados pedem rectifi-
cação. 

O 8r. ~ri&Udet~ · Mola 
(pela ordem):-Sr. presidente. o add._ 
tivo que se acha em discussão foi apre-
sentado na casa englobado com outros 
additivos apresentados pelo Sr. depu-
tado Jurumeoha e foi a~provado em 
2. • di.scussão ob subreptic•ameote. 

O Sr. Tolendal:- lsto é uma alrroota 
à mesa. 

O Sr. A. Maia:- Não é alrronta á 
mesa, rorq••e a mesa não pode estar 
em dia com os interesses de todos os 
deputados. 

O additivo foi approvado quando não 
se acbava no recmto nenhum dos re-
presentantes do 8. • di:>tricto. 

Dem.ai.s, esse additivo envolve propo-
sição altamente olrensiva á integridad& 
do territorio do município do Pomba. 



A~NAES 003 
O Sr. Presidenl.e:-~ão está em dis-

c;us:iào o addi vivo. 
O Sr. A. ~hia .-Sobro ellc n~n ,;e 

Jlroouncic,u a cnmmts.~:"lll tlu e~tati~Lica 
c eu n:io sei si as f:t1.enda~ '111 0 se pm-
t~ncl c trau~fcrir tiO um muulcipio para 
outro u silo em virtutlc lln requeri-
mento tios l,r,;pnetal"iu$. 
~or rousegumte, tnc lltlrcce 11 11e I• de 

impre.-cindivcl neC!!:iSt•la1IC IJ116 seja 1111-
vidaacommissâ•ttla .... l::t i~tit:a e rni ne:;se 
sentido 11110 requeri 11 cutcn1loo lltlt! o 
meo rcopteriruento tlcve ser approtv:ulo 
pt~la casa, l'omo 1:1 o roi. m:L~ V. Ex. 
vai rechficar. 

Fuita a n:ctillcaçJ\o, I'Cri l ka-~e a re-
jcio;ào 1111 reiJUUrimeulO. 

Coutinna :1 •liscu-.,:i111lol .tohl iti ;o, opte 
fica adi.ula (leia hur.t. 

O Sr. A. Cesa· reopter pruro~.t<;ã11 da 
hol':l J>Or 1:; minuto~ 11ara a dtscus>âo 
4o adtl ith·o n. :!"!. 

E' COIICtlllida. 
Entran.Ju o aolo litivn 0111:!.' di "r:n<o;àiJ, 

il :l(lprol':ulu. 
O Sr. U. tia $i h·,, ro1111Cr a illl't•r:<àn 

da or1lcru tlll ilta. olc molln a entrar-se 
inunetli :t latn>:nt" u:1 olt<r.n-·ÜII tlu 111'(:1· 
lllílntO prui'IUCt:t l. 

~-: · concedida. 

ORÇA:.IF.STO PIIIII'ISt:l " · 
Entra em :J.• lliscussãn o projc•:tfl n. 

323, de orçament11 pronncill. 
O Sr. I. ~l urta (pel•' ordem) re•Jucr 

que scj:1 discullda e rc•lígí•la em ~o!pa
ra:lo a emenda relath·a :'1 r,s tr:ula de 
fcrro-Bahia e Minas. 

0 8•·· CarnUi o rrnt.C I!l: -
P11ço â V. E:t., Sr. presi•lente, que se 
d ignlf informar-me 1}111 que termos roi 
apresentado o requerimento par .. se fa-
zer 1estacar do orçamento uma emenda 
relatív:1 á estrada do ferro U<thia c Mi • 
nas; o comquanto esto requerimento n;1o 
touha d;~.:ussã.o, em todo caso. etl pet:u 
á V. Ex. que me pcrmitl:t aiKUtn:1:1 ex-
plicaçõe~. que se tornào n&cHssari:.~. à 
vista de certos factos •J ue aqui se têm 
d ado. 

Sr. presidente, V. Ex. talvez uàil 
jgnore e é provavelque :t assemblea 
&ambem não ignore que a mim foi que 
ae aUribuio o ter apparecído na assem-
bisa e ter sido submellida à discussão 
a emenda que se refere à estrada de 
ferro Babia e Minas, declarando em vi-
gor as leis que concederão a garantia 
41e j11ros de 7 X e fixaram o prazo do 
privilegio da mesma companhia. 

Sr. presidente, tem-se dito sobre o 
facto em questão todo quanto se pode 

dizer; tem-se feito •lelle as~t:m(lto ele 
intri1,~s e censuras, quo uàu I'LJIIl a pello 
dtscnttr·se. nem tampouco ltJillar-$e r 111 
cons1t.lcra~:ào , porque não aLtingc1u .111 
ai v o tf1te xe tem p· ocurallo ferir . 

Eu. Sr. presitlrnte, nàn sabia IJU I' t.la 
em elula apresentada ao on;anwnlu llrto-
l'iucíal result~rião os ractus IJIIC tt ,·eu to,; 
•la pr'c~cudar, isto o\ rlcmor:cr-:-c a pa~
saHt.:lll 110 oro;amentu c (lfoltlrll.l r-;c tuda 
essa ,;cne du scen::$ tamcnta\'Ct,., •tue 
tnfl!ltwtente temo~ I'Ís to. 

Sr. prt!-~Ítlentc, quanolo ttve un·a~i:·tc• 
de falar sobre c;;ta entl!tHia, tll!darei 
IJIH! u:lu enxerga l'a a qu e.~táu rd:ttil·•• 
:'t ll~lr.t d l~ riu fct't'O U.thi:t o .\l i na:-~ p~ ln 
tlltJtlo l'"r'IUC estava ,.cutl11 eucar •• tla. 
. t~utcntlia. c ~ontinun a t!~t tl! tull'r tJIIO 
c uma medula Jns ta, de muttl OJII'tl f!U· 
n.tlad.:, porque de f.tctu a e~tr.••L• •le 
ferro ll<~lua e ~l ioa:s •' a m:~i,; imttnr-
l.!ntc da vro1·iu r:ia actualwcnlr• t' tem 
t.lc I'Crr.urrer uma zona fltJIItssi tn:t c de 
Julnru pi'O$pcro. 

~la~. Sr. presidente, posto •JIIB nu .:s-
tcja t:uol'enchlo desta \'Cnl:uJc!, pnstu 
IJII fl ou consid•!re esta. via-ftJtTC.t da tua-
xuna t mporlaucia, tle~de •1110 se tem 
tJn t• ritlrJ tojut·iar•stl a minha 111!$>-tl.l e 
!4ltenha rtuertdu nwsmo JlrCj ut.lic.1 r-rud 
muralmeute com essa cJnt•stau, tenho ,, 
tlci'Cr dn declar.•r ã asstl rnhloa tJIIC vo-
~c • pela separação da omonda do pro-
JCCto de orçacnento, para que tenha tlts-
çnssàu disttncta, ainda ttUC lirJUtl scpul-
talla nos limbus da set·r·etanu. portjue 
u;lo t(Ucro que os iulurcsscs da pro-
víncia sejão sacrifi cado~ a melindres 
pessoa es. 

Declaro mais, Sr. pre.•it1ente, e o ra~·" 
com muita altivez, •IUC nuuca put.lt• cntt-
\'llrter 'tuestües desta natureza e111 luta 
pela ,·ida. 

A• tuíllv I(Ue puder obter, aquíllo qne 
a assemhla res<> l ver em sua sabedoria 
de1·er fazm· ll lll relação a este proj e1~to 
lle estralla de ferro, que estil ligado 
inteiramente a interesses imi>Ortantos 
ola proviocia, seril por mim recebido 
com r~peito e resignação. 

V. Ex. sabe, Sr. presidente, que em 
um substitutivo apresentado a um 
~rande prOJecto de estrada do ferro,que 
1,10r esta casa transi tou, roi iocluida 
uma medida quasi identica à que se 
contem na emenda do Sr. l. Morta, que 
se pretende ser arar do orçamento; mas, 
essa me<Jida, alem de outros favores , 
elevava o capital daquella companhia a 
mil cont\ls de reis. 

Ora, si os nobres deputados que sus-
tentarão esse additivo, que votarão por 
elle, enteuderlo que a Bahia e .Minas 
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tinha direito a esses r a \'Ores e, ainda 
mais, ao aogmento de capital , nio sei 
porque entenderão agora. que nào deve 
passar no orçamento essa medida! 

Entretanto, votei pela separaçã~ da 
emenda, ja o di!I."W; re:~peilo a dectsào 
-da assemblea,porque não costumo trans-
formar. e achn 111 e ningucm o de\·e fa-
zer, questões dPsta ontem em questões 
de luta pela vida. 

Tenho e<:ncluido (m14ito bem). 
E' ap11rovado o requerimento. 
S:1o a(lOiada.« e entrào. coojuncla-

meo!s em discussão as segumtes emen-
das: 

N. t 
Ao art 2.• 
§ 2.• n. 2. Em vez de 6:000,5000, 

diga-se 4:60060(10. 
§ 3. • o. 3. Em ,·ez de 33 : 5i06000, 

diga-se t 7: 7806000. 
§ 3.• o. 9 Em vez de 820: 0001)001'1, 

diga-se 780:0006000. 
§ 12.• n. 5. Em vez dP. 7:0006000, 

~iga-se IS: 0()06000. 
§ O. • o. 4. Em vez de 451.:2006286, 

diga-se 43:S: t lS567t 6. 
A.o art. 3. • § ~ -· n. 3. Sup(lrimão-se 

as palavras: 11 ma i~ até !,000: 0001)000 
para o mesmo serv1co. 

Ao art. 4. • Supprima-se n § 28. 
Ao art. 2. • § 6. • n. 4. Depois das pa-

lavras: a serviços locaes, diga-se, sendo: 
Para as obr;s ~a eapella do 

{;armo de Ouro PreiCl li006000 
Para as obras da capella de S. 

José de Ouro PrelO 
Para as ot.ras d; ma1riz de Ao-

lonlo Dias du 011rn Prelo 
Para as obras da capella das 

Dôres de Ouro PrelO 
Para as obras da matriz lle S. 

José do Paraopeba 
!'ara as obras da matriz da 

Piedade do Par;aopeba . . 
Para as obras da malti1 do R1o 

de Pedras 
Para as obras da eapella da 

lloeda, dislriciO de S. José do 
Paraopeba 

Para as obras da capella das 
llere6s de An IOnio Pereira 

Par" as obras da capellll de 
JCôà Correia 

Para as obras da capella das 
Camllna 

Paraacqnialçio dl' lustres par& 
a capella do Rosario de OuM 
PrelO 

Para o mesmo 6m i das ller-
e6t de Ouro PrelO 

Para nma capa de Nossa 
Senbon do lONrio do AliO da 
Cl'lll 

Para ornamen10 e •este da 
l marem do Conçio de Jesus 
da capeUa de S. José de Ollro 
l'niiO 

Para arua potanl no arraial 

do Lolle. muniripio dJJ Ouro 
Prelo 

Para mobilia da escol~ do se~o 
rerniuino da Cacbooirado Campo 

Para alfaias da h•l lriz da 
11111<1113 rrc~ruozia 

I'Ara mohilia da escolado sexo 
ma~cuti 1u1 ''" rroguozia de S. 
Goosal o olo ll:lç1u 

Para atu::u,•l fl•• ~asa da es-
cola ml~L1 u~ lhrrn. fregtJOZi3 
do Antonio Oins dn Clll>llal 

Parn as n~r:ts do :~ lrio de 
C• ngunha.< dn Campn • 

Para conctriO$ do chafanz 
de S. narlhntolllnu.munlcipio de 
Ouro l'rolo 

Para illuminação publica da 
cidade de Quoluz 

Pam :15 obru dn 1113II'Ít do 
Queluz 

f> ara au dlio •s oh r as dos t.ar-
nsneos em Sa111n Amarv•. muni-
cípio de Quo luz 

Para as obras dn malriz de 
ll.tverava 

Para as ohra$ do ecmilerio de 
S. Jose do Carrapicho 

Para conclusll" da canallsa-
ção deagua pola•·el de Saoi'Aoua 
do morro dn Chapeo 

Para as nhras da m:tlriz da 
Capella Nova das DMos 

l-ara as ·d; malriz de Caltas Al-
Ias (Noruega) 

Para as da capella do Redondo 
Para u de S. João Caetano 
Para o ealçamcnlo ~~ Gloria 
Para o da cidade do La mim 
Pua reparos da m11riz da ci-

dade de Eolro-lliM 
Para reparos da mllril uo 

Rio do Peixe 
Para reparos da ma~riz do 

De.'IIOI'ro de Eulre Rios 
Para as obras da m11riz de S. 

Ora~ de Suusuhy e concer1os 
das fonles que abaslecem d'agua 
polav~l a mesma fregueda,sen• o 
uoo~ para aquella3 e 600" 
para esles 

Como auxilio i can;alisação 
d';agua pol.tnl na cidade da 
Ponle Nova 

Ao eemilerio da parocbia da 
Conceição do Caraça 

Paraconslrucçio deu ma ponlo 
sobre o rio Sani'Anna no arrai31 
do Abre Campo na estrada que 
aegue para S. l oio do Mllipô 

Para a canalisaç.io das agnas 
pluYI&es que correm por um ras-
gão DO arraial du Jequery 

Para am rbararlz no arraial 
de Sanl.t Cruz do Escaludo 

Para a capella de San1o AniO-
ni.o na raa da Olaria da cidade 
da Poall' Non 

Para a ntatria da parochia de 
São Pedro dos Ferros (municí -
pio •• Ponll' NoYa) 

Para aa obras do lbealro de 
lbrianna 

Para a mllriz da parocbia llo 
Amparo do Serro 

Para os conCl'riOs da rua no 
arraial da Saude 

Para a matriz do Vermelbo, 
do munlcipio elo llbnbnaasu 

:soo.sooo 
IOO,SOI)(J 

IOO,SOOC, 

! 006000 

! :0006001) 

t :0098()0(J 

3:108()0(J 

I\OOnoocJ 
300ó()()(J 
300~ 
3008()0(J 
400600CJ 
6086C») 

:S008()0(J 

3:10~ 

~~ 

1 :300~ 



r., r~ ~ m~triz dacid>rh• du lla-
llhll~~·· 

l':.ra :. lll:tlriz t.l:\ V .:ugcm 
1\ legrP,tlunutnici l>in do ~brinnna 

l'ara ~ mn tri• do for•1nin> 
J1.1.r11 A matriz clq Cnm:\rJ,:u~ 
P.Hn ,, 1untrir. •In S~n lln~t~ i u-

tr••.::. tlu m.midpiu du M:u·i:uw:\ 
l'ara n ~t~atriT. tio S;iu Simãu, 

•I•• 1111tulco1•Í•• d<l lhnhn:t65i"o 
l'ar.1 a onntri• dn Sa;;rauldnto, 

•lu IJH'.iutn mnnicipio 
l'arn 11 111ntriz tfu lu0riou1ol" 
l'nrn • ""trix de S.111tn Ant•>-

nu> <lo> MntÍprni. IIIIIII ÍCIIIÍO da 
llulltt• ~'"':I 

l'nr:1 ,\ mntrit tia 1>nruct11n du 
(irrllluna. do mesmo mllnil•l ru:. 

l':11·n n~ nlor.H •In i~rnja olo ~. 
:>. " '' fio..;arin cl•· Maria nu,\ 

l':u.1 :1~ ohrns fht i~rcJa du 
Carmo Vo•lh•>. da lllll>llln cidndo 

Para a< nhras .:a nutrit dn 
Cnt·hoclra 

l'lra n< dn:; Mcrcds <te ll3-
rialll13 . 

f,ttra s.t'r cnt reJ,!tte 30 nrc·"" 
di~gn da ,..,. dft ~l:iriannn para 
a corn11rn da um sino par.1 a 
tu('!\fla:l ~u 

l'nrn •er entrc;;ne n S. Etc·. 
ll vcl m., Sr. Hl~po do Marinun:t, 
I•Arn n< oh r.'\$ elo co•ouitrrlo da cl-
•laol•• dr \bria11113 

Pnr.1 a, ubrn.• tia mntri• rlo 
Sumitlnuru 

l13ra "' concertos da Igreja 
.., ,, :trr:u:.l da Pa.s.:;a~cm. numa· 
rrpiro tle ~larianna 

Pagamento final do gradil da 
ma tl'iz da Concek:io 

Concerto na nia Jncar~. mu-
uir ipio da Conceição (cidade) 

Agua pota vol - Senhora do 
Porto do mosnot> município. 

ll cparos na Igreja olo Santa 
Anna do Cougonhas. ideon 
Dito~ na ponte do Atterradu 

roa cidade da Conccl(.ân 
Ditos :lllbro o rio Pir:tcoraba, 

no lugar denominado Boa Vista. 
municivio do Santa Barba ra 

Ditos na ponte sobre n rio 
Polheta, abaixo do arraia: do S. 
floHn iugoa 

Ditos na capella de S. Gorualo 
do 1\io-aclma 

Ditos na c:tpella do nosario 
oa cid~d~ da Conceição. 

Para urna ponte >obre o ribei-
rão Sant'Anna, junto ã Iuanda 
de Luit l)(omimrues de Carvalho 
na par11chia de AoiOoio Oru-
a barxll, munlci.PiO da ltabira 

Para conclu5.1o de um necro-
terio nn ccmiterlo de S. Domin-
go~ do Rio do Peixe (Conceiç'io) 
Para " rua lrh do morro do I' i· 
lar, mun icípio da Conceição 

Para um pontilhão dentro do 
arraial de S. Sebastião do llio 
Preto (Conceição) 

Para a matriz de S. fnoci:!Co 
do Parauoa (Conceição) 

Para reparos do edincio da 
camara municipal da Conceição 

Para a matriz de Sant' Anna 
• o AIM (ltabira). 
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l'u~ auxllto a n-cOn>trucç:iu 
•I• 1rnn tn deutrn du arr•!.rl do• 
lt~rnlo.í, nnrnicipio da (;unreiç:iol 

l'an a matri1. d~ :'i . S. •lo 
fl,lrl~t do Gunnhlic:e H:i)lh'•'ir;:i. ~t 

l'nrn urna ponte sr,bro o"' '"''" 
rãn rio S. Jo:io1. llllUM ah>ixu •l:r 
fall•ntl.\ rln S:r tviau., E•·nr·l.tu 
.\locir•l. n• fro~IINia d•• S. Oo-
m~u~.,, •lu Uiu du ~-'•'Í"<o tt:tHI· 
t' t,.'H;:lH) 

P:u:. r a.l-::.w •rHn •In :arr:1i:tl•l•• 
S l),uuha:,:n< tlu Prat.1. muui-
cipin ri•• S:mta ll>rh1ra. 

1•a•·~ n •·uu.,trucc:~ .. cln 11111 
r·hnfnrit nu .>n·alal o.• J t•~ns rl11 
l' tV tl1• S. Jn:lo. rnutucipiri tlt• 
Sa oll~ 11\ri•.H:r 

Pnr:1 t',111:ll ll'l:tçàn rl'a;.:u.1 Jmln· 
I'P I no :OI'I'3i.>l oi " S>nl'Ann.1 •l O 
.\ 111•·. mnnlcipjC) da lt>hir> 

P>r., • mnrrit d~ St•t•· t:>l'lrll•'r-
r., .... 11111nic•ipiu tJe Saut'Auu:t 
elo!l F,-.rru~. 

Jl~r:t a Íl(fPja dtl 1\li<Uifl da 
d.lad~ tia llahira 

l'ua n malnt dn arratal doi 
S. S:orr:un~ntn rio Uionlsin, rnu-
nidplo da ltnhíra 

l'arn • m.urit tle S. lfignel do 
l'imclc.1h3, mnniclpio du Santa 
llnrhMn 

Anxilln :1 t:arnarn muni('Íital 
tia ltahirn para as nhras do 
thl).1tru tia rnfiSrr.a clol;ulu 

A 11 xllio :is ohrM da Igreja du 
Hourio do Sabar;\ 

Au l llln a~ nbras da igrPja de 
S. f'r.\ncl.sw 

Antilo >8 obras da igr~ja •le 
llnpoSo$ 

Anlilln a.; obru tl3 igreja de 
Ca tlrlla Nova 

Aulilio as obras da matrir. do 
Sahnrri 
An~ ilio ir~ obras rb ma trit de 

Vonda Nova 
Au tillo ás obr:.s da matriz de 

Jabo:icatuha•. rle Santa Lulia 
.\ ulilio ás obras da i~freja de 

:i. S. da Lapa, deSabara 
Arn illo :is obras da m:urlz de 

Santo Antonio do Rio-ac:ima 
Au t ilio :i> obra> do tbeatrc 

do S:1bar.i 
Anlilio ~5 nbr.u da m:.tri& d~ 

SanlaiJu•toria. do Sabará 
Antllio .i r~nalísaç.in d'agua 

putavcl 11 0 Curral d'Et-Rey 
{Sabarà) 

Au li li o a r~paros da matri• de 
Caetol 

Auxil io a reparos da ma triz de 
Taquarusslr. do Caete 

Aulílío a reparos da matriz de 
Rnçns Novas, de Caet.l 

Autilio a reparos da matriz 
do Morro VQrmelho 

Para alfaias da capella do S. 
C. de Je.~uj du Culabà (Caeté) 
Concorto~ da pouto de Manoel 

Pintn, em Taquarussú 
Cnnurro da !fOnte Nova en tre 

Taguarussú e Vieira 
Concer to de outra no arraial 

de KatiOsinbos, que se di,.isa uo 
Capí m Branco 

Para as obras da matriz de 
Sete Lagoas 

\I)()JUOO 

\ 00.)000 

t OO.SOI)(J 

~00,)0()() 

~0116000 

600.1000 

:;oo.;ooo 

~oo.sooo 

500,5()00 

' 006000 
!1006000 

3006000 
600.5000 

600.SOOO 

600,5000 

4006000 
3006000 

1:0006000 

600600') 



unu 
l'ua as obras do lhoalro d.t 

Sele Lagoas 
Para reparos do edificio quo 

servo do bospilal em Selo La-
goas 

Para as obras dn capolla do 
S. Jo~ll om Sole Lagoas 

Para as obras !la malriz do 
luhauma (Sole Lagoas) 

Para eoncorlos da punle so-
bre o rio das Velha! na frcguo-
zia do Jequilibi 

PMa as obras da malrlz do 
Tabuleiro (Sele l..lgoas) 

Cooecrlo de uma ponlo doo-
1 ro da crdado de Selo Lagoa.$ 

Couccrlo de uma fonlo pu-
lrllca uo arraial da C ou lagom do 
SaiJnril 

A u•ili11 it recouslrueç:\o do co-
rnhorlo do Taboloiru, do Solo 
l.agoas 

Au<tllio à' obras do lhOalro 
do Saolo Anlonio do Moulo 

Para um regulador 111tblico 
na cidade do Pará, à disl"'sicao 
da res~lin ~oura muulclpal 

Auxrllo às obras da malriz 
da l)idado do Curvello 

Para as obras do ecrnilorio da 
rreguozia de Saulo Anlonlo da 
l.goa, município do Curvello 

Para lllumioaç.'io llu illiea d:. 
cidade do Curvcllo 

Auxilio para conslrurcáo de 
llma casa de delon(.áu 110 Lean-
dro, di.slriclo da Cuneciçào do 
Pari 

Para as obras da malrlt de 
Sani'Anua de S. Joio Acima 

Auxilio á camara munlcipar 
de Dores de lodaia pam tliversas 
obras do município 

Idem, ld nrn i camara da ci-
dade do A bnelO) 

Canallsação d'agua polavol da 
cidade de Oliveira 

Au~ilio às obras da rnatrrz de 
:"\aurelb, mur.icipio de S. João 
d'EI-Rei 

.Idem, idem, S. José d'EI-Ro•· 
Idem. Idem S. Jo.ão Uaplis&:a, 

munielp!o d~ Bom Suceesso 
Au~ilio para ~dea d.t Lage, 

município d~ :>. José 
Idem par,\ c:analisação d'agua 

poluol da cidade do Bomfim 
Idem para obra.s da Igreja da 

Boa Morle, município de Bomllm 
Idem para o lbeatro da cldadn 

do BomOm 
Idem para as obras da ma:riz 

de !iaOlo ADIODÍO do Amparo, 
município de Oliveira 

Idem, Idem para malriz do Ja-
l•~o, municlpio de Olinlra 

laem, idem para o cemilor lo 
da cid&de do BomOm 

Idem, Idem para capella do 
ecmilerio da cidade de Ollve•ra 

Para o asylo de orphâs de 
Barbacena 

Para coocerlos da eslrad" que 
de Ioáo Gomes v~i ler ás fre-
guezlu de Dores do Panby-
1\nna e Quilombo 

Para agua po&avel da frerue-
lla elelberlloga 
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Potra a malriz de Gua • • .:iaba, 
município do Pi ranga 

Auxilio ao t:<·milerio e ma&r iz 
de Joio Gomll$ 

Para o ecmllerio do S. Rlla 
delbill\loca 

Auxl io ti tOt&slrucçào de uma 
casa do pri:;ào na frcguezin do 
Quilombo 

Para canalisaçào d'a~eua po-
lavol um Concoiç.~o de lbilipou 

Para a mnlriz da cidade de 
Lima Duarle 

l'ar~ a Igreja do Rosario de 
Livrarnenlo 

Para a malnz da freg'uuia do 
Livramenlo 

P.ara n l~ercja da 0•1a Morto da 
cidade do l'irnnga 

l'ara a lflrcja do Snnla lbr-
hara do Tu11urlu, de llarbaccrr:1 

l'ara 3$ obra,; da malrir. do PI-
nheiro, munrci(Jio du Piranga 

I'Ma ;~ rgrrja da fregu ozia de 
Dorll$ do l'arahybuoa 

f'ara au~rho dos conrer1ns da 
1•0n1• subro o rio Elvas, na fre-
flllezin da lber&ioga 

P.rra a bihliothcca do d ub 
líuorarlo de Jn:io (.;11me$ 

l'arn a malrir. d:~ Crcgurzln de 
1\omud!o> rio llarhnCtJna 

11nra nlnguol da casa das es-
colas de moninos das frolluor.ia~ 
do Soao liomes o Uures do l'arn-
hybuoa 

l'ar.'l canalisaçào d'agua llo-
L\ vcl • chafarrzes ua freguezia 
do Por1o Seguro, munlcipro da 
l'irauga 

Para aux ilio a alu"UOI de c:~sa 
lllfi\ :1$ ~osculas (Jubiicas tl3 rro-
guc7.ia do l'orlu Sugnro 

I'Ma ~~~~il !o .i conslru cç.~o 
da l'oule sohru o rio nac.\llr:to, 
uo ogar do•uoutlnado JorBil ua 
curada dP ,\l:~rianna à Vrçnsa, 
passando pelo l'ioheiro e Porco 
Selíuro 

I ara ag ua pol.lvel de S. Vr-
ceule Ferrer do munrcipoo do 
Tur•o 

Para auxilio das obras da 
igreja da Coucclçào do Turvo, 
rnuule1pío do Piranga 

Para .'IS obras d.o encana-
merllo d'agua po13vel d.a cidade 
do Turvo 

Para auxilio à cons1rucçiio da 
capcll:t do c:emilerio da cidade 
do Turvo 

Para au~iho ú obras da ma-
triz da cidade do Turvo 

Para auxilio ás obras da ~
pella do Rosario da cidade do 
Turvo 

Para as obras da capella elo 
Espírito SaulO da freiUezia de 
S. Viconle Ferrer, muoiclpio do 
Turvo 

Para as obras elo tbealro da 
cidade do Turvo 

Para a compra de mobilia para 
as duas escolas publicu elo 
Por10 Securo, muotcipio da Pi-
raoga 

Para u obru da matrir de S. 
Aulooio do Bacalbao, muoic:i-
pio· ela Piraoga 
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l'ua at" ilin ~ compra rlt> ~ra
.,~~ f'U:t n remi tr r io d a Collrel -
ç.1n tln Turvo, tu luJici pio da l'i-
t :uq;a 

PMa .n nl•ras da lurrja dn 
Maujalr:;ua. d:o rreg uezl~ ll u 
Santo Autoulo dn Bacalhan, mu-
nirlpill da Pl ra n~;a 

l'nr!\ .,~ oht•:t:ot tln m.·uril tl:t 
cidade da Vir:1111;a 

Auxilin à vrrb:t nl•ra • IHtlllius 
<i• t':tlll:lr:l lllllll iCi1J:tl !ltt t'ldatlu 
tio Pomba 

A UX I I l O f'llr,\ COII~triiC\,'111 du 
lhcalru Tir:td•·ntcs n:. nw.s111:1 
c:idatle 

Para comprn t!c li no, rmn a 
lli bliothec:t J••ruuy111u do Suusa 
11a mesma cidndu 

Maariz doT:t iKtlciro tlu t•umb:t 
M:llriL '' " lluutliln du l'u•nt.a 
l'nntc ~uLnt o rin l'••ml•a n.'\ 

e.<lrnd:l lfUC ••·~u u pnrn Uarha-
cena 

Matriz tb cidade da Viço,;a de 
Sauta ll• ta 

lht rh dt• S. SciJ:.,II:\" ti•• 
Rerval 

Matrizde S. S~1Jast1:lo t!u Cuinl· 
b t3 

Matriz •h• S. ~ ignr l d" Anl:o 
Ma triz d" S. Millttd do Ara-

flOIIH:t 
&btri1. da l'itl:t•lto •In C:tra ugn l:. 
C••tnilt•rio ti:. c•itf:a•l•• 
M:aln t llu U1 Vw u tl u t:u :u&(:•·l:l 
M :oi rh tlt• Tu 111 h• "' oi" Cn 1'11 ugol 11 
Mntriz •I c S. t'l'ttllci$t'u do• Gloria 
Matriz da dd:tdc tle Ub:a 
lgrcía de $. Ju,,• tln 111\'lllll:t 1'1-

.Sad!l 
Mntriz de S. Jose do l'ocatius 
Poulc soiJrc u rio• Chopotó a 

entrada do uraíal du Sapé 
Matriz doJ Snpê 
M:llriz da cidatl e du lll u Ura 1u·u 
Matriz de llngre:~ 
llntríz dn S. Jus\! do Uarruso 
Para auxíltar a coo~>trucçao 

de umn caden uu :•rr:ual da 
Conceiçno da Uon Vb ta, 11111111-
ciplo da Leo;1old ioa 

Para canalísaçào de agua fl<l• 
u vet na cidade de S. Paulo du 
lluriahê 

l'ar:a auxiliar us repnrús nc-
ces~arios da Igreja matriz da 
fregut·zia da Predade. muuicipiu 
da LeOJIOidinll' 

Par a auxilinr a~ obras du que 
necOS$ila a igreja malrlz d~ ci-
dade de Calajruazes 

Para auxih.r os rtpa ros de 
que necessiu a igreja tnalriz d~ 
Santo Antonio do Munabal, mu-
aicipio de Cuaguazes 

Para reparos do prl!dío pro-
Yinclal onde runcciooa a e.cola 
publica da rregueZta da Piedade, 
mnuiciplo da Leopoldina 

P• ra auxiliar a c:onclusào das 
obrudo cemllerio de Cataguazes 

Para a poole em rreoto á ta-
MI!dallonte Alverne, o a estrada 
tio Limoeiro, muaicípio de S. 
J osé d'Aiem Parabyba 

Para atraías da matriz de S. 
JoiWI na cidade e municipio d.e 
S. José d'Aiem Parabyba 
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Para alf:tias da ij:rcja do Sane o 
Anloruo dn t:hí~dor, 111nnicil'iO 
doo Mar 1!e lleS11anha 

Para cnM do pris:in de Sanw 
.~lllun lli d11 Chiadnr, municlpin 
do ~br ti ~ llespanha 

Par:t n ··~mitcriu da ciJarlP 
du Mnrde II~SJl.\nha 

P:1r:1 a rnrt~a do• S. Jo1:\11 Nc-
potnUt''' '" ' 

PMa o ~'oru n1 c C:h:t de cari-
tlaoll' do lli n ~o •·u 

f':tr:t oi IIIA II' Í7. du f'inu 
t•.un a i nnantlaJ~ d e IIns~" 

Sa•11hnr du$ l':b ws dro !li., Preh• 
l'nr:t :t ca•a dr lo'Í$t ricord ia 

rm J niz •lo f ora 
l'ar3 <l rnr.1unnlCtllu d'n1: 11 :1 

pol,,,·rl ''"' Sar•ndy 
l'arn • mnd~nt:t rio crur i1r•ri11 

ct:. Vnr;;«-au Gra rufr 
l'.,rn pag:tm rnln da vinva C. 

Salh•mnnl 
l'nr:t n11atl~nçiin I! o agna pu-

tn.••rf da fn•~;ue~ia do C;o rmu dn 
lllt• \' rrdc, dn nmniripio da 
Chrl~tinn 

l'arn a 1113trl7. d~ S. Jo~ó dn 
Pa r:1 i:On 

!'orna ntMriz da d dndr• rle 
l'on~u Alio 

l':ora n rn.111·11. do l'ns~>n Vi11to 
l'nr:t a 111.1 trl7. dn l'ici1 
l'~r:t al rai:ts ~ mat riz de S. 

Cnt•J,1uu da Vn r;.:t~lu Grande 
l'arn 11 111atri1. do· U~etu1ndv 
l':artt n IU:l lrlr. du l•,, .:.-<a Qu:ttffl 
Par~ as t•brns da matrit de S. 

Gat•L1no da VMg~m Grande 
l'arn ~~ dn s~llla 1\il:l dn s~

p u~nhy 
l'ar:t n.s dn de Suledade de 

ltaju hi 
Auxil io a camar:t muuiciJtal 

du l':traiso pnrn urnn po11tc sto· 
bro o rio CatJtvary 1111 ostrad;t 
p:u:a :a fr~·~llt' :. i :ulu mc ... uw uumo 

ldPm à da villa da Pedra 
Drnnca para canal •satãn d'agun 
potavel 

Au.tilio aos t•ropriot:tríos da 
pou1o sobre o rio Sapucàhy-
rnirhn, na estrada da Vugern 
Grnndo do Par:tlso 

!'ara a Ca$3 de iostrucçiio pu-
blic:t do S. StbasliAo da .Encru-
zii h:td:a de llae11t nd y 

Para regulador de Baepeody 
!'ara concertos da matriz da 

cidade do Pou~o Alegre 
Para concertos da matriz da 

rreguezia de Saou Rita de Cas-
sia. município de Caldas 

Para concertos da matriz da 
rrc$'uczia do Monte Sião, muoi-
ciplo de Ouro ~'i no 

Para atraiu e paramentos da 
matrit da rregueaia de Sanu 
R1u de Cassia, municlpio de 
Pa.~s 

Para reparos da cadea da cl· 
dade de Pouso Alerre 

Para auxilio àJ obras da nova 
matrl1 da cidade de llusam-
binho 

Paracooslrucçào de urupoDie 
sobre o r ibelrio Pinhal na es-
trada da cidade do llusabiobo 
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968 
Ifara reparos da casa de in· 

strucçio da cidade de Musam· 
bluho 

Para reparos da matrl& da rre-
guezia de Dores de Gunupé. 
muoicipio de Musambinbo 

Para cons&rucçào do urna caSA 
de prisão na rreg&ezin do Santa 
Darlll ra das Can<>as, munlcipio 
de Husambinbo 

Para concerlo~ da lgroj.1 ~a 
reetrue.da do Yonle llello, IU~DI• 
cip•o de C3bo Verde 

J>ara concerto da ca1lo~ da ci· 
dade de Cabo Verd~ 

Para concerlll• da ra~a de in· 
slrucçio da cidade de Cabo 
Verde 

Para caoalisaçào de agua po-
tavel da frdgueli~ do S José 
dos llololhos, municipio do Cabo 
YPrde 

Para conceriOS do comilerio 
da cidade de C1bo Verdo 

Paradecorac;ão do lboalro Ber-
n~ rdo Gulmaraes na cidade de 
Musam~luho 

Para concerlosdo cernhorio da 
cidade de Musambinbo 

Para reparos e auxilio à santa 
casa d~ misericordia da cidade 
de Pa,_ 

Para auxilio a construcç:io da 
cadea de Sao &a Rila do Rio 
Cluo, municipio de Cabo Verde 

Para auxilio à caoall.iaçào da 
agua potaval da cidade de Cabo 
Verde 

Para concertos da lgr~ja ma-
triz da cidade de Pass~s 

l'ar.l aulilio ás obras de ca-
nalisaçio de agua potavel da ci-
dade c!e Passos 

P.lr~ agu.l potavel da rr~gue
zla do Machadinho, termo de S. 
Gonsalo 

Par.l mobilia do ed iOein, em 
que fnncciona a oscola normal 
e ex1eruaw da Cam1•a••"a 

Para lllumloaçio publica da 
ddade de S. Goosalo do Sapu-
taby 

Para auxilio da eaaa de in-
sl rucçào publica da cidade de 
Alienas 

Para a~ obrat da casa de in-
t~rucçio da Volta Grande, mo· 
nieipio de S. Golllllo 

Para as obru da malrl& da 
rreguezia do Retiro, muoieipio 
de S. Gonsalo 

Parus ••bras da malria da rre-
guezla de Santa Isabel, do muni· 
cipio de S. Goosalo 

Par3 re~aros na matrl& da ci-
dade d3 t:ampanba 

Para um paredão DI rreote da 
matzi& da f'!'(Uexla do llacba-
dinbo. muoieipto de S. Gonsalo 
doSapucaby 

Para compra de mobilia da 
casa de ln»trucçio ele S. Joa-
quim ela Serra Negra 

Para reparos na cadea da rt e-
ped a de S. Joio l'lepomuceno, 
tenno do Lu raa 

Para obras do eewlterio da 
Yolta Grande, elo munlelpio d.e 
S. GoDKIO 
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Para as o~rAs do cemherlo da 
fre«uezia de l'erdull$, muuldpio 
de Lavras 

Para cons1rucçào de um thca-
tro na cidade dos Tre> Co• a -
~o<~~ \lo Rio Verdo 

P.ra ~~ o liras da matri& dm 
froguezia du Lamhnry. municl-
pio da l:a1UJ13Uh:. 

Au1llio :i~ nllr3< tlt~ lhealro 
de t.avras do t'unil 

Auxilio â igreja da> :llerces 
na 1ues•na cidade 

Ao thoalru du !'urdi\.>$, do 11111-
nicitlio de Lavras do Funil 

Para agua polnel olu Lu mi-
naria$. do mnuicipio de La •·ru 
do t'uuí1 

A· poo1o do ribelrin do C.:on-
guuhal ent ro a rroguedn do S. 
Joao Neppruocono tle Llvras do 
t'unil e a cidado du Dure~ da 
Uoa Esperança 

Auxilio :llgrojmde ~~;a Se-
o hora do Ruuriu, do IIIUniçipio 
do Lavras 

A' igreja do Santol Anlonlu do 
~"l vra:s 

l'ara ornameo1os da matrll 
di cidade de l&apecerica 

1'araconcor111~ da igrtJa do S. 
f'rat.risco, da cidade dd llape-
c~rlca 

Para concer1os d:t IgreJa de 
Saota Ri la, da cidade de ftape-
eeric~ 

Para auxilio ao colltgio do S. 
Bento do l&aJH!COrlca na cidade 
de l tapecerlca 

Para au1illo da matriz da ci-
dade da Formiga 

Para a capeHa de N. Senhora 
do Rosar io da cidade da t'ormiga 

l'ara a malriz da rreguezla 
dos Arcos 

l'ara a ma1rlz da freeuezia de 
N. S. da Abbadia do l'orto Real 

Para as obras do cemilerio da 
lreguezia de N. S. da A~lladia 
do Porto Real 

Para a cape lia de N. S. da Con· 
eelçio da cidade de Bambuhy 

Para 'capella de S. Miguel da 
cidade de PiumbJ 

Para auxilio i camara da ci-
dade de Piumby para a• obras 
do municipio 

Para a matriz da freguezia da 
Pimeola 

Para a mat riz de S. Roque 
Para a malriz da freguezla de 

S. João da Gloria 
Para a01illo i camara da ci-

dade do Campo Bello para as 
obras da rreguezla 

Para a matriz cb freguezi.a de 
N. S. de Caodeas 

Para a matriz da rre,uezia de 
cr,.Siaes 

Para a caaa de mi.er ir.ordla da 
cidade de Dores da Boa E~perança 

Para a malriz da frecnezla de 
Aru•·pé 

Para a mllrl& da freraella do 
Elplrito Saulo dot Çoqueiros 

Paraceoslrucçio deuma ponte 
10bre o rio Claro no muolç.iplo 
de Carmo do Rio Claro 
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I'Jr.l 3 t'3JI~II3 ti~ ;-l. 5. ~o 11'1-
~"rio tia cidade do (:armo do Jlio 
t;Jaro 

l'ara :1 m3triz da frCIIU<'lia 
lia Concciçin Appa r~cida du mu-
n icípio tio Car tnu tio II m Clar" 

l1:ir:l A 111atri1. tia ffUl/liUZÍ:I tia 
\'c•u t~uia 

Su ll vcuçá·> :i ''-'C<.Iln de Fr.,n-
l'isco d" A:<>is C:u·nlho uo um-
uici piu .lu I)" ''~S da Doa E; pu-
.xanç.l 

l'am a capulln du tli>tricto de 
Cami'•K, !lu mtmiciltiu tlu ltapc-
ct·rk.• 

l'ara a mntriz tlc s. s~uasti:l u 
d u Curr:~ l, olll UJUUII!IJiiO J u lta-
pcctlrÍl:a 

Par., n mntri1. tia frt'J{·:lctia tio 
r\. S. tlu u~stcrro d•J munloiplo 
do lt~l>ucorir., 

Para a matri& <l a fro'll"uzi.o do 
E •1tirito ~auto tlil hapucerica 

Paro1 ttlnstrucç:io tltl umn ponttl 
so~re u rihci r;io-Slluta Uertru -
d es d~ Parauahyba 

l'ara as obras d3 matrlt de 
Muutu Alugrn (oitl tdu) 

Para obras ~a matm de llbe-
ra ha 

t•ara a mlllriz de S. Francisco 
das C.:hagas 

Para obras da cadea do arraial 
tia t:un~~lç:\tl do Araxá 

Para uma ponte no arraial 
de Dor c~ tio Campo Formoso no 
h~ccu du Parreira 

l'ard tlluõl punte no arraial 
dn Cunce•çáu ~as Alagoas, termo 
.u~ Uberaba 

Para as obras da cadoa da ci -
dade do Araxi 

P. ra as obras da matriz do a r -
raia l da S. Francisco do ASsi; , 
t ermo d~ Sacrameutu 

Par a desobstru~'io do r o beirâo 
Alonte-a lcl!re, na ciJade do 
mesmo numo 

Para concertos da matriz do 
arraial de Sau taJu liana do Arax1i 

Para o cditlcio da ~cola !•ri-
maria do mesmo arraial 

t·ara au xilio â camara muni-
c •pal da cidade do Araxà pa!a 
calçatoeuto da rua Santa Rita na 
Wdsma cidade 

Para obras da igreja do Carmo 
d o l'aranahyba 

Como auxilio tlol d~peza:S das 
obras da camara municipal da 
mesma ci~ade 

Como auxilio á camar.o mu ni-
·cipal do Sacramento para compra 
de mobilia 

Para a matriz do arraial da 
Pratiuha 

l'ara reparos da Igreja de 
Santa Rit.\ na cidade do Araxá 

l'ara mobilia da escola do I . • 
~rao, sexo mascolino do Araxà 

Para mobilia da t scola nor-
ma l de Uberaba 

Para constroc~ de uma 
.ponte sobre o rlbe•rio - Bori-
11a cidade do Sacramento oo vao 
de Bernardino 

Pan se comprar um predio 
para bospital na cidade cb Ba-
aagem 
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P.\ra a lfaia. 11.1 igrt•ja ~~ 
S:~nta Rita , no distri~to tb E•-
trnlla tio Su I 

l'.tl':. um rll(íUiador ;i ma trlt. 
tb Yill,1 tio Dt'OJO .\lcgro 

Para t11ua ponto souro u ct-r-
rc;!•l tio llt·ejo Alogrc c ..... ~ 3 11 t llíu a igr.•ja ~e 
Saut'Auua tlu lliol dns Volh:t' 

t:om•• au~lli l) ~s oltr:os ~ n 
igr•·ja oi~ S. Sobas ti:\o da Poutu 
Nuva •ln l\io tlns Velhas 

l'ara a~;ua JIOiarul da citladn 
~U J>ntt'úUIUÍII 

l\ tra :lgU3 votave.lua Lago., 
1-''urHHlsa du mun icípio •lu Pato.; 

P!lra :t~U!l JWl!l \'e I n:l (I'CJ;'Il•!-
zi:o de Saut'Auua 1n llarra tiO 
Espírito S:IIIIU 

!':ora" r,cmi lel'itl d:1 Abltatlin 
do;; I>VUI':IdOS 

1'.1rn n l1011te do b •tnelrn ua 
Citln~u do• •.or.1catít 

l':ll'a a von to tlo riiJei r:iu - J a-
nnarlo - districto do tõuartln-
mor .~O UIIIDiCiiiÍO UO Par:u:,"ÍI 

l'.1ra couc6rtn d~ morro do S. 
Sebn~ti:i •l, 113 estrada ''" chlade 
llo I'Macatú para o arraia l da 
A la;;oa 6 S. Sohasti:io 

P:or.1 auxilio a llluminação 
pu~lic;l tia cidado dtl Puaca1i1 

l'~ra mobilia da casa da ca-
mam e jnry da vi lia do C:ormo 
tia llagal!OID 

l'nra um 11onlilh:\o no ribeirôw 
-limtsalo-o outro na ~Irada 
do Capill1 llrauco. município do 
Parncatú 

l'3ra as ohras dol cemitorio do 
C1pim Branco, muuici,• io de Pa-
rnca tll 

!' .• ra papel, tin ta, etc., para 
a$ esco la$ •la vi lia do A logre e 
Cnpim Branco do muni J iJtio de 
Paracatú 

Parn concerto~ da casa de in-
Mrncçào publica do Car•im 
Branco 

P.1ra as o~ras do ed illcio do 
externato da Diamant ina 

Para concertos da c;trada do 
Diamantina á rreguetla do Sào 
Jo:io da Chapada . 

Para reparo~ da mnlrit do 
Rio Manso do município de Dia-
mantina 

Para as obras da igreja que 
houtor de ser vir do matriz do 
POU$0 Alio, do mos mo mu nicl-
pio 

Para a capella da Nossa Se-
nhol , das Mereés da cidade da 
Diam .. lnt•na 

Para :1 construcção de um 
cemiterio no Bomllm de Montes 
Claros do municipío da Jequí-
1.\hy 

Para as obras da matrl~ de 
Olhos d' Agua do mesmo .oun i-
cipío 

Para as obras da matriz de 
Terra Branca do mesmo municí-
pio 

Para a coostrucçã:o de uma 
capella mortuaría no eemiterio 
da cidade de MooU!S Claros e 
concertos do mesmo 

969 

iiuU.SOUI) 

l!IIOWUII 

I : llflll .~ 11111' 

:t:;O~'lilll 

~;;o, )1)11 

~:00050011 

I :UUOS\1011 

I :0110~000 
I : OUO;)()Il() 

600:)01)') 

1:000,)00U 

7003()01) 

300.50011 

1003()0a 

40U.SO )() 

1006000 

100.,000 

1006000 

6006000 



970 
Para a compra de ;sinos para 

• matriz da mesma cidade 
Para a con>trucç~.o de um ce-

mi terlo no arraial de Santo An-
tonio da Boa Vista, do municlpio 
ela mesma cidade 

Para rep~ros da matrir. da 
mesma freguezia do Santo Au-
&oolo da Boa Vi~la 

Para r0111ros da rnatriz tle 
Contendas do mesmo municip:o 

Para as obra~ da capella do 
arraial d., Extrema, do mesmo 
municipio 

Para as obras ria c.ap~lla de 
S. João da Vereda d11 ,freguezia 
de Montes Claro~ 

Para 3i dH ;lpella do povoado 
do ~torrinhos da mesma fre-
guezia r 

Para as da igrcj:• do Senhor da 
Boa Morte na cidade de Mon les 
Cl~r.>s 

Para a conslrucçào de nm.a 
ponte sobre o rio Vieira no lu-
gar denominado Passagem do 
Mello, na cidade de Monte:; Cla-
r os 

Para alfaias da ma triz da 
Gouveia. do muniripio do Dia-
mantina 

Para a rocnnstrucçào da pon te 
f Obre o Rio Preto - on arrai31 
Jesto uorn~. munipio dn Oia-
m~ntina 

Auxiliu :i carnarn munic1~al 
.ta Olam~nli na, 11am a illumiua-
ção 1•ublica da mesma ch13de 

Auxilio :" obras d:1 igr~ja do 
Nossa Senhora da Luz da Cidade 
Diamantina 

Auxilio ás obras da caJlOII:l do 
Saulo Cruzeim, •tue esta sendo 
erocta no bairro denominado 
Rio Grande na cidade Di:unan-
t ina 

Anxilío â escola nnct•una do 
adu ltos elistenles na cidade Dia-
mantina c regidos pelo profOS>Or 
Anlonio dos Santos Mourão 

Auxilio 11ara 11 cooslrucç:io ole 
um cemilerio e uma capell:1 no 
lugar denominado Pagão, da pa-
r ocbia do Brejo du Almas, mu-
nicipio de MoolllS Claros 

Para a construcçào de uma 
ponte sobre o ribeirão no lugar 
denominado - Ponte Ali.\ - na 
eslrada que vae da cidade de 
llonle.• Cllros ao lugar deo<>mi-
nado- Sanharó 

P.ara acquifição de um regu-
lador t•ubilco para a cid.ade de 
Jlonl~-' Claros 

Par:1 reparos da matrilrla ci-
dade do Jequilab)' 

Para auxnio da recoostrncçà11 
da capella do arraial do Curra• 
linho, parochia da cidAde Oía-
manUna 

Para reparos da matriz do 
arraial de S. Joio da Ponte, mu· 
nicipio de Jlontes Claros 

Para reparo~ da matriz da 
parocbia de Gualcuby, muni-
cípio do Jeqllilaby 

Para rejlaros da matri& da pa-
rocbia do Brejo das Almas, mu-
lllclpio de llontes Claros 
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Como auxilio ti couolrucç:io 
da cape lia do cerultcrio do Serro ~:00060011 

Para conclus:\o da ponte sour11 
o rio Gnanhãe,; na f:1zcnda do 
llnado José Candido, frrguczin 
do S. Sebastião do Corrente, 
mnn ici[Jio do Serro 80U6C)Ott 

l'aracQpstrucç:\1! do urna pon to 
sobro o n o do l'fl~O no lugar 
denominado Ouro t'inn, ua es-
trada quo do Serro vai ao llapa-
nhoManga I :000[-0illl 

Para conslrnc~ào d o n 111 a 
ponte sobre o rio Oarrejrào no 
:u·raial do Rio V•mnolho. mnni-
cípio do Serro I :800b(lii•J 

!'ara alfaias da igreja rnatrit 
do llio Vormo•lho iOODOOII 

I' Ma a~ obras du cemiterio d•l 
mesmo arraial do l\i11 Ver-
mel h o JOOb(klll 

A· carnarn muuícipal do Serro 
pnr·a au~iliar as obrM publicas 
u;~ freguezia de S. Sobaslilio t :SO~l 

!'ora urna ponto no corrogo 
~dnonain:uln t;aruruhú.~ no ar-
raial do 1\ iu do l'cixe, ntnnic.il•io 
du '>drro ~OObOIKI 

PMa concortns d:~ igre' a ma-
tri l .!e Nossa Scnhnr a M:ie dos 
llomcn>. munlcipio do Serro 20060llll 

Par., conc.:rtos da igrnja ma-
triz de S. Jow do~ P.1ulis1as, 
rnuni~,J pin dto S~rro :U)O,'ifiU • 

r ara •uullio a matrir. do S. 
Gon:;~ln, mnnltipin dn Serro 200,)0011 

l'ara :m.tilio ~ nr~trit 1la fn:-
guetia do Mill10 V crtl~. onnu ici-
pio do :)erro 15Q,)IIIJII 

l'arn auxilio a r:tnali~a~ào 
d·agua potavcl n~ cíd:~de du S. 
Miguel de Unnuhlios !:00(1.;01111 

Par:• aco1uisit.áo de ln rn padn$ 
h~lgns llnfll a llluonlnaç:ln d:l 
nr esrM cidade do S. Miguel de 
Guanh:ics I :OOOb()llll 

l'~ra a constrncç:\o de! chn-
rarlzes no arraial do Patrocínio, 
munici[lio do S. Miguel de Gua-
ohaes i OObllllll 

Para anx!Hn :is obras da C.1-
~ella do o:ern iterio da cidade do 
~. M1guul do Guanhàes 400Ml(lll 

Para auxilio :1~ olrras da ma-
triz das Bar a unas, município de 
S. Miguel de Guanhàcs 100~ 

Para auxilio a igreja das Bar-
r eiras, povoado da fregnezia das 
Dore.s, nrunicipio de Guanhie• !001000 

Par:1 auxilio âs obras da igreja 
malriz da freguezia das Dores, 
municlpio de Guaobâ~ 1006000 

Para a conclusão da ponta so-
brg o rio Snwuby no arraial 
de S. Pedro\ freguezia do mesmo 
nome, mun cipio do Pessanha . 700b000 

Para auxilio às obras da ma-
triz da freguezia de S. Pedru do 
Suassuaby, município do Pessa-
nba 

f'ara a lfaias da mesma igreja 
matriz de S. Pedro do Suassuby, 
munillipio do Pesaanha 

Para caoalisaçio d'agua pola-
vel da cidade do Pessan ba 

Para auxilio das obras do ce-
mltario do arraial de S. i oào 
Evan(lelisla, municipio do Pes-
S&Dba 

• • 



Par a ab~5teci mentn d'aj[ua po-
1Avel do mesmo arraial du S. 
~oio Ev~ngelisb, município do 
p .w,auha 

J•ara autilio às nbr~s da ma-
lrlz da rreguezia dR S. J(l>Ú ctn 
Jacury, município do P~SMlha 

Para a~ obr:1s da matriz da 
<idade do S. Joio Baptista 

Pua a construcç:io do uma 
ponto snbro n llamarnndyba 11a 
fl trada de S. Juào lla)ltista ;i 
~nta Mari a de S. t'tlh 

Para a cons trucçin ole urna 
ponte sohre o !Ujnb:i na ~Irada 

ue S. JoM Uapt1sta no arraoal das 
Men·~ d n Aru;;uahy 

Para os r••paros da ca .. , da 
umar:1 da cid~dol ole s. Joilu Oa-
lltb ta 

J•ar,, um pn11tilh:io sohro n 
r io Arassuahy na ~strada olo 
Bar reiros á Pifdado do MiMs 

J'lovas 
Pror.1 as obra> da matriz de 

Santa Maria de S. Fclix 
Para r •nalisaç:ln d'attn~ pota-

• et nouraia l da l'iedadP,dn 0111-
oicipio de ~iuas Novas 

Para as nhras do hospotal tia 
<idadP de Minas Nol\'as 

Para a cap;~lla M S. Fran-
d~C<) da cidr•de de Mina~ Nova~ 

l'nr~ rccun~truc.;au dn puntc 
liOhr~ o Caph·ary '"' arraial da 
Chap:lda ~~· Min~s Nova~ 

Para A!,'lla l'otavel du arraial 
4a Vertdlnha, mu uiri tlin ~~~ ~ 1-
llU Nous 

Para as obra~ tia ras:1 da ra-
nara da cidadedeThOCi phllo Ot-
aoo l. município de Philaclelphia 

Para o· cemiterlo da mesma 
eidade 

ParOL A rnatriz do S. Do111ingos, 
m unicípio do Arassua4y 

Para a capella de N. S. do 
llosario dn arraial ole S. Oomiu-
frOS. do me:~mo muoiciplo 

Para o cemiterio do me$noo 
arra1al de Sio Domingos 

Para a ~pellado Bom Jesus do 
Pontal, do m.,smo muoicipio 

Para as obras aa matriz do 
l linga, do mesmo município 

Para a matriz de São Miguel 
.to Jequliahy 

Pua a matri& doSào do Vigia 
Para a matriz dn Salto Gra11de, 

elo mesmo muoicipio 
Para o cemiterio du lliuga, 

cto mesmo município 
Para uma poo ll; no rio S. Oo-

mlogos, município da Boa Vista 
Para a matri z da rregue&b. de 

lbiiO Verde, do mesmo muni-
dpio 

Para utua ponte no riheirio 
lll.ocho dos Cavallos, município 
elo Rio Pardo, estrada de Salinas 

Para uma ponte no rlbel rio 
das Anw,muoiclplo de Salinas, 
•trada do Rio Pardo 

Para a ma uú da ftegueala da 
A(Ua Vermelha, muolcipio de 
.S.thw 

Para a malrll da (reaueda de 
I'. S. do Riacbo dot Jlaebados, 
muolelp o de Grio Jlogo. 
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I Par:~ a matriz da cidade de S. 
Francí>c:o 

Para a egrnja do flrejo da Pas-
sagem, rnnniclpiodc S. Francisco 
Par:~ a matriz da rro~uezla 

do l t:~cnmbyra, mun1cip10 do 
Grão ~nl{ol 

Para raranrentos da 111:\lf'lr. dr~ 
rrcgur•z1a de S. Rom:in, mnnici -
JIIn oi ~ S. Francisco 

l' .trn ogua tlntavcl da cidado 

t :OOO.SOOO 

3006000 

:100~000 

Jannarla l :OOO:íOOO 
l'.ua as niJras do ccmi terío ola 

cidadr •le Salina~ 
Par:~ :a~ obras dn .:emll~rio d'> 

districtn dn Mocambo. monicipio 
da hnuaria 

Pora para1nen tos das egrcjn~ 
de ~. S. das lkm•:< e do llusarlo 
da cidade da Jauuaria 

Para as obras olo ccrnitcr lo do 
districtn olu CaJlâo Rcdonrto,onu-
nicipln du S. F rnnclsco 

I : OOO:S()ll() 

800~ 
Para ro1o3rns d01 matriz da rre-

j:uezia do Leuçoe.;, município da 
Uoa Vo>lll I :1100.5000 

Pua nma ponto sobre o rio da 
Serra. rreguezia de S. JM•' do 
iõnrutuba. município de (;rãn 
~ore oi I :5011:5000 

I 'MII concMI<)S ria ogrnJa d•• 
Jatnbn, m t,wirillio .de t:rao Mogol 
o rr·ei(U07.13 do lltacbo dos Ma-
chados 

Para abertura d e uma es trada 
ti P S. Jo>é do Gorutuba, do 
""'$11111 oun11ielpio 1•arn a cidade 

iiOOoSOO\t 

d3 JcanuMia ! :8006000 
Sala olas sesSÕI'!<. l 7 do Agosto de l 8811.-

ll. da ~ilva.-J. Dutra.-n. llnr t.a. 
Devendo a dl;eussão ficar adlad2, na forma 

do r~<~imeu to, o Sr. Barroso Ju nior requer 
'lue. dost•onsldn o lntershcio, con tinue . 

E' dl~pen~ado o interstlcln o continua a 
oliscus~ào. 

O 8r. Rarnlro Hartloa:-
lmpellidn, Sr. prllllidente, por uma 
grande magoa, qual a de serem accu-
sa.los amigos meus em minha anseocia, 
sou obrigado a occopar hoje a atteoçào 
dos nobres deputados. 

A' minha volta de Catagoazes, onde 
fo i obrigado a ir por motivos de io-
commodos de saude de um parente e 
amigo particular, li ao Libttral M i-
neiro, jornal que publica os debates 
desta casa, uma rormiduel verrina 
contra alguns amigos meus, residentes 
em diversos pontos do !0. • districto, 
atira·~.l peiO!I nobres deputados meus 
companneiros de districto! 

Foi is.'lO, Sr. presidente, que me 
obrigou a pedir a pala na oa 3. • dis-
cusslo do orçamento provincial, que é 
aberta, para responder aoa nobres de 
patados,defeadentlo os meus amigos tJo 
Injustamente aggredidos! 

Quanto, Sr. presidente, l materia 
orçamentaria da província, Dada posso 
accreeee11tar aos brilbaotee di8COI"'IOI e 
esclancimeotos tecbuiws que a ea.~a 
tem pret1811eiado, por i!ISO que voa 
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senir-me da palavra para escla.recer a 
usemblea sobre os factos lào acrhno-
niol!lmente lonrtidos por meus dis· 
t inclos collegas. 

O nobre deputado, o Sr. Lindolpho. 
mal informado, poriJ ue do I oUtra ma-
netra não ergueria a !lUa voz para in-
trepar os meus ~&migos de factos que 
somente a mente eu r erma de seus co-
relígiooarios podena cr~ar, o~ la'!'bem 
impellido pelo seu prupno parudansmo, 
occupou-'e por longo tempo em. ~~
testar os meus amt~os, de muntctpto 
em município. chegaodo depois até ã 
cidade Diamantioa, t.lo t 7. • districto, 
onde tambew se occnpuu do alreres 
Barbosa. 

Ditas estas palnra.<~, Sr. presidente, 
passo a refutar as dill'erentes accusa-
çOes. formuladas por weus dislinctos 
co !legas. 

Começou o uobre deputado o Sr. 
Lindolpbo, com o que occupou-se na 
maior parto do seu discurso, atacaodo 
a ~a do illllstr~do, i utelligen~ • 
coocettuado Dr. Euclides Abreu , mutto 
digoo jujz muoicípaJ de G~à? Mugo!• 
ioteriuameute na vara de JUIZ de dt· 
reil·•· 

Sobre e~te ponto, Sr. preside o te, é que 
eu, em poucas, mas explicati•as pa-
lavras, procurarei ctemonstrar ao oolire 
deputado o erro em que cahio, raze~do 
recnminar.oes ã aquelle moço, tão dts-
tincto quanto iojustamen te accUJ~&do. 

Sr. presidente, o Dr. Euclides Abrsu 
recommenda-se pelo seu aspecto phi· 
sionomico, franco, leal e sympatico; si 
formos a encarai-o pela sn~ in telligencia, 
não pt'S&o admillir que nenhuma outra 
aeja mais Incida que a delle; si formos a 
julgai-o pelo saber, recorra o nobre de-
putado aos bancos da acao1emia de Per-
nambuco e aJii encontrará traços lumi· 
nosos ., ama reputação pouco 'folgar, 
deixados por elle. 

O Sr. Liadolpbo: · Isso aio prova 
cousa nenhuma. 

O indh!duo pode ser muito inteUi-
aeotfl e doido 

O Sr. R. Martins:-Doidos são sem-
pre chamados os homens em quem a 
antell igeoela superabonlfa e que se nlo 
sujeitào a ser \iteres de estupidos po-
wtados. 

Ora, Sr. presidente, ue a l S emblea 
saber de onde pronm a pe~'f!Uiçà41 
que se move cootra o Dr. Euclides 
Abreu e julgar de quanto são capazes 
os seus detraelores. 

Na ae11io do jory. de 6 de Junho 
deste anuo, n.a cidade de Grlo Mogol, 
.ess1o qM era presidida pelo Dr. Eu-

clides Abreu, alguns jurados compa-
receria armados e disso fazião alarde. 

Observand·• o Or. Euclides Abreu 
aquella infracção de lei, preveuio o de-
lrg:ulo de policia, com o IIm de evitar 
cooOictml que pnr acaso podessem ao 
dar no rectutn llaquello tribuoa I. 

Perguntou·lhr. o tlelegado de policia 
quem era o intlivilluo armado e elle 
re~poodeu-lhe : não !'OU delator, cum· 
pra o seu dever. 

Esta é a verdade t.l11 que se passo11. 
N(l dia seguinte, para que, como ja 

tive occasião dP dizer ndSta casa, uã.o 
entrasse em julf(amentfl o reo Eurrosiuo-
Perelra, que soll'ria uma atroz perse-
g•; içào de alguns íut.li •iduos q11e se 
1\izem chefllS do partido liberal em 
\~ t à.o Mogol e que cberes não são, por-
que inrelizmt~nlt~ a cidade de Crio. 
Mogol não tem pe.uoal idonoo para 
10~nr os oegoctos políticos da bandeira 
liberal (não D'Miudo tlo Sr. LinrJol-
plw), tanto que consentirão que um 
estrangdro, ao qual nenhum direito 
assiste par a in tervir o os oegoc10s polí-
ticos do n()SS() paiz, avocasse a si a 
~ereocia do partido liberal e, aceito pela 
rmbecil maioria, rn quo se retrabisse o 
digno, circumpecto e honrado capílào. 
José Thomaz de Villa Nova, que não 
poude submeller-se ao estrangeiro, o 
que prova exuberantemeote a inaptidio 
dOS meus cooterrant'O!o resideota 
naquella região e pertencentes ao par-
tido liberal. .. 

O Sr. Lindolplto:-lsto só se pode 
responder com o riso! 

O Sr. R. Martins .•. esses indivíduos. 
sem intelligencia, incapazes de disui-
minar o bem do mal. levados unica-
mente por paixões pessoaes, torpes e 
mesquinhas, entenderão que desmora-
lisarlào o iutegerrimo magistrado qoe 
presidia as sessões do jury. fauudo 
com que desde o dta seguiute n~ 
r.om parecessem às sessles os j o radoa. 
aaquella parcialidade politic.a, coa 
o IIm tambem de levar a porsegoiçiG 
inaudita ao ultimo ponto eontra G 
pobc'e e miseranl Eufrosiao Pereira. 
para que elle aio roase julgado, ente•· 
dando que assim amesquioharião o par-
lidf) consen:Wor, a que pertence o dito 
aoousado, e qae nenhuma responaabi· 
hdade lbes ad,iria, pois qae OI! ' erea· 
dores se compromeUtão a oão cobrar-
lbes u mulw, cot seguiado assim qu 
Eufrosino ulo rec:ebuse o ""i4ict.,,. 
doe seus julgadores. 

Em seguida. Sr. presideote, 6 aua-
sado o Or. Euclides Ahreo por ter 
maadado prender a alguns 'fereadorelf 



da calll3ra municipal da chlade de Grão 
Mogot. 

Oode, perg11nto eu ao nobre depu-
tado, a tncompetencia du juiz pua 
wandar elfectuar a prisàu !lestes oa 
aquellcs ilu.tivuluos, ~csll c quo .se a~h~m 
pruouncladus em cruuas t uahaoçavet~? 

E' assim, Sr. presidente, que acha-
v:lu-stl all(uus veo eadores prouunciados 
uo art. !!5 úu codigu criminal, que diz: 
• OPIJOr-se alp;ut~w dire?t~mente ou 
por f.tctos ao ltvre nerctcto do~ pode-
res lll•1derador, executivo o judicoario, 
no quu ti de suas ~uribu içõ~; cuu~ti 
lUCtunaes; penas de pris&o com traba-
lho por 4 a 1G aunos. • 

Ora, Sr. presidents. estes vereadores, 
que li& uppozerão a que as sossOes 
do jury runccionassem, oppondo-se 
a.ssim á deliberação do poder judtciario, 
incorrerão na penalidade do art. 95 do 
nosso codigo crimi.oal; a como taes. pro-
cessados e pronunciados, 11 verão de ser 
presos, obtendo mais tardo, não sei por 
que meios, uma ordem de habeas 
.:orpus concedida pela relação do dis-
t ricto. 

Não quer esta ordem de lw.beas 
corpm dizer, Sr. presidente, que 
aquelle jniz seja. um j~iz inepto; (lOrqu~. 
si a relaç~o asstm o JUig:tsse, tel-o-bta 
mandado responsabihsar por criminoso, 
por prevaricador, como accentuou o 
nobre deputado nu recrímioaçOils que 
contra o me~mo juiz rez. 

Espero, Sr. prestdente, 11ue o nobre 
deputado, !Ilustrado e iotelhgente como 
é e criterioso, por outras vezes seja 
menos racil em ace:tar infurmaç.'es ou 
documenws dos HU3 co-religiooarios, 
que lb'os mandão impellidos noica e 
s tmplesmen\3 por uma pailào parttdaria 
aberrada do justo e do llooesto. 

O Sr. Lindolpbo:-Nad:i mais (acil 
do que V. Exc. pnvar o contrario do 
que eu disse, apresentando documentos. 

O Sr 1\. Marlina:-Estoo provando 
e creio que cabalmente (apoiados IW 
borteada co~dora). 

O nobre deputado, si conhecesse pes-
&oalmeote o lJr. Euclides Abreu, estou 
eerto que não viria \razer aqui uma 
eccusação ferreoba como a que trouxe 
con\rll aqueiJe jutz. 

Em sego ida, Sr. presideo\e, dirigio-se 
o meu collega e amigo, por ama in-
formaçlo falta, contra o capillo Carlos 
Dias Torr111, t . • sappleote do JOÍZ mo-
Dicipal da cidade de Salinas. 

Qual o laodamen\o que encon\rou o 
dit\ine&o collega para lenntar ama a.c-
~uaat;ào con&r• o capitlo Carl01 Torresf 

O Sr. Liudolpllo: - V. E1c. encuntr.l 
uo meu discurso um documeuto. 

O Sr. lt ~lartios : - O documento 
de que rala O nobre cOIIPg:t é um do-
curueOlll que traz a convtcçào oiA que o 
cap. Carlos, em VC7. do rCC t'il u i uJ~ü~s. 
mereci) ~logíos. 

Ajlpcllot para os bachatcis CIU ui-
rlli tu. ,j ti"" não de lei quo u juix mu-
nic.ipat coa lle nrphão~ n ~out•:•: tutores 
ou cnradur!'s paro~. as 11e:<soas '" isera-
veis f 

E' um dewr do juiz e que lhe impiia 
a iei (apoiuclu.~). 

Em que r l a~se pJderão srr cla~,ifi
cados os e:t-Pscravos. os i ng~nuos 1 

t~uai •J cx-seubor de eso.:ravos que 
t11rà corage111 1le expeli ir do ~ua com-
panhia os menores ingcnuo:; para ex-
pol-os ás agruras da vtda, ahaodona· 
dos, mendigando a caridade publica . •. 

O Sr. Lintlolpbo:-0 nobre d~Jputado 
estâ julgando por si. 

O Sr. 1\. ~la rtins . .. sem f<~ ças phi-
sicas para poderem agenciar por meio 
do trabalho honesto a sua sub~isten
r.ia 1 

O Sr. Lindolpbn dà um aparte. 
O Sr. 1\. ~larttos : - P(sso amrmar 

ao nobre deputado. porque fui teste-
munha ocular, que o Sr. cap Carlos 
Dias Torres tratava os seus ingeouos 
como seu-; proprios Olhos, com a cari· 
dade que um pae pode dispensar a se ~ s 
filhos. 

O Sr. lgoacio Morta : - Apoiado. 
O Sr. R. Martins : - Po>r is~u digo 

que o Sr. cap. t:arlos Dias Torres nàl) 
merecõa as recrimioaçOes que o nobre 
deputado. estou certo, le•ado por ralsas 
informaçoes, lbe rez; e si S. Exc. me 
tivesse coosultado, criterioso com(l é, 
em • ez de censurar e fazer rccrimioa-
çOes 11. aquelle cidadão, tel-o-bia elo• 
giado por 85:18 sentimento nobre que 
demonstrou, tomando a seu cargo aquel-
les menores, que bavia criado e esti-
mava como si roram seus filhos. 

Oe Salinas passou o nobre deputado 
á cidade -4o Rio Pardo e abi foi buscar 
o cap. t.Jnrado Gomes Caldeira para 
lambem aur,buir-lbe •.. 

·O Sr. Lindolpbo : -Prestei um ser-
viço â proviocia, cbamando a auençào 
da direc\orla de Cazenda para o caso. 

O Sr. R. Marlins .. . Cacws que a opi-
Dtào publica daqnella cidade repelle, 
alo pode aceitar, qnal o de ser a )uelle 
cidadão, digno admiaistrador da rece-
bedoria d\) l\io Pardo, um negociante 
lallido. 

Sr. presiden\e, o nobre deputado deve 



aaber. porque é represenunte do iO. • 
districto, que o tenente Athanasio Silva 
reqoeren a rallencia do cap. Conrad11 
Gome! Caldeira perante o jotzo compe-
tente e que. subiodo o ~ocio ao co-
nhecimento do jniz de diretto, este na 
sua !ominosa sentença mostrou que o 
cap. Conrado Gomes Caldeira nlo estava 
nas condições qoe lhe attri boi a o pe-
tieionario. 

Com elreito, Sr. presidente, esse 
digno eidadio, qoe. ja ha aiJOm tempo, 
exerce o cargo de administrador da 
recebedoria, até hoje ainda o1o deo à 
fazenda publica o menor pr11joizo e 
acha-se em dia com a repartição â seu 
cargo. 

Como can lheiro, é distínt to entre os 
distinctos, é illostrado e cumprídor de 
l'eus deteres como empregado publico; 
é zelador de soa honra como ningoem 
mais do qoe elle. 

Sr. presidente. como a hJra eslâ a 
terminar, peço i V. Esc. qoe consulte 
a casa si permitte a continuação da 
aessio até YOtar-se o orçamento. 

A casa, sendo consulta la, resohe 
pela atBrmatin. 

OS• • ftaJDiro MarUne (coft-
l iflut&ndo) : - Sr. prnideote, o nobre 
depoudo, meu digno companheiro de 
districto, ao mesmo tempo que ruía 
accosaçõet .ehemeotes aos meus ami-
gos, procurou defender om iodiYidoo 
de nome Jaouario Anlino Ramos, qae 
por mim roi proOigado em outra sessão 
nesta assemblea. 

O Sr. Lindolpbo: - Que V. Exc. tem 
peneguido tanto. 

O Sr. R. Martins : - O nobre depu -
lado, aa defesa que pretendeo fazer a 
esse iodiYidoo, remetteu om dos mena 
amigos, representante da bancada coo-
Hnadora, à inspectoria de instrocçio 
pablica, para 'fer os docomeaw. com-
9f'Obatorioe da defesa de Jaonario A 'fi-
liao Ramtt! 

Direi qoe é na propria inspectoria da 
iastrocçlo publica, para onde ta111bem 
remetto S. Esc., qoe se acham os de-
poimeotos de • teetemanbu contestes, 
o aato de perguntas âs otreodidu e a 
copia da petíçlo de qoeisa do pai das 
dou menores, por esse abutre deJl()-
radu, documentos estes !{Ue pronm 
por demais o lartiDe proeedtmeato que 
tne o iadiYiduo portador do nome de 
Jaouario Anli110 B&IDOI, o qual, abo-
aaDdo da poaiçlo de profeaor da doas 
IDeOOI'el, Ilhas de Joeé Gonaal'fes de tal, 
que lbe foram eooftadas para leceto-
lllr. . . u lnoo 4 proltitoiçlo, Mm ao 
menos respeitar o grau de pareot.eteo 

que bnia entre ellas, commettendC). 
dtsta sorte om verdadeiro iucestol! 

Uma dellas, Sr. presidente, eo ~~e 
ooYi as soas declarações no ao!11 de 
pergontu. 

E, como o nobre deputado ~be . eo 
não innnto factos. 

Uma deltas, de idade de Hí para t6 
aonos, de nome Antonia, e sua irml 
mais oon, de idade de t 3 para t4, de 
nome Josepba, Yiviam honestamente em 
casa de seus pais, onde o aovo Lovel.ace 
Jaooario Ramos introduziu-se, oiTere-
cendo le~•onar-lhes o portugoez t , 
abusando do caracter de professor, as 
sedozio. 

Dada a qoeiu por José Gonsalves, co-
nhecido por José Pequeno, pai das doas 
menores, deu-se ama falta na queixa, 
o qoe rez com que o promotor publico 
da comarca nio a aceitasse como om 
documento oecessario. 
M•~. Sr. presidente, esta falta, que 

imp!lssibilitava para que o processo se-
guis~e os seus tramites legaea, não de-
via impe ti r " nobre deputado, como pai·. 
de ramiha, de luer inteira e compldta 
josliça, ajudando-me a profiigar o 
monstro! 

En peço à S. Ex c. que. si ti ver 
tempo, procure na repart•ção da in-
slrucção publica os documentos que 
foram eniados e por elles julgue da 
moralidade do caso. 

O Sr. Liodolpho : - V. Esc. con-
fronte esses documentos com os que e o 
apresenlei aqui. 

O Sr. 1\. Marlina: -Eu siolo pro-
fondaiJ!ente, Sr. presidente, que o no-
bre depuudo, procurando fazer ama 
censora, levado por om partidarismo· 
qoe eu nlo posso eomprebeoder, pr()-
corasse ao mesmo tempo defender om 
seo amigo politi.:o, nm Yerdadeiro abu-
tre da bonra da.' pobres e iooocentes 
meaoru. 

Esses documentos, Sr. presidente, 
sobre tio lamenta'fel acootecimeato, 
acblo-se na iospectoria da iostrncção-
pnblica e o nobre deputado poderj ve-
rificar de ~iao ai eo por ventara estoD 
faltando á Yerdade. 

O Sr. Liodolpho:-U lambem aeba-s. 
o õoeameoto de qae falo. 

O Sr. R. Martins: -Dilll8 ainda O· 
meo aobre collega, em continoaçlo, 
qoe o partido coOMnador do !0. • di .... 
tricto tem a maaia da peraeraiçlo. 

S. Ele • porem, foi ma i to iojas&o, Sr. 
presidente, porqae dne lembrar-... 
qae forlo aaembroe do partido couer-
'fador que em saa t. • candidatara 
pelo !0.• dlstriew qa.ehaarlo o alli-. 
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carlnxo para que o nn~re deputado 
fosse feliz. 

O Sr. Liodolpho : - N~:.ta t~leição 
m'3smo eu t1 ve muitos 1 o tos cou~erva
dores. 

O Sr. (\. Martins : - Absim. Sr. pre-
sideut~. si pur nm ou outro l'ar. to o uo-
l>re d!'potado ~stã sempre vrumpto para 
accusar o vanido roo•er~aolor de per-
seguicão. S Kxc tlevt!ria ante, dar 
parabt~ns á sua furto na. porqut~ o par-
tido cnns~n·ador du 'l!O • tlbtncto, desde 
que se trata de fazer ju ~toça, uàu dis-
tingue co- rel igi11na rio ou adversa riu. 

Sào factos que muito cle,·úo u var-
&hlO .:onservatl• r u que vtlru prc.var a 
hooeMidallt~ daqu~l le par·tido procu-
rando fazer jnsi•Ç:l wltira e completa, 
quer a umôi, qot!r â out1a parr.iaJi-
dade. 

Não quero dizer CJm isto, Sr. presi-
dente, que u cid:uJàu a que se rrferiu o 
nobre dt~pu tatl o ~l'ja um itomem vi-
cio~o. 

Quero apeoa" mo•trar que o pretrxlo 
de que lauça mão S. Exc. para accu~ar 
os cons~natlores tia Jauu1na não tem o 
mioimn fundaOIPIIIO. 
Pcn~o. Sr. prc:.idt~~> tc, tJue os Dtuti-

~os allegadus pelu nt•Lra deputado ~ào 
motivos fraco~. que não tem a força de 
t;azer a cnu,·icção ao ammo tl~~ la •llos-
&re e a U!fusta a.;>emblea coou a o J•ar· 
&ido conservador do 'l!O.• d•stríclo. 

Sr. presidente, o cap. Antonio de 
Pauta Pereira Proença, • esiaiodo t m 
uma casa que sup110nho ser proprio da 
amara muoiripal ... 

O Sr. Liodolpho : - Proprio da fa-
zenda provincial. 

O Sr. R. Marrins: -Ace1t0 o aparte 
do nobre deputado. 

O collector, responsavel por aquella 
predio, delle precisaollo para concertos 
oo par:\ fios tendentes à collectoria qne 
representa, prevenio ao cidadão de qae 
se trata para desoccupal-o, visto qoll 
nlllle residia ba mais de 1110 anoo. 

Entretanto, insistiodo o cidall3o de 
que se trata em· ficar residindo no 
mesmo predio, foi que o collecior re-
~rreu ao despejo para desoccupal-o. 

Ora, Sr. presidente, si era um predio 
que podia com o correr do tempo es· 
&ragar-se. ~em dabi advir vantagem 
p • ra a província, não serei eu quem 
aegue o direito do collector, procurando 
cumprir com o seu dever. 

Nlo quero dizer que o cap. Paula 
Proença não linttae boas inteoçlles, 
que olo preteudel58 pagar o alaguei 
deeae predio durante o tempo que oelle 
residisse; mas, si o collector lne ra-

zõe~ para fazel-o desoccurar el'se pre-
dio e tratou de ror o mesmo rendendo, 
ro~Sil quanto fosse, para a fazenda pu-
blica. é i~ to motivo para v1r se accosar 
o coiiPctor de Jaouaria e o partido con-
Sf·rv:l(lur do 20. • districto como pen;e-
guillor de seus proprios co-religio-
oari• ~f 

Aw·t.lito que oào. 
Au tc·s de dPixar a cidade da Jaouaria 

e ac1•111paohar o oobre deputado I' W ~ua 
longa rxcur~ão pt? lo di~ lricto , ver-
miuu-roe S. Exc. que eu protestA de.<ta 
• r ibuna cootra a nefanda acru~ação 
rnrn IJ UO verbPron o mou nrtbrft collega, 
O r. Sá, o nom" do ml'u distlucto e illus-
traclo amig•l, Dr. llermeoPgildo Rodrl-
gu~~ tle Barros. 

O Sr. Augusto Velloso : - ~l oço ho-
oe~tn, •Ilustrado e di~tiocto por todos 
os li tu Jus. 

iJSr R. Martins -Foodou·se S. Exc., 
para desencadear a torrente da má 
von tade que tem contra os cooserva-
clore~. em urna queixa puhlicalla no 
/, iiJc•·o.l .'tf inei1·o e assignacla por M:.ria 
Theodora Sandoval contra o Dr. Bar-
ro~. allribulodo·l be a pratica rln um 
crome wfacnaote. ~em duvida alguma 
para allender S. Exc. a exigeoc1as de 
!\Cus amigos. 

O Sr. Liodolpho : - Não apoiado. 
O Sr. R . .Martins : - Para respon-

der-lhe. Sr. pre.-ideote nada mais pre-
ciso do que pedir á S. Exc. que lance 
sua~ vi~ tas Rohre um artigo vublicado 
o o jo1 na I União, onrle ooroolrarã uma 
certidão que prova str o arligo do Li-
be•·ol .11 ineiro n.ada mai11 do que o ma 
torpe calumoia, pois que. chamado 
aquelle jornal i responsabilidade, com· 
pareceu como respoosa vel o nome de 
um consocio de Romão Jo~ de Lima, 
fu 3o Freitas. res dente na córte. o qnal 
rói desprpzado C(fmo merecia. (Confes· 
tação 110 8 •·. Lindolpho). 

O Dr. Uermeoegildo de Barros, posso 
as5egurar ã assemblea, é incapaz de 
commetter crimes de qualquer natu-
reza. pois que é am moço descendente 
de uma familia distincla, educado desde 
sua infaacia no; s?.os princípios da mo-
ralidade e que pror.ora pautar os seus 
actos de accordo ~;om o honesto e o 
{usto; mas tem o grande deft~ito para os 
iberaes da Jauuaria, que olo slo menos 

exalt&dos que os de Grlo llogol, de ~~er 
consenador, razão porqua proenrão 
por todos os meios vilipeodial-o. 

Ainda •t&n em S. Paulo, oo seu 
i . • anno do cano juridico. o Dr. Bar-
ros, quando ja era messalina franca a 



976 ANNAES 
criatura qae represeotlo r.omo victima 
de 11111 aeducções, pois que eiD Outubro 
de 1885. em qoe •Un oa cidade de 
Jaooaria, ouvi umtivu de soas 
proea~u como bo"' ' trloant. 

A. calomoia esne-se diante da ver-
dade, da mesma maoeinqoe desappare-
cem u trevas diaote da loz. 

Fica assim respoodida essa arcosação 
e eootinoo a acoiD 11aohar o not•re de-
putado, o Sr. Lindolpho. 

O nobre deputado, Sr. presidente, se-
guio na sua perf'grinaçlo de accusa-
ções até l cidade da Diamantina; veio 
ali taur tambem o digno alreres Ba.r-
bosa de prevaricador, de o1o cum-
pridor d' seus deveres, quando, Sr. 
presidente, o oobre deputado dne com-
preheoder qoe em todo o corpo de po-
licia da proviocia, desd11 o seo com man-
dante até o ultimo omcial, alo existe 
um me.lbor do qoe o Sr. Barbosa, mais 
compridor de seus deveres e. qoe mais 
t11oba merecido da proviocia em it 
ao nos de relevantes seniços i mesma 
prestado.t. 

A. rUlo dessa accosaçào, Sr. presi-
deote, é aoica e simple.~mente baseada 
em 811' o alferes Barboea iotransigeote 
DO coo1primento de Mas de,eres(apoãa-
4o• • ~ "'''iadol). 

O pt oprio _partido dos nobres depu-
tados oa Dtaarantlila. em peeo, dl-se 
eot1 o '11181'811 Bltbofa (apartes); apenas 
doas cilfadlos, aliu moilo prestimf)sos, 
da tldade da Diamaotina, do os unicos 
~n 1110 eotre&6m relações com aqoelle 
ollttaJ, qu conae"am-se arastados 
delle; lllo • Srs. c:ap. Maooel Pro-
ooplo Ribeiro Le1o e major Manoel Ce-
aar Pereira da Silfl, e isto mesmo por 
serem por demai.o; iotoleraotes. 

O Sr. Camillo Pratas : - Ba vi elle 
li de ~ eo111 o famigerado Neco Ta-
val'él (Otllros apartei). 

O Sr. R. Martins : - Nlo apoiado; 
olo 6 ramigerado; é a victima do Dr. 
Paala Fentira (mu~ aparla). 

Vilto que os DObres deputados me 
chamaram pan om terreno onde eo 
ofo 1•retead1a cbegar, vou provar qoe 
Si Naco Dlo tepnllellta mais do qoe 
ama victiOl( do l)r. Eageoio de Paula 
F41n'flra, joia de direito da comarca da 
Jaouria (ap41'tu). 

POde eer distiocto, mu é dominado 
~~ paldo parUdaria, alo pode ser 

lai%; ~MM~e ~ muito bom pai ae rami-
ia, llhllto 1UIIIIrad.o e&c.; mu alo pode 

l8f jDil. 
O aoM'e ctepaw.to r.toa em doco-

meaiO; aaa ea dffor-lbe qte na secre-
taria da pteiiJdllldá elislem docnálea-

' 
tos comprobatorios das miobas user • 
ç4ea. 

E' assim qne o Dr. Paula Ferreira. 
dominado pela paillo partidaria, oa 
qualiflcaçio de JUrados, por wollvos 
que uào se podem attrlbuir sínAo á. 
mesma paílàu, eliminou da qualifica-
ção . • • 

O Sr. Lio•lolpho: - Nio eliminou, 
deixou de inclu1r. 

O Sr. R. Martios:-Pois bem, nãa 
incloio todos 0.'1 iullividuos qualiOcados 
pelas autoridades competentes oo alis--
tamento para o carg<> de jurados, ex-
cluindo todo~ os que erlo coosern-
dores, dizendo que elles aio podiam 
ser qnalificados jurados, porque erào 
afTeiçoados a Manoel Tuares de Sá 
Neco. 

Oe sorte que, Sr. presidente, t11odo, 
de accordo com a lei, com o codigo diJ 
pro.~so criminal, o defensor, ~ssi .. 
co01c o atcasador, o direilo de recusar 
t~ jurados, oão tendo cogitado a lei 
na quallOcação de jurado~ de que 
o iodlfidu'l que ross11 amigo ou •ni-
migo deste ou daquelle accusado 
ficasse por esta causa iocompatibili-
sado para a revisão, oào podia o J. oi& 
de dir~ito excluir aqnellea iodivi uos 
da qoa6cação de jurados, como tez, 
si 188Uisse a norma da ~ustiça e 
do direito qoe era para deseJar-se I 

Mas elle o rea (apar lt$). 
Esses iodividuos recorrer ·o para o 

gonroo da província e tio injusta 
era a allegaçào desse juiz partídario, 
que o governo, eu espero, terl de 
maodar que elles sejào qualiOcados 
(apa,·tu). 

Sr. presideote, o partido liberal do 
m&l) dislricto, não sei si por defl!ito de 
temperamento, si por lndole, é de taf 
modo ualtado, qoe o maior crime para 
elle é 111' um cidadão qualquer cno-
setfador (apa,•lfl). 

Uma voz: -E' Intolerante. 
(' Sr. R. MartiJlS:-Mas 6 oma iote-

lerancía exeessin, qqe bomens illos-
trados, iotelligentes, devião condem-
oar. 

O faoallsmo, quer oa religião, qaer 
na polltíca, quer DO amor, 6 sempre 1,18-
rigoso; e 6 o fanatismo qoe domu1a 
sempre o partido liberal do 20 • diJ.-
tr:cto. 

Esse partido 6 alli tio iotoleraua. 
que, oa Calta de mataria para accQAI' 
aea. adversarioa, i.nventa calamoiu 
para lbel attribeir. 

Sr. presideote, &endo respondido ao 
diseuno do meo oobre eoUega em to-
clu as IDU faca, alo potSO deixar 
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~e lambem desta tribuna. sem querer 
~bosar da atP.nção dos mess nobres 
collegu . .. 

O Sr. Gomes Candido:-V. Exe. não 
abusa, é sempre ou tido com muita 
aueoçào (apoialks). 

O Sr. R. Martins ... de tortas as 3 
bancadas da casa. dizer ao Exm. Sr. 
Dr. Alfonso Celso Junior . .. 

O Camillo Prates: - Não està aqni. 
O Sr. 11. Martins •.. mas as miollas 

paluras chPgarão a elle pela imprensa 
.... qua as •nformaçOell que lhe f11rão di-
rigitl ti, a res~ito tlo collector das 
-r~ndas proYioeiaes dl' Salinas, sio fal-
sas. 

Ellse eolleetor está competentemente 
afiançado, oeobum prejuízo tem dado 
.\ fa:t~nda pnblica, pois tem sido eu eto 
cumpridor dos seos dneres (apo iados), 
f.ueodo os l.aoçameotos e respectiva. 
colleeta d&otro do tempo designado 
pelas leis 6scaes. 

O Sr. Rodrigues Hnrta:-lliào apoiado. 
O Sr. 1\. Martins:- V. Exc. não co-

nhece o meo distrieto, não eouheee o 
cnalbeiro a que me refiro e, no en-
tanto. diz - oào apoiado-, simples-
mente impellldo pela paixão partidarla, 
pelo fanatismo polit1co, que não sei 
si é sympatbieo, mas qoe ja decla-
rou ·se em V. Ex c. 

O cidadão Bernardino de Sena Celllr, 
colleetor proYineial de Salinas. está 
acima das informações falsas que le-
varão ao Exm. Sr. Dr. A trooso Celso 
Junior (apoiados e n4o apoiados), qoe 
unicamente pec.:ou em dar credito a 
~su informações. 

Eu, porem, desta tribuna informo à 
S. Exe. qoe o caplllo Bernllrd.ino 
~e Seoa Casar não é o homem qoe pin-
&ario. 

O Sr. lgnaci~> lllurta:-Eu o conheço 
pessoalmente; é om cidadão distioeto 
.(lia or~tros apGrlel) 

O Sr. R. Martins: - Os nobres de-
polados cbamào-me para um terreno 
~m que eu não duejo collocar-me. 

Qual a eellllura, qoal a aecusação qoe 
pode merecer om colleetor que se 
aeba dnidameote aftaoçado e que ainda 
oão d80 o prejuízo de om rui á fazenda 
poblica t 

So pod"tá tcca!al-o, como acabo de 
dizer, a paixão par\idaria, o fanatismo 
poli&ico (ft4o apoi4dol), de qoe suppo-
alio o Sr. AJI'ODIIO Celso Jontor refrae-
u.rio. 

Volto ao 11180 companheiro de dis-
drteto, que •etbetoG em pbruee aut-
CDOGIOiu a ~~~~um• qne oão perteo-
-cedl a 1110 pa#\lllo e lhe digo que r&-
Oieta com a dmdà calma e se conea-

977' 

ceri de que as infurmações, qne lhe (1)-
rão 81\VIadas, uàO 58 b1sea \ 'âO tHD f.tC-
IOS u:isteotes, porem sim em factos 
faota.stieos, creados pela imaginação en-
fe• ma de Indivíduos npaixuuados (ntfo 
apnítJtlos) e que o Sr. Dr. A!Ton•n Celso 
Juniur laiDbem se c.ouveoceri. do que 
o capi tão Bernardino de Sena Cu~ar 
oào '"l'rece a.~ aecusações que S. Exc. 
lhe ret da tribuna da camara tempo· 
raria. 

O Sr. Aot ro:- A pron de que o 
facto é vertladeiro é que esse collqctor 
oào encontrou om deft1usor ua assem-
blea l!eral. 

O Sr. 1\. Martins: -Eu ia concluir, 
m:IS Jovo u10a re:1posta ao aparte do 
nobre depntatlo . 

O nobre deputado ja é candidato á 
assemblea geral pelo H .• di~trieto, s~ 
gundo a credenciai do partitlo liberal de 
\Juro Preto publicada oo LibBral ,1/ i-
neiro. 

O Sr. Gomes Candido:-E está muito 
nas condiç0e6 (apoiados). 

O Sr. R. Martins:-Está sem do vida 
muito nas condições de desempenhar 
esse alto cargo de· confiança política. 
mas eu, si t~tesse direito para tanto, 
lbe acouselharia que no s80 apostolado 
oaquella camara eYitasse u mâs infor-
mações, não se deiu.•se levar por pai-
xões partidarias, porque aquella camara 
é difJereote desta; aqui 6 uma escola 
de aprendízasem, alli ja é uma escola 
supérior; aqut 6 uma escola de t . •• let-
tras, ali i é o ma o oi versidade (risos). 

Agora, depois desta dissertação a 
respeito do futuro que aguarda o no-
bre depotado, en passo a responder o 
seo aparte. 

Que voz se poderia erguer na camara 
dos deputados em defesa do capitlo 
Bdrnardino de Senna Cesar, si cada 
districto ao pode eleger um deputado 
geral, e os deputados conservadores de 
ootm districtos, que não o iO. •, nw 
conbecião a mataria de que se tratava 
pua poderem eom conhecimento de 
causa defender aqoelle qoe era aggre-
dído desap:..dadamente pelo verbo ra-
coodo t'O Sr. Dr. Aaooso Cel10 J11· 
oior t 

O Sr. Aristídes Maia : -V. Exc. 
esll obslruiodo. 

O Sr. R. Martins : - Eu ia coa• 
c\uir, quando os nobres depu~dos cba-
mariA>-me a outros terrenos com se~ 
apartes, 

E~toll moslraodo ao nosso collega, • 
Sr. Antero, qoe o Sr. capillo Beroar-
dioo de Seooa Cesar o1o p;MIIa ter qoea 
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o dereodesse na camara dos deputado~. 
porque, como todo~. o 20. • districto 
tem so Dto rt'presentante uaquella ca-
mara e esse é I• ~era I e esse rui quem o 
accosoa . 

O Sr. Gomes Caodido : - E o Sr. 
Carlos Peix11to pPdio a palavra parares-
ponder, embora depois não tifesse op-
portu o idadt1. 

O Sr. R. Martins : - M.•s eu estou 
certo de que o meu nobre r111lega, bem 
como o Sr. Or. Alfonso Celso Junior, 
ficarão satisreitos rom as explicações 
que teobo dado desta tribuna e não 
voltarão á carga contra esses meus ami-
gos, reconhecendo que eu seria incapaz 
de allrgar · ioYerdades aqui para salva-
guardar os membros do meu partido ; 
a~sim como os nobres Jeputados têm 
amigos muito dedicados á sua bandeira, 
dtaote dos C! Uaes eu me ~uno respei-
toso, porque reconheço nelles a capaci· 
dade moral e iutellectual e, finalmente, 
um coração de verdadei ros homens de 
bem. 
Dest~co d'entre elles o dis tincto co-

ronel Angelo de Quaclroa Dilleocourt. 
tenente-coronel Carlos Sá o •:apitào José 
Ttoma1. de Villa Nova, em Grão Mo· 
gv- I ; coronel José Elcutberio, teuente-
c:orooel Ricardo Lagoeiro e capitão Au-
to'l io Rocha , em Jaou;,.ria ; capitão Ju~
t ino Ruas, capitão Trajano Amerir:10o 
do Norte, capitão Germano dos Anjos 
Silva e tenente Henrique Alexandrino 
Borges, em Salinas ; tenente Joaquim 
Rodriguos Lima, capitão Jo~é Joaouim 
e Silva e Luiz Dlum, em Rio Pardo, e, 
finalmente, o Sr. Odilon Oliva, major 
Claudlno Dantas e alrere& lnnocencio 
Fernandes Balieiro l:aogussú, oo mu-
nicípio de Boa Vista, cidadãos impor-
tantes do partido liberal e que mere-
cem antes encomios do que censura. 

O Sr. Gomes Caodido : - Isso prova 
que V. Exc. razjuslíça a quem a merece. 

Honra muito o seu caracter (apoia-
dor). 

O Sr. R. Martins : - Concluindo, di-
rei que fico lranquillo, certo de que os 
meus illoslres collegas se salisrarão 
com as explicaç.les que dei a respeito 
dos cidadios nrberados por SS. Excs. 
(tll' tito bmn). 

Sào apoiadas e enlrão conjunetamente 
em diseuaslo as seguintes emeod3.S : 

N. i 
Ao art. l .• : 
Os t.<l00:0006000, de que trata o o. 

3 do § !. • do art. 3. •. ftcio lrall$reridos 
para o art. l ,•, constituindo o m § deste 
anigo. 

S. R. 

Sala das ~essõrs,it7 lle Acosto de 
t ASS. - S. Barroso Jumor. - Ramiro 
Martins. 

N. 3 
Em~ndas ao projecto n. 323 de orça-

mento prov incial : 
No n. ! do § l '! supprimão-~e as pa-

lavras - cheltlS de secção - . 
No o. 3 do mesmo §, onde se diz -

sob pena de !606000 de multa a cada 
um de seus membros e de 3 IO,SOOO ao 
presidente -· diga-se - sob as penas 
do regulamento. 

No n. ~ do mesmo§. onde se diz : -
multa de tí006000, até á pai. vra - junta 
-diga-se:- as penas do regulamento. 

No n. 7 do mes~o §, onde se diz : -
o multado o collector na quantia de 
5006000 - . supprima-se esta parte. 

O o. S do mesmo § - supprima-se. 
No o. 9 do mesmo §, em vez de -

devolu tivo - diga-se : - suspensivo. 
t'lo § 13, em vez de- metade- di-

ga-s'l : - · um lerço. 
No§ U snpprimão-se as palavras -

desde ;~. 
Supprtmão-se os §X ~I e 2'!. 
No§ !3, em vez de - DO !lias - .di-

ga-se : - quatro mezes. 
Su ppri mão-se os §~ ~u . 34 u 38. 
Supprima-se o § 3! e a segunda 

parte do§ 3!1 desde as palavras- com 
as segoiules alteraçOes - até a fio I. 

S. R. 
Sala das sessõ11s, 17 do Agosto de 

t 888. - Sabioo Barroso Junior. - Go-
mes Candido. - Claod onor Nunes. 

N. 4 
Substitua-se o § 3. • do art. 3. • pelo 

seguinte : 
Fica o presidente da província auto-

risada a pagar ao esc ri vão dos feitos da 
fazenda pr. viocial as costas a que o 
mesmo tiver direito, nos lermos da le-
gislação geral. 

S. R. 
Sala das ses!ôes, t7 de Aiosto de 

t888. - Nelson. - Gomes Candido. -
T. da Molla. - CJaodionor Nunes. -
Ramiro Martins. 

O sr. Dftrboea da Silva 
(não temos o seu discurso). 
3. • di$Ct11Sifo do 01·çamento provind4' 

O 8r. Na varro : - Sr. preel-
dente, na preseote sessão, que esl.á a 
termioar, forio disco tidas qoestOes im-
portantiasimas, sobre as qaaes a mioba 
rraea iodividaalidad~ (ft<fo apoüado$) 
poacu nzes se IIWltrestoa. 

• 
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E' rorçMO, pois, dar orna t:tplicaç:io 
Cios dil·er:;os mo.l(>• por que proc~Ji 
c:om relação a cada uma des~as mate-
• fl 3!1. 

O Sr. :\ nt••oio Teixein : - O proce. 
dimeotu rlt~ V. Ex c. foi sempre corrccto. 

O Sr. Na,·a•ro : - Cum relação a uma 
das mab impurt:ulle-:.. a que ~e referh á 
indicação rel<ttiva a. federação das pro-
Ytocia.~, eu não pode man•festar-me, 
IJOrque se bavião ID~t:ripto or~drres ra-
óiosos ti l'loqueote,, qnll r . .tarão bri-
lhautl'rnente sobre o assu111 pto e, ali .. al. 
foi por. um do,; meu~ distin~ tns collegas 
requer.tlo o eucerramento tia •liscu~ãn. 
requerl m~ol11 contra o qual votei. po· 
rem quP., nãu ubsta•lle, rol approv:ul•1. 

Eotrotanto, com o voL•l quA dei á in-
dicação. •IPmo .str•!i ~umcientemeute 
•Jue a minha r•piniâo a re.<tleito dP-".;e 
.as)OtnJ1to. um •lo!l mais importantes 
que 31JIIi IÚtD apparccitfo, era làO f,t \'0-
ravef lfU~nto p dia ~er. 

Entendo, Sr. pre~i •l ento, que a f~de
raçào das pro•inr.ia~ ó uma das mecli-
daM mais importaOIIls e mal; sal utares a 
que deveron• asptrar, P••r ~~~~~ que far:i 
de.~appar~cer a centrali•açào, que as 
atrophi:l. i ciiJl~•hn.to q11• u fJ.Ut. possa 
C31DIIIh.tr U.1 S~U·Ia tf ,, vr•tgt'I!:!SU, CUIDO 
devia e po,fia. 

O aovernn central. Sr. presitlcnte, i• 
o ~O.''erno ela!' cnnnsc.t(t)tl:l cl :t nossa 
acuvtllalle e olo n• .. sso meio de 1·ida, 
tanto mal~ prejudicial •tuanto a v:t~ti
dllo 1lo terri torio brasileiro não c~~rres
porulo o mesmo chma. nt.ls di vtlr.~i llca 
d6 província a provt~~ci;t. •tuasi tli"'tio-
guiodo os cararteres c a •udole de seo;; 
habitantes. 

E, sendo assim. Sr. pr,.silleute, com-
prehende-se bem claramooltl que este 
povo não potle ter uma lei, so e unica, 
que abranJa uma extensão Uo vasta. 

O Sr. Leonel Filho:-Esteu um argu-
mento poderoso. 

O Sr. Jurumenha:-:'iào lào podero~o 
como o nobre devotado JlOnsa. 

O Sr. ~a\·a rro:- Hespondcn·lo ao 
~parte com que me honra o nobre tJe-
potado. direi qu" S. Ex. por si mesmo 
é uma prova do que acabo de dizer. 

O seo talento, a soa perspicacia, são 
quasi predicados mais communs aos 
lllhu~ das províncias do norte. 

Sr. presidente, a humanidade cami-
.nba incontestavelmente para a federação 
e eu estou certo de que não estará 
muito remoto o fatoro em que a fede-
raçlo se realise na qaasi totalidade das 
Dações 8listeotes sobre a terra. 

Depois dist.>, Sr. presidente, a jas-
l.iça serà a verdadeira justiça e a lei não 

ser:'t tn:tis rio •tne a interpr~tação para 
da vont.cle dos cidad:ios no intcre;;se ti ~: 
cada 110\'0 • 

Ne~stl tempo. o direito scrit perf~:ita
rnentn •:mnprehendido, seric a garantia 
du fr:tctl cuntm o forte, :to nw~ mo 
tempo •tno ha Je ser o lacu que. pr-n-
c1Pnrlu as relaçc)ps sociae~.rur:'t da hu•n.c-
ni•l.c•l•• uma s~ ramil ia, gniatttln-sn t•clo> 
amor ela paln.c. 

c I Sr. Coellw •le Moura: - Como ~onho 
a thcuria que o nobre deput.ttlo ~uF : 
tl'rlla ú bem IJon it~ . 

0 ~llllhO IÍ, UIUitl \'e1., O pren n111:10 
ch: uma nova l!ra, quo tra1. cotn~ign a 
sua ro~alc saçào. 

O S1·. ~<Harro:-Di ta.~ fl.•las poucas 
p~ 1:~ n~"· Sr. nre~iJcnte. t'Om relaçflo 
a e:~~a ttlea. sol1re a qnal n:\o '"" pude 
mnn•f,•.;tar, e lican·1o a~sim rlr.llnida a 
minh 1 opinião. passe' a outro pllnltl . 

Travnn · ~c largo •lel·atc nes ta ca,;a. 
Sr. prosidente, acerca •la aulori.~çáo 
IJIIIl ,;A clevia dar ao governo para des-
pen•lcr a rptantia rle .~o conto~ •le reis. 
afim rle •tne a pro\·incia •le ~t in as r.e-
rac..: tignrasse na exposiçãll •le l'aris de 
t AA!l. 

O Sr. Coclbo d~ Moura:- Outra pa-
nacr;~ . 

O Sr. N.warro:- Sr. presidente, 
•1n:tndn se perlm o encermtn~nto desta 
materi:t, eu fui nm dos l]ne \'Oillr:io 
cu~t lrn, por isso mr!smo r1uc tinha. uma 
emflnda a oiTcrccor no projecto. 

~las, !lntanclo •tne este mco prnredi-
mento 1:1 IIP algn m mn.to contrariar o 
meo distinclo ;.migo. Dr. Sã, ti\'P. dP 
retirar a emenda, snn ·inrlo Mlo mM 
pro~•!dimeotode prova da conta 11m 1]111~ 
tinha e tenho a sua pessoa e a sua il-
lu~traçào. 

E, \'Otaodo dopais a ravor do projecio. 
fi cou demonstrado IJUC eu entcnd ia c> 
continuo a entender de todo o ponw 
cou,·cuien:e <rue a província de Minas 
tamhem appareça no grande certamen 
da exposição. 

Oisrutio-se mais tarde, ~r. presidente, 
o prolonga.mento da estrada de ferro 
Oestt .!e Mtnas e sobre essa materia 
tambtm inscrevi-me. mas, como h a via 
feito com relação a moitas outras, col-
loqueí-mb no logar que por mim podia 
ser .occupado e que era o ultimo (ntro 
tJ,POlOcfol). 

Tendo falado acerc'\ desta materta 
di versos oradores, si alo me ralha a 
memoria, roi proposto o encerramento 
da discossão pelo illustre deputado. 
meo companheiro de districto, o Sr. 
Jurumenba. 
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Eu tinha, Sr. presidente, de apresen-
tar á conl'ideraçào da casa um projecto 
sobre estrada de ferro, ja sanccionada o 
aono passado e à qual se refere a lei 
n. 3UO de Agosto de t 887. cujo 
traçado ~em de atravessa r uma zoua 
fertilissima e prosperl, to~mioando nos 
limites da provincia de S. Paulo. 

O Sr. Jurumenha:-Zona riqui~sima. 
O Sr. Na varro:- Sr. prosid ante. 

quando apro:!Sen tei este projecto com re-
lação á estrada do Mus;.mbinho, ftz al-
gumas cansitleraçOe!o, sustentando-o, e 
pretendia aiolla fazer mai:1 outras. de-
mon&trando a sua utílidade. 

Mas, tendo sido, como disse, encer-
rada a dis.;ussão, não me foi possível 
lazel-o. 
Mai:~ tarde, o Sr. Or. O. da Silva, um 

dos talenlOs mais lucidos desta assem-
blea ... 

O Sr Barbosa da Sih·a:-E' bondade 
de V. E:<. 

O Sr. Na varro ... una dos talentos 
mais robustos que figurão neste recinto, 
falando acerca da estrada de ferro Oeste 
de Minas, apresenlOu um substitutivo 
e fel uma verdadeira prelecçio acerca 
das estr .das de ferro em geral, consi-
derando·as como os impulsores mais 
poderosos do progresso indispensa vel e 
necessarao da humanidade. 

O Sr. Barbosa da Silva:-Nàú ba du · 
vida. 

O Sr. Nav;.rro:- Então, eu fui um 
4 os 9uo entenderão, compartilhando da 
opin•ão do illustrallo deputado, qne 
devia ser incluída no substitutivo a es-
trada de frrro do Musambioho. porque 
oi~ um município assat couhoddo pela 
fertilidade do seo solo, pelo desenvol-
vimento do seo commercio e principal-
mente pelo amor ao trabalho qllB têm 
os seos habitantes. 

Quanto ao commercio. tal é o seo 
desenvolvimento, que eu nlo direi que 
seja o primeiro, mas nm dos primeiros 
do sul de Minas. 

Isto posto, en entendia e entendo qne 
aquelle, como cs outros municipios, 
tem igual direito de gour das van-
tagens das eslradas de ferro. 

Q11ero tambem pateotear á V Exc .• 
Sr. presidente, q11e, quando se discntio 
aqui a q11estlo da escola de pharma-
cia, um doe estabeleciruentos mais im-

Grtaotes exislt!lltes nesta capital 
poi4doa), eo, qoe não tin a honra de 

alar acerca deeae usumpto, tift! ao 
. meaosocusião de coo•enar a re.peito 

com di•ersoe culleps, oe quaes 11101-
trario a melhor dispoeiçio em fayor 
d811&eacola. 

E, •o~ndo a fator desse projecto,ea-
teado que cumpri perfeitamente o mea 
denr. 

E, cousa excepcional, Sr presidAote! 
a e~cola de phaunacia é até um ele-
meu to •lo progresso para o propr,o or-
çamento provtncial, porque o engr0$5& 
com a qo3nlia ne t 6 co o tos de re s por 
anno(apoiud<ls). 

Explicado o meu r roceJimento, Srs., 
com relação a cada uma das ma terias 
que aqni lorão disculldas, eu peço per-
miS:!ão á casa vara ligeiramente respon-
der ao di~corso do disllocto repre~ell
tante do ~ll. • districto no ponto em que 
fel accu~açõe!l que. felizmente, nlo 
chegarão á altura da pessoa a que se 
dirigi rio. 

Refiro-me ao distiocto magistrado. 
Dr. Eugenio de Paula Ferreira (opoia-
dostJa/iancadaliberal ~dos Srs. Viotli. 
Ca1los .Vogueira e Moura). 

I •i~:.o S. Ex c. que esse magistrado 
soiTro da mania da paixão partittaria. 

O Sr: Jo.,quim Dutra:-Uma grue 
injustiça. 

O Sr. Nn .. rro:- Sr. presidente, o 
Dr. Paula Ferreir .. , qoe exerceu na 
a!t~:~ ra do cargo as fllncções de juiz mo-
DICa pai no termo de Cabo Verde, onde 
eo residi, e mais tarde no município 
de Caldas, cumprio eucta e estricta-
mente os deveres de seu cargo, sendo 
84!mpre repre1entante da josliça e do 
dlr81lo. 

Si t lle, Sr. presidente, sotrresse real-
mente da mania da paixio par-
lidaria, como disse o nobre depu-
Lado que grassa no ~0. • distrir.to, ea 
estou certo que elle teria tido moitas 
occaslões para manifestar os seus sen-
timentos de paixão naquellas outras 
localidades. 
(Apartes). 

A comarca da Jannaria, Sr. presi· 
dente, que roi . em outros tempos om 
•erdade;ro covil de feras, de crimioo-
sos,oue vaguio por alli impunemen&e. 
tem nos ultimos tempos auingido à. 
alto~a. de póiiz ciYHisado, porque &eYe 
~ fehc1d~de de ~ n.omeado para aHi o 
antegemmo magtslndo,Dr. Rugenio de 
Paula Ferreira, qne exerr.e com a ia-
~ireu de caracter qne lbe é pecllliar-
o elendo cargo de JUiz de direito da 
comarca. 

O.Dr. Eugenio de Paula Ferreira, Sr-
pres•deote, qoe recebeu no selo da ramt-
lia uma edocaçlo esmerada, qoe desea-
YOI,eo-a na coltora do cerebro em • 
collegio de D. Pedro 11, do qnal é a.. 
cba,rel, e mais tard.e conqotStoo, por 
me1o do &alento e do esl11do, a carta de: 
bacharel em direito, é Juatameote e•• 
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bomem que nunca se dein arra~tar por 
paixões d'l qualquer qualidade que 
sejão. 

Seus actos, pautados só pelo direito e 
pela justiça, nada ma i~ sào qn•· a V<'r· 
dadetra virtnde, a garantia da paz e 
tranqnill i•h le do cidadio onde <'lle 
exerce jnrisdicção. 

A cidade lia Jaooaria, qne foi de ;g 
a 84 o theatro dos factos os mais la-
meotaveill n cruentos. praticados pe\11 
c:elebrn Sà NP.co, vio com prazer quão 
emcazes. quão proflr.n~s forão as pro-
videncias toma<la~ por esse m~gi~ trafio 
ro•n relação áquelle famigerado assas-

• !11110 . 
(A par/e.~). 
O Sr Severiaoo de Resende: - Eo-

tretantl), forão ano o \lados todos os pro· 
c:essos contra elle. 

O Sr. Navarro:- Náo forão annnl· 
lado~ os proces.110s, forão aonullados 
o~ j ulgameotos. 

A prova da criminal idade desse ho· 
mem aqui está; é um officio do chefe de 
policia de então. recommeodando ao 
Juiz de direito que tomasse contra esse 
famig'lraclo tod.tS as providencias. 

(Apartes). 
O officio que tenho em mão, dando 

•• strucçOes aod.istincto magistrado para 
se capturar o famigerado Neco, recom-
meodaodo to·:as as provtdencias e to-
das as cautelas. eu supponho que é 
uma demonstração e uma prova, que 
está acima de toda e qualquer exce-
pção, da integridadd do magistrado a 
quem me refiro e ao mesmo tempo da 
indignidade e das proezas praticadas 
por esse celebre criminoso (n4o apoiado 
do Sr. R. M arlint). 

No relatnrio do Sr. conselheiro Mac-
Oowel, de 1887, à pag. 60,encootrào-se 
moitas coosideraçoes com relação 
ao caracter de integridade e ho-
1leslidade do distincto juiz de direito da 
cidade da Jaooaria. cujas boas quali-
-dades forão per este honradll ministro 
postas em relevo. 

Si esse juiz fosse perseguidor por 
motiv~ polilicos. teria pronunciado o 
delegado de policia, tenente Olympio 
José Pimenta, chefe do partido conser-
vador da Januaria, que a Relação do 
districto ml'ndon processar e, no en-
&aolo, Coi desproouociado por aquelle 
a quem se qualifica de energumeoo po-
lillco . .• 

O Sr· Liodolpbo: - Iss-o ê irrespoo-
-dinl , · 

O Sr. Na varro • • • de perseguidor de 
seus adversarios. 

O juiz municipal e o oromt~tor pn· 
blicn foràu rl ennociados pelo teuenltl ll••r · 
tboldo de Sousa L.eão. por cri me de pre-
varicaçào,peran teo juiz elo di rei to e este 
julgou im(1roccdente a dPnuncia justa· 
mente daquolles, é precisn quo i~tn H-
quo llem saliente, que rnai~ u act:u>fLo 
de magistra1ln energumeno o polí-
tico exalt'ttlo. instando pela sua r CutiJ · 
ção. 

O Sr. 1\amiro )lartin ~:-E~.se Oer-
tholdo não p:ls•a de um 11spolota 

O Sr. Lintlulpho:-N,'w apoiado; é 
um moço (li ,; tincto. 

O Sr. N~varro : - Chamo a aueoção 
do oobru tleputado para esta circum-
staocia . 

O jutz municipal e o promotor pu-
blico. como ja disse, forão dcnnnciados 
por crime de prevaricação o o JUiZ de 
direi to da comarca julgou improce!lente 
a Jenuocia; e. Pntretanto, são justa· 
meu te esses indivíduos os que mais o 
tõm ddounciado como juiz perseguidor. 
como cne•gumeno politico I 

O Sr.l\amiro Martios:-E' que o delator 
não r •• i bem insinuado. 

A denuncia. para ser aceita, devia 
ser jurada e articular o facto. 

Isto não ~e fez ; portanto, o juiz, si a 
aceita3se, commetteria um crime. 

O Sr. Lindol(lbo:- ,\ denuncia foi 
dada com todas as for~nalidades !egae~ . 

O Sr. Navarro:- Sr. pre~ide ote, para 
~e destrUirem as palavras, coj'l coo-
jnncto fvrmou a pcquenil1a accusação 
feita (ld\0 uistiocto deputado represeu· 
ta o te do 'tO. • districlo o pouco 1ue hei 
dito ê p.>r demais sufficieoto; por isso 
que ficarão completamente pulverisados 
todos os argumentos apresentados pelo 
nobre deputado, que o fez satisfazendo 
a exigeocias de ioiwigos gratuitos 
daquene distincto magistrado. 

O Sr. Ramiro Martios:- Como o no-
bre deputado defende a f<~l ta de ioclo· 
são de alguns jurados 1 

O Sr. Navarro : -Declarando á V. 
Exc. que o juiz de direitll não recebeo 
em tempo a oecessaria relação. 

Eu nã11 defendo o juiz bonesto, não 
admitio hypot""Se de defesa quando o 
individuo é iDDilCúnte. 

O que lamento ê que sejào accusa· 
do~ estes m.agislral!os, que deverião ao-
t.es ser precooisados pel& sua illuslra-
ção, pelo sea talento, pela rigidez de 
caracter e pelo habito de sempr' pra· 
lícar a justiça. 

Terminando, Sr. presidente, direi á 
V. Etc. d casa que o Dr. Eogeoio de 
Paula Ferreira, em lodos os temp. s, 
teve por norma de coodoeta o cumpri-
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JDento exacto de todos os sens deveres 
(apoiclclos) e ê uma das glorias da ma-
gistatura brasileira. 

Tenho concluído. (M Milo bem. O 
oroaclo1· 4 CMmprllMntado por alguns 
de w u collegns). 

DOCUJI&NTOS o\ QUE REFERio-SE O ORADOR 
"lO SEU DISCURSO 

Copia.-lcc ·rdào em relação. 
Que, feito o sorteio do estylo, relata-

dos e discutidos estes autos, negão pro-
vimento ~o recurso necessario do des-
pacho dn folhas t4, que conflrmào pelos 
eeoa fundamentos, conforme a prova 
dos autos e disposições de direito. 

E porque, do auto de flagrante a fo-
lhas t 3, resposta do delegado de poli-
cia em seu officio de folbas t~ e mais 
peças do processo, ae •eriflca que o 
élito delegado de policia, 0:1 mpio José 
Pimenta, ordenou a pnsão do paciente 
José Antonio Menezes incompetente-
mente,roradns casos permill1dos u:~s leis, 
fazendo-o recolher A cadea, quana.-: se 
tratava do um crime do uso de armas 
defesas, no qual são os reos processa·-
dos e accusados soltos; determinando 
mais a prisão por ~4 horas; mandão 
qu11 seja o referido delesado de policia 
reepou.sabilisado, como Incurso nas pe-
nas do art t 8t do codigo criminal. 

Custas ex-causa. 
Ouro Preto, IS do abril de 1887.-

Fredorico A.ngnst.l, p. interino. - Fer-
reil-a Tinoc:.. - Chaves. - Foi voto 
vencedor o do Sr. Vr. Torres.-Cbaves. 

-
Examinados e~tes autos, etc. 
Vtrse que no dia ~·I de Fevereiro do 

corrente anuo, achando-se José Anto-
nio de M nezes embriagado e promo-
vendo desordens na roa da Boa Vista, 
desta cidade; por ordem do aceosado, 
en&IO delegado de polici•, fóra preso e 
recolhido á cadea publica, visto estar 
armado de om rewohereracadeponta, 
pelo qoe lavroo·se o auto de flagrante 
élelicto ~lo crime de a.ao de aruw de-
fesas (nde auto de Oagraote, por cer-
\idio a lls. t3). . 

Vê-se mais qne, requerendo Menezes 
a este jnizo umaordem de 1141HM-cor-
pu•, esta lbe fóra concedida (docu-
mento a ns. 70), tendo a Relaçlo do 
diatricto, por aecordiO de I de abril elo 
COmi!J&e IDDO (doe. ~fls. tO v.), Degado 
DIWIIIMIDOD&e proVImento 10 retUI'IO 
.ex-otllcio e deeretado a reapoD!Ibili-
dade do aeeulldo. 

Denunciado este pelo Dr. promotor 

publico d:>. comarca, fOra o acenMdo 
prooontiado no art. t 8t do codigto 
criminal, de cujo despacho recorrendo 
para a Relaçà~. esta, por accordào lam-
bem onanime, negou provimento ao 
recurso, snstentaodo o despacho de 
pronuncia, como se vê a Os. 00 v. 

Apresentados o libello accusatorío e 
a contrariedade do reo, marcada a an-
diencia do julgamento, por dua& vezes 
fóra esta adiada a requerimento do 
mesmo reo, allepotlo motivos legítimos 
e fundados (Os. tO~ e t 07 v.); desi~
nada pela terceira vez a audiencia de 
julgamento para o dia 29, oe~ta rora () 
reo julgado A sua revPiia, aiiPgando na 
petição de Os. Ut não poder compa-
recer, por terem-se aggravado os seus 
iocommodos de saodo. pelo qoe por 
eqnidade foi-lho nomeado r ..o1 curador, 
que as.~i~tio no plenario aod termos de 
sua defPsa. 

Cosiderando que o crime de uso fie 
armas probibidas definido oo art. 297 
do codigo criminal é daquelles em qne 
os rolos se livrào soltos (art. li § 7. • 
do codigo de. proce!lso criminal), de-
vendo a autoridade que effectuar a 
prisão, lavrado o auto d'l O:~Jlrante, pOr 
o;; mesmos reos em liberdadt. ncert'> 
SI forem vagabundos on sem domicilio 
certo (art. 3·10 do rtgolameoto o. t20 
de 3t de janeiro de 1842), o que não 
se dA na especie verteute (lei o. ~033 
de ~ de setembro de t 87t , art. t 2 § 
3 ' ); 

Coosideragdo que o "-Ccusado assim 
procedendo. isto é, mandando recolher 
José Antonio de Menezes il prisão pu-
blica, incorreo na sancção penal do 
art. t 8t do codigo criminal, por or-
denar a prisão do paciente fora dos ca-
sos permiUidos na lei; 

Considerando, "porem, qoe nenhuma. 
presnmpçào, por mais vebemente que 
seja, dà lugar A imposição de pena (art. 
36 do codfgo criminal; 

CoOiliderando que o accnsado, man-
d~odo recol~er o _paciente ~ cadea pu-
bhca pelo cr~me Jl referido, o fez. t.s-
vado, Dlo por má fê, mas sem conhe-
cimen.to do mal e inteoçlo de o prati-
car, VIsto ser nm homem leigo e Intei-
ramente alheio ao conhecimento e-
pratica judicial, como disser•o as tes-
temunhas que depozerio nc. plenario· 

.Considerando, portanto, qoe olo b~ 
Criminoso sem má fé (art. 3. • do co-
digo criminal), a qual deve ser en-
benu&emeo&e ~nda; abeolvo o reo 
tenente Olympu> José Pimenta da .C.: 
co~ qne lhe/oi inteotada e maodo 
• lbe d6 baixa na cul~ pegas as cus-
tar pelo corre da mon•cipalicfade. 

• 



ANNA.ES o s a 
Uei lsSI.\ por pn blicadô\ P.m mão do 

escrivão. que far;\ .,_., intima~ ne-
ce.••arias. 

Jaooaria, 3i de dezembro de t 887. 
Et•genio de Paula FCJ-reit·a. 

-
Copia.-Coo~iderandn que os ele-

meotu~ consti tutivos do crime de pre-
nricaçào, de que Ira 1.\ o a rl. i ~!) do 
codign criminal, an qual são rPfereo-
tes e ligad o~t re acl>ãn intimamente o § 
:S.• (de que tra ta a denuncia) e M de 
mais §§ alli roo~igo:ul os. não rorão 
provat!os no ioqueríto das tes temunhas 
que dl'pozerão no snmmarin. as qoae~ 
nada t l it..·~râo a respei to. posto que 
80bre a ma teria perl{untada.s ro~sem. ja 
pela promoturia ad lwc, ja pelos ac-
c:usadol(; 

Uln~illerantlo qor, as~im sentlo. deve 
ser julga•la improcedente a deonocia, 
~a: tJi dos aceordãos do suprtmo tri-
bunal de JUStiça de 2.t. de novembrtt de •soo e da relaç.io I! o distrir.to de G tle 
novembro de i 887 no Direito, vol. 17; 

Considfrando que, não temlo os ac-
eullado~ sillo ou v idos p~r:>. ~e verem 
t~rorll:l~ar pelo crime i•r<' ''i~ to no art. 
i ü4 do codigo cr1minal, como opinou 
o prowotor ad hoc em sua promoção de 
fls. 5P. não podem por ieso sofTrer 
uma pronuncia em crime para cuja 
defesa não esl.\vão preparados; 

Considerando mais o que dos aulns 
consta; julgo improcedente a den un-
cia pelo teneoteBertholclo de Sonsa Leão 
dada contra os barharPi~ Lydio A. 
Bandei ra de Mello e liermPnPgildo Ro-
drigues de Barros, juiz municipal e 
pr.>motor publico deste termo e co-
marca. Pague a municipalidade :>~ ... os-
tas. 

Rt'.eorro et»--/!ltno para o egregio 
tribunal da Relação do districto. 

Fação-se as intimações legaes e siga 
o recurso para a instaocia superior. 

Jaouaria, t7 de abril do 1888. 
Eugenio de Paula Fer,.eh·a. 

O ltr. Francl~o Amaral: 
- Pedi a palavra, Sr. pruideote, ;-•ra 
mandar á mesa uma emenda soppres-· 
ein do § 8. • do art. 40, que esl.\belece 
o imposto de 11 X em presl.\çOes meo-
saes sobre os nncimeotos dos empre-
gados poblicos aposentados e reforma-
elos. 

O Sr. Camillo Prates : - Essa emenda 
ja foi rejeitada em ! . • d scosslo e, 
port&Dio, D1o pode ser aceita pela 
IID8'1. 

• 

O Sr. F. Amaral : - V. Ele. sabe 
que o Imposto 6 a contribuição do cida-
dão para a maoutentâo dos ti<Jrviços pu-
blicos ... 

O Sr. Camillo Pratos : - Ma$ essa 
emeot.la nào pode ser atei ta pela mesa 
porque ja foi rejeil.\da. ' 

O Sr f'. Amaral .•. e uma. das cou-
diçOàs esseur.iaes para quu elle ~eJa 
con~1dcrado legal e coovtloieute aus 
i o terf~~es do pa1z é oào :~e r exchtsl va-
menhl pessoal,uào 10spirar-:>0 nas Hlt.lis-
poslçOe:s dn aotipalhia eoutra uma ou 
outra classe, c~·mo aquelte de quo se 
trata. 

O imposto, porem, à que me retiro ti 
C$Seo~ialmente pessoal e, alem 1lisso . . . ' 
C?Ullti~UO U~a InJUStiÇa, Ullla &.'pOJia-
çau iu1qua e 1mprollucuva (apoiado <tu 
St·. A .. umio 1'ei:J::ei,·u). 

o ruucdooario, que duraute tantos 
aooos prestou ~rviços ao seu paiz e 
qne, por uão poder continuar a pre-
stal-us, obtem como rewuoeraçàu a 
sua aposentadoria, vae ag.,ra s~r so-
brecal rPgado com a coutribuiçào de 
ii % ~obr~ os seus vencimentos, Ja por 
dewa1s I!Xeguos. 

Sr. presu.leote, desPja v a fazer luoga 
e elllvada apreCJação úesta matena, es-
tudllndo-a em a sua oatureu e em 
o~ seus resoltadus ; o tempo, porem, é 
escasso e a casa acha-se cau:sada e exige 
a votação do orçamento ; oào sere1 
pois, imprudente. ' 

Entretanto, represen tante de um 
districto oude ex.iste o maior numero 
de aposeol.\dos e reformados, cidadãos 
disti ucto~. que wu1tU werecem, não 
pllSSO de1xar de olferecer esta emenda e 
de chamar a atteoçàu t.la a!l.'ewbltla 
para essa verdadeira espoliação (apoia-
do' <W ~r. A . Teizeira). 

Estou convencido de que oeste ponto 
sou acompanhado por grande maioria 
da baocada conservadora e assim es-
pero que ~erâ decrel.\da a suppressào 
qoe propoobo na minha emenda. 

O Sr. Salatbiel : -Muito bem. 
E' apoiada e entra conjoocl.\meote 

em 4iscossão a seguinte emenda : 
N. 11 

Onde coo vier. 
A verba de 3:~25 : 000, votada por 

esta assemblea e arrecadada pela ca-
mara municipal do Sacramento, com 
destino á caoalisaçào de agoa potuel 
da mu m<. cidade, será applicada para 
coo.strucçlo da cadea publica daqoella 
cidade. 

Sala du sessões, A((OSIO de t888.-
Augoalo Cesar .-Franct~co Amaral. 
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· Slo lidas.mais)u' seguintes emendas: . 
Sopprimt-se o § 8. • do art. 4. •, qoe 

manda cobrar IS % mensaes sobre os 
Yeocimeotos dos t!mpregados poblieos 
aposentados e rétormado.•. 

Sala das ãessOq~, Agll$10 rle i888.-
Fraocisco Amaral. - Salallli61 de Al-
meid~. 

Emenda ao projeclo o. 323. 
Aceresceute-se ao§ Ul o segrtinte: 
Fica o presideu•e lla provioc.ía aoto-

risado a razer a rerorm.a da ·escola de 
pharmrcia, de accordo com as verbas 
decretadas nos n~. 3 e 4 do § 3. • do 
art. 2. •, subo:eltendo o seu acto Â ap-
pronçAo da ~ssemblea na seguinte 
sessão. 

Sala das sessõ.!s, t 7 de Agosto de 
t888.- Claudiooor Nunes.- F. Alves. 
- Anguslo Velloso.- R1miro Martins. 
Dr. Coelho de Muura.- G. Caodidt).-
D. M da Rocha. 

O Sr. Presid.ente declara que não 
· podlf aceitar estas d11as emendas, por 

ronterem ma teria · ja rejeitada em 2. • 
discossão. 

A requerimento do Sr. 8. Silva, 6 
destacada para ter discussão em sepa-
ràdo " emeutla o. IS e a parte da de 
o. :J relatin ao § 32. 
· O.Sr. A. Machado declara que não 
es.teYe pre.;eote quando Calou o Sr. R. 
Martins, não ou vio o seu discurso, mas 
compromelte-se a responder-lhe na ru-
t~ra sessão, depois que ler o mesmo 
diSCilf80. 

O 8r. Coelbo de Moura 
(pela ordun) : - E'tando con•eocido 
de que atteodo seriamen!e aos iutert'S-
ses da próviocia, ~ A V. Exc. que 
ooosuhe a casa s1 consente uo encer-
nmento da discussão. 

E' approndo o requerimento. 
O Sr. Aristides Maia pede que se 

consigo~ na acta que elle votou contra 
o eourrameoto. 

Proce.leodo~se i voLaçâo, são appro-
vdas às ~meod~ os. t , ~ e 3. 

0$ !;rs. 8. rla Sil Ya e Josioo declario 
que tutarào contra a emenda a. 3. 
· E' ap~orovado o projecto. 

O :1-r. A. Maia declara qae votou coa-
lra a e meada o. 3 e contra o orçamento. 

O Sr. A. lbcbado declara qu.e, 
veodo-ee o a i•pOIIibilidade de um or-
~eo&u coaronae as ideu de aeo par-
lido, aobou •melbor retiraMe da cua 
para 148 Totar. 

O ..... CarniUo Prat.ee (pela ' 
~):-Sr. presidente, ignoro si nas 
dausuJu do auonio reito•eolre a ban-
cada goYéi'Dista e alguns liblnes 

figura a de rargr.r-se lamboni o regi-
mento da casa para ser-~Cl · agradavel 
ao governo. 

Esta minha persuota tem razão de 
ser: porque eu veJO sobmeltid;o A vo-
taçã•J 11111:\ eml!oda que ja r.~i rejei tada. 
p~la llSl!O!mblua honle o ou antll·ltoo-
tem. 

O reg•mento •lispOe expressamente-
que uma matelia rrjeitatla não pDdtr 
ser repro•lozida ua musma sessão. 

Até mesmo divcr:tas decisões dadas 
por V. Exc. cooftrmão esta d<mtrina do 
regimento e mostrao qoe este ponto é 
incontroverso. 

Entretanto. tendo sido apresentada e 
rejeitada na 2. • discussão uma emenda 
suppressiva de 111do o paragrapbo re-
lativo ao lanÇlmeoto de impostos ... 

O Sr. Jnrumeoba: - Porem esta é 
suppressiva. 

O Sr. C. Prates ... me parece que 
~~ l.' rneoda não pode ser acei\a, a 
menos 1ue entre as clausulas do accord.C) 
oào es1eja incluída tambem a de sup-
prim•r-s.• o regimento da assemblea. 

O Sr. J~rumenha :-Quo aooordo é 
esse f 

Vozes da banca la cooservadora:-N~ 
houve accordo oeol:lum. 

O Sr. C. Prate~:-Sr. presidente, ea 
havia pedido a palavra para discutir 
as emendas que tlobão sido apreS~~a
tadas ao projec~ de orçamento, porque-
era meõ propos1to mostrar o quaolol 
tioba o pobre partido liberal sido velt-
cido e arrastado nesta assemblea por 
esse accordo feito entre a bancada go-
vernista, que todo lucrou, e algnna 
deputados líberaes, que sacriftcario I) 
seo partido, que todo perdeo. 

Vozes da bancada conservadora:-
Não lucrou. 

O Sr. C. Prate.s:-Fui, porem, sull'&-
cado pelo requerimento de encerra-
mento; não me qoizerào dar a palavra 
e até estraobo que agora m'a teubãl) 
dado pela ordem. 

O Sr Jurumenba:- V. Ex~. estâ dis-
ca lindo a materia. 

o Sr. c. Prales: -Estou apenas ra-
zoado reparos que a presidencia poderá 
tomar oa considençlo que qaiaer. 
certo de que estu mLo.bas palavras l-
carão figurando cdmo um. protesto ..• • 

O Sr. Aristides Maia:-Eo acampa-
oba V. Exc. 

O Sr. C Prates •.. contra tudo qu 
se tem rei to de certo &empo a esta par&e., 
porqoe alo comprebeodó que o parlici& 
que ae apreeeotoa em maioria oulrot 
dia, hoje em minoria, se dei1.e YetiC'Air. 
nio pelo numero, Dão porque &:eabL 



,;i,Jo o~magado pela v..ttaçào, mas por-
que eotr('gou-se á bancada governista 

P~ç.o i V. Exc. que decida a mioi.Ja 
reclamação. 

O S r. Dorbo 8n do filllvu 
(não tomos n seu discun111). 

O S•· Cnmlllo l•rol.ct\ (pela 
o•·dem) : - Eu j 1 me enunciei suffi-
cieolemeOle para ~c rcompreheodido por 
qualo1uer intell igcoc•a medíocre, como a 
ru iu h:~ (ntlo npoiaJos), qoaoto maios por 
uma 1 .. telhgencia robu~ ta " forte, como 
a do nobre llepulad•• 1wlu 5. • tl1stricto. 

Eutrelanl•>, como torna-se oecessario, 
repetirei o que disso. 

Foi apre~entatla uma Pmenlla sup-
pressiva de todas as disposiçoes dn or-
çamento qne 11iz•ào respeito ao l:.nça-
meoto dos impostos, procurandCI mora-
li ~l-o de modo tal que oào servisse 
para manejos e cabalas eleitorae•. 

Es~a medida foi considerada pela bao· 
cada liberal como nma 11rovidencia de 
certa unportancia (oão direi de al ta 
importaocia, porque a commlssão de 
orçamento oão podia suggbrir u ua me· 
ditla de alta importaoc1a). 

A prova é que assim a bancada libe-
ral , como a republicana, respeil.lrâo a 
emecda suppr&ssiva de todo o paragra-
pho do orçamento. 

Enlrt tanlo, rssa emenda suppressiva 
está reproduzida na que V. Exc. lia, 
com a dliJereuça lle que a emenda re-
jeitada supprimia todo o paragrapho e 
esta supprime-o por partes. 

Sr. presidente, i~to está bero claro, 
bem evideute, e eu oão faço aos ooiJre:~ 
deputados a iojus1iça de pausar que 
do comprebeode:n a identidade que 
ha entre uma e outra emenda. 

Entret.anto, dou esta explicação, mais 
por defereocia o por geuttleza, oão por 
obra de caril\ade. ao nobre represen-
tante do 5. • districto, do que por jul-
gai-a oecessari-a. 

O Sr. Bubol'a da Silva · - V. Esc. 
conhece o projeclo ; poc.le dar explica-
ções. 

O Sr. c. Pratos : - Entendo, pois, 
que o Sr. p·resideote aa casa oào pode 
aceitar essa emenda, por~ae transgride 
aberta e francamente a disposição regi-
meolal , que prohibe que aejlo reprodu-
zidas oa mesma sessão emendas que 
teohão s1do rejeitadas pela assemblea. 

Si V. Esc. eumloar a acta da sessão 
em que esl.a emenda roi rejeitada, n rá 
que a informação que acabo de dar é 
Joteirameote n ridica. 

O ar. P.,e•ldeate (não temos 
as suas obeenaçôes). 

9Sõ 

O S r•. l ,..r·ouc ieco -"uaua·o l 
(p~l" unl~mJ : - ~r. prU>IIIuutu. uc>lltt 
4 Ull V. t:xc. va1 sujeuar à vutaçào a 
ewt~otla u. 41, cuja~ ~uud içO~$~àu 111eo· 
l it;6tl ii:l \la quu bU aprc~uULUI .:._ml rcla-
J,:àu <lU~ IWIJuSIOS ~ul)ru VllUCIIIICUiuo LJa 
a!JvSeulullus \l ref<Jrtll ollo~. puu>v que a 
uuuha lew •Kual úin:tlu pa1a >•I' acc11a 
e vuhuJ;.. 

O Sr. l'rc~i..ltnte : - ~.'10 po:>su al-
teoller u IJil\lltlu llu u .. Lru ucpLAiaúu, 
pur qu11 uuu fu1 eu QUilw dõ:>Siti, uu a 
>Ua emeulla. 

Ouaudu \'. l!:xc. a euvwu â. mesa, oc-
cupava. a ca•lu11-a lia pre~Jo.h;U t:la o Sr. 
u.·. JusJUo. 

O Sr. Jurumeoha : - O Sr. l>r. Jo-
~iuu IJru.:cucu wu11u corn:cta1uuute. 

O ~r. F •. \waral : - Sàu rcsnllados 
da wa10ria cuw;~r va.toru at:lual c::;t.a:s 
1Jr~h:rn;ó.lll íuju>ta:!. 

O Sr. l'ru>lllCule desigua pAra or.Jem 
liO Úla SCI!UIUIU ; 

A'rÍ: 11 8 1/2 IIORAS DA M.\:-111.\ 

E:tpcuiclltll e aprcseulaç:.o de pare-
ccrc> tlu cumrutsslles. 

ATÊ 1 E 1/ i UORA DA T.\IIDE 

1. .• tliscus:lào do J:lrujeclu 11 . ;122. 
:t.• • uu alllliiiVO 11. ~ao vro· 

jeclo 11. :!4\J. 
:J.• discussão llo prOjCt:tO 11 . '.t;J(i COIU 

seus au\l111vus. 
t.• discussão du atltlilivu u. 14 e 

e111eudas ~ubslilulii'US tlu pt·ujeclo n. 
1.54. 

'.t. • discussão do projcclo u. 369 e 
seus adthtivos. 

ATÊ '.t E 1/2 UORAS DA TARDE 

Conlíuuaçáo da 3. • discussão do pro-
jeclo n. 4t'.t, orçaweulu municipal, e uo 
tlt! n. t4l:i, approvaçào de c<•ul.all muni· 
cipaes. a.• discussão do atlditivo o. 1.0 ao 
prOJOCtO o. ;J:SO. 

'.t. • dilltu!!sào dos addilivos do orça-
meu lo provincial. 

l>iscussà • do parecer iodererindo a 
pretençâo do d datlão Cosla Guedes, de 
um privilegio pu a eslralia de ferro. 

ATÊ 3 HORAS DA TAII.DE 

Apresentação de pr:>jectus, indica• 
Ç4)6S e requerimentos. 

Lenuta-ee a sessão. 
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~.• SESSÃ ) OROINARIA, Ell 18 DE 
AGOSTO DE U!88 

VtCI ·PI CSID&liCII. DO SL CA.IIULLO 

SUliiiiAR 10:-u.nots:~TE.- Represe o laçôe~. 
-Qbscrnçôes do Sr. F. Braz.- Reclama-
çio do Sr Jurumanb:~.-PareGeres do c;om-
mias.>es.-()rde"' diJ dic>.·- Obscrvaçôes dos 
Srs. L Vloira e Jurnmenha.-Post.tras.-
lmmlgraçlio.-Templo do SS. Coruçào do 
Josus d:~ Olamantma..-Emoudil!o -Votn-
çào.-P.u ocoros.-Provimento em •:ad oirn. 
-Discursos dos Srtl. Na varro, C. Nogueira, c. Pmtas, Campollna, Dutra, Campello o 
A. Maia.-Rodacçoo~.-Orçamenlo municl-
pai.-Oisçuf:lOs dos Srs. A. _Velloso, A. 
Jhcbndo. Llndolpho. J. Uraodao, V.u do 
Li~~~&, r.:. Pratos e A. Cesar.-Votação. 
Ao meio d ia, rei~ a chamada, achão-so 

prason tes ..s Srs. Campello. Liodolpbo Cae-
~oo Navarro, Salathiel, Vu de Lima,Ame-
r ic;o de Mano~. Francisco Sã, Barbosa da 
Silva, Outra, Jo~ Theodoro, L.l(ayelle, An-
tero, lllarllns de Andrade. Sousa Rabello, 
Leonel Filho, Rod rigues llorla .. ~ugusto Ce-
sar Nel:soo, Tolendal, Severiano de Resende. 
Radrfro Ma rtins. GomM Candi~o.LuiE VIeira. 
jjftónio Teixeira, Coelho do Moura, l gnacio 
.Murta. Tei xeira da lllona, Jurumenha. Cam-
polioa, Velloso, Claudionor NunM, Fir-
miano Costa, A v oi i no Corroa, Pimcn ta, Sn:~
r es Pol :toto, Ferreira Alves, Sabino llarroso, 
Carlos Nnguolrn. Francisco llraz, Toi ~oira 
Duarte, NOJIUOir:\, Violli. More:ra da Rocha. 
Josino :.ranjo, C:unillo Pratas. Josê Braudào 
e Alva-o )tachado; raltatulo com cans.~ par-
licipacla os Su. Silvestrn Ferra& o José Por-
llrio e ,em ella os mais Srs. 

Comparecem depois os Srs. Aristides lia ia 
e Amaral. 

Abre-sft a sessão. 
E' lid~ e apnrovada a acu da antecedente. 

II"PBOIEn & 
R•prestntaçõe1 

O SR. FRA~CISCO BRAZ :- Sr. presiden te. 
pedi a palavra para mandar :i mosa divers:\s 
represontaçôos. tis quaes V. E~c. rlara o dos-
liDo regimental, 

Uma e dos nidadlibs residen tes na rregu&-
zia de S. Tbomê das Lollras, pedindo que " 
projecto apresentado a e3ta assemblea ele-
• ando a norescente e importante lregue%i& 
da Cooc~nçào do Rio Verde á catecoria de 
Tilla seja c;onnr lldo em lei e que aquella 
treguezia de~·. r bomti aeja c;omprebeod lda 
DO n OYO mUDICtptO. 

Assim, pei.s. peço 3 V. Exc., por minha 
Ye't que. palrocinaoclo lào justa aspi-
~· siru-se pó r na ordem do dia d'ama-
nba esse projecto, anm de •ermos si ainda 
ba tempo de w elle con•erlido em lei oa 
presente sessão ou, pelo menos, tenha o de• 
Yido atul ameniO. 

A outr~ 6 do cidadão José lgoacio Fer-
reira. pedindo a lrln1rerencia de aua razenda 
de Bom Jardim para o dtSirlciO e munlclplo 
de Tres Corações do Rio Verde, d~mem
brando-a da treruezla de S. Tb.omé das Lei-
Iras. a que aetualmente oe.rtence. 

·A 3.• ê dot cidadios 8 ionisfo Peretra Guiar 
e · Jost An&onio Lopes Ribeiru, pedindo 
qne ea~ assemblea Yote um crtdiiO para io-
demaisaçào da qnanlia de dens c;oniOS e 
111110,que despenderio c;om a coostrueçio de 
nma poule ao ribeirão Sapncaby-mirim oa 
eslrad& que Tal da Varrem Grande para o 

Parabo, ~dido este de inc;ontestuel justiça-
porque versa sobre uma estrnJa que liga-
dou• lmporuntes municipios.que sào Jtajub:\ 
e Paraisn. 

Vio as rfpresenU(ôes i c;ommlssà~ de es-
~tlstica. 

ReclamaÇJio 

O Sll. JURUMENHA:-Sr. prosidonte, ha 
muitos dla.s, pedi iororrna(ües :1 meM a re-
'pello dn petição do cidadão Antonio Nune~ 
Drlgagâo, colleotor otugeute da rocobedoria 
do S. Rita da Extroma. 

V. Exc., não sei si pela tribul~çào em qut~ 
sempre se nch~. rodeado pe!o~ nobres dPpu-
tados, ou p~rquc 111andasse pedir iurormaç~cs 
na sccretana, o certo ó que até hoje nán 
deo-me noticia dessa petiç.lo.alia.smuitnjusta, 
por11110 tra~-se de um runcciouario t(UO tem 
longos annos dos meJbores serviÇJis à provin-
eia, prestados com a maior solicitude. ltou-
radel e des\'elo. 

Quasf tocta a assemblea tem se manirestado 
ravoravel a esta proiCnçào; até o men com. 
panheiro dedistncto. o Sr. Dr. Josino, que 
anteriormente era hostil á justa prcteuçào do 
Sr. Urigag:io, parece-me inclinado e pm-
pon<P n" sentido de f ater justiça, pondo do 
lllUIU as ' x igcucias e auhnosidades partida-
rias • 

h diSSO flue n:io ~ou daqueflo~ <fUO preto-
rem lntor~~-IS goraes da (lrnvlnola a proton-
çóo~ l udlvldu~'IS; ma~. n:io levo osso fJoru-
pulo ao ponto de s~crillcar ero nh.,;o luto taU! 
protcnçõe$ ~uando dias siio just:ls o razoa-
vai$, como 1. a 1lesso meu distlu~tu aulilf"· 

Nestas condi~ões. ainda Mia Yt'l., poço> a 
valio; a protccçào do V. E,ç, em ravor d~!Ss;t 
protençiio e espero as pro,•tdonciu da parte 
d• mosa. 

Tenho, Sr. presidente, direito a ser atton-
dido. 

Sei que o~ conservadoras dStào em mino-
ria o muito dimcílmente cuu,;eguem que ~uas 
modid:u scj:id auendidas e contempladas no 
o'podionto o ordem do dia. 

Quern ao menos que s,, disenLl o diroi111 
IJUO assiste an Sr. Brigagào; o quo n:io quero 
é 11 111 o.sq uocimnnto c;ompleto o quo a sua pe-
tiçÃo continuo a dormir no Mchlvo da sccro-
~rla. 

SI absolu~mento uào houver tornpo na 
prescnto SCo~...ao para pousar em 3.• discus~ào, 
sallsraço-me que lllltre em t.• ou ! .• discus-
são. 

Esta assemblea ficará este anoo orienlada 
e mais '"cilmeote poderâ. pronunciar- se na 
rutura ses:sáo. 

E assim, Sr. prasidente, será em parte al-
ten .. ada a ralta que a mMa tem c;ommellido 
rara c;om o orador, que não tem cas\&do de 
pugnar pelos sagrados direitos que assistem-
ao meo disliociO, honrado e particular 
amigo, o Sr. AniOoio Nunes Brigagio. 

Peço e requeiro i V. Ex. que mande 
• er os d i IM papeis na secreuria, dignando-te 
,ol-osna ordem do dia i lnYOCO mesmo o Yall-
menlo de V. Ex., a tmparcialidade e senll-
meo!O$ t'e jusliça que o carac!eris.io. 

PUCCUIU D& COIIIIISUO 
Pela respecti•a c;ommbsâo são aproseQta-

das as redacçóes llnaes dett proposi(ões ema-
Dadas do projeciO n. lM. 

Sio approndu. 
ORDE31 00 DIA 

O SR LUIZ VIBIRA {nio temos u I Das 
obserYaçôes). 



O SR. J IJROliEI'\IIA : - P.ucçe. Sr. presi-
<llen~ guo o uobre ll~pulatlu nao pasou bom 
a• ,Jimculllados •1ua temO$ vnr:~ e<::olar a 
orflOtn do dia, (0ll>l.;lltl0 tiO prnjeCIO• impnr-
lallkl6 o sobre ••:; qunes turumos 3tll l' lo e 
l argo dubate. 

Quem çunhcc,, o sub~ll t ullvo 11 . 14 tom a 
-11:1 CMIIII\ cuunue do :uhllllvus vera que 
nom em :1 uu 4 d•as puder-s<~-hn •·otnl-os. 

O :Sr. Cnelhu 110 M•mrn.- V. l::t., c•11nu jn 
passar:io a:; sua< ruedidns, raz b"'Tcl ra à$ do:; 
u111ros. 

O Sr. Jllrllmcnha:-:'iân laço harrcira :i 
111tKl ida alguma: V. Et. rs~• lalandu coo11 
pretljH13ÇóiU e >lê M'll) \f•f •IIJC IIIIVId O; ê 
pessimn extoetlio•ll lo qut•rur " 11u1trc deltlll.,do 
l!lllllrOSiar-mu ittlCIIÇO"s u ldt•a:; tiUil uau 

•tr.uhu. 
Eu CSIOU dÍ"JJIISIO 1\ di•C II Iir U ncompa-

uhar lutla ~ tlllaltllltll' tnillcria snl·r•• n •1ua1 
1unha c"lllllelullcia u julgue IICccssario cxh:r-
Jt ar o lllt'•· uwdo de l•t:us~r. lat.r11do S<'lltprc 
ab>lfa1'(3\l de ~··qutumu• lllaucjot$. 

Si cou.rgui •lu" •1~ 1111> ~n·J~clos que~~re
,nutei lots-em ajJprov)~ns. 11:111 u tuotlvo p3rn 
impuguar u• quo s•o tgualtncul• j11slos. 

V• jlro•jci'IU• rl'lnli •·"• :i ~-l~ li,IÍI'3, qu:uulo 
~O UH.'IJO! ju:ilt·S C irrit àllh:!, 11:\0 vudent 
passilr :qorcs.atl~rnrulc, lllllllneulu st•ndo 
acrilu O l'l'llll('rtlloo•DIII imlrlltll lO (11100 ret O 
~whru tlr j)lllllolu , . .,·n Gnu tluuur·se em st·ss:io 
JKirnonncu lo• n1u t:SI:(u lar-so n nrrlcm do olta. 

ISSI) ti iiiJ>Ullllii iiiCIIIU Ílllj111Ssivcl. 
l'o•r issu, ""''" d<· I'"'" CIII<S• lhu ru~ud3r-su 

11 111 ndtlilallll'llloo :ou I 1 (jUcrtlllcllln de S. E~ .• 
is lo ó, 1oara r11nliuuar·•~ ua dbruss.'lo d:u 
IIJ ;ih;IIU,., \VIth.triiiC :t viUt'lll 1-h .. r IIUC Ml.iu 

colloradas 113 urdfm du dia, "'li' lorcleriçau ou 
io•ersao de uma ~.u rnnt.na. 

Assim, u:lu h a •·eni o IIII'Uur dcKODII'Dia-
m cuiO (llpA,.ICS), 

Eu, Sr. presld•u tr, aluda u:io requer i 
lllllill ca~a prercrcucia alguma o utunos 
,,ara jlrojtelos que tenho :tjlreseruadu, por 
uao PH'Judicar o tlireilo de outro~. 

l'enso que assim devurà llrar satisreilo. uào 
tou o uoLre deputado, tonto ll$ dem~is col-
legas, porque, si o nobre deputado tern inte-
r ts$0 em que seja di seu ltda " sua 111edida 
~no 1.• lu~ar. IIUtro~ l~r~o ruâo d~ •1 neixa 
por ser pttlerid~ a d1scussao dos assunoplos 

e maur ias oue protegem. 
Sejamos m•is íuõlos e imrarciaes. 
Assim, creio !IUe com ossa emenda satis-

faço aos desejos do todos. 
O Sr. Luiz V lei r:. : -Eu limilo o tempo a 

u ma hor:t. 
Ja vê o nobre depuladr l)ue auim n 1.• 

.,rte da ord<m do dia nito nra pr~jull irad 3 
em cousa neobuma. 

O Sr. Jururoenha : -E' razou el . 
E' approudo o requerimento do Sr. Luiz 

'Vieira com a limiuçao do uma hora. 
POSTlliAS 

B' approvado em 1.• Jiscu$Sio o projeclo 
o. 3H , contendo tiOsiUras da camara de 

Ouro PrelO. 
hUIIOIIAÇlO 

Enlra t m !.• discussão o addilivo o. 8 
o«erecido ao proleciO o. 349. 

Bocerrada a dlteuallào, 6 approudo o ad-
dilivo com a emenda n. ll, sendo rejei~du 

lodaa as mais. 
Tono no SS. Coa•ç.lo oa Juus oa Du-

IUI'TIII.t. 
Entra em 3.• discusllào, eom os addílivos 

0~7 

approv~olns rm ! . •, n prnjrrln n. ! 311, '1"0 
anlnri.a n tli<p~urlon de to:000.$000 t(lm a.~ 
nbr.'l olaqu~llo• lftlllltlll. 

S•o apoiadas n Mllrio conjuucl:uncntP em 
dbru!.,:\•• ·'" sr;;u lnte.·~ cmfnttl:.s. 

Mnclillc." i vn nu adoli .l•o 11 :1 •In 1•rojoc1o 
~··" n. ""\J· 
Muolilirtnc-so o 11rnje.c111 11. !1~. 11 :1r1~ cl n 

uu•<mu tuldUh·o. dfl scgui ul't """''' • 
~:111 , ... ,. tiO tliznr-so- ttl UCt'rtns tl:t ~"~ # 

Irada 'I'" olo rMatle de l'~s<o~ vai :i, olivi-
~as de S. l'•u'"·l•ass:tndn 110r b r uh y r )lunle 
:)nu lu, •• ro111 3 IJIIP .ta cidadll oiA S. So•h><li:io 
do l'.trntsu Yni " l lunll\ Slltln-do!l•·<e-
rouro•l I• o- ob l':tlrad" qutl da t•iobde dn S . .Se-
hn,llitu tlu P:tr:tiso vai :is tfivisAs tlf' S. Pau!u. 
lo•rutn o la Mut•ora . passantlo por Mntllu Saulo>. 
S~ In o la:< :<~:Silo•>, 18 do Ai<t.il<~ do l tl88. -

l •~>i ll •o Araujo . 
Ampl ialiV.l nn :uhlil\vu 11. :l do\ wojoo:lol 11. 

t:\6. 
,\11 fl l'lljo•Cio\ U. '!l\.fl:ll'll• olo1 Mld ilh••• 11. :1, 

:trC'(fl.•U't'tll.e-SC- 6 G:()()Q:Sl}O() lll\r.\ C-í1 UCI•rl.tJS 
da P:<lrntla quot da cid."l~ dt~ CaiJ.,, v aí :i 
lr~ll'"'d:t ti R Noos.a Suuhura • I~ :)au.lo· •13~ 
Ali I .. , oiP Caloln~. 

Aoo ttrnjo'Ch1 u. !1:1. p.ulo oln 111 ~:<1110 atl-
olilivn, n•·•·n,<co•llle-se-IO:()()(l,SU!IO 1•nra rnn-
t't'rlt•l' cl;a IIHalril d:t rr••&:uAzi:1 ti!-. M·tU\P 
S:tuln. ou ull ictvi oo de Jn~uh y : 1!:000,)0110 1•ar:t 
•·nurlu•.,o 11 .1~ nhr~< ~~~ on:llrtr. dn J~ruhv 
t• :;u.,bOIIO pMll re 1o~ro1< 1111 t11~1ri1. •In s~uL'\ 
llila tlll (;n1<!i:t, "'""icittio do C~hlas. 

An 11rnj~f l11 n. :ll:t. j)arlfl tiO IIIC~IIIn aol•li-
llv ... nn·rr.rrll l•·-~o - :!:000.500(1 1onr,, on-
rallll lllrlllll de ~gna 11u1avci da l'itl:ulo de 
Uut·u 1'1nn. 

:;:\la d3S SO:O<tk<. 18 dt• Agii •IO dn IR88. 
- Jusi 11a Araujo. 

Ucvcndoo :1 lli>russàn ilca r adtlllla, na 
lorma tio rrgimrnlo, o Sr. Joslnn r~IJUM dls-
pcll~~ d~ inlcrslicio. 

E' conced iun, continua a discus>iio do 
prnjrci.O " ô f'ncerratla. 

Sognind n-so a vo\laç:in, ti apltroutlo n 
proj~clo cnm as cmc11dn~. 

O Sr. Camillo PrMo.~. ohtondo urgencia. 
ofYerocc os segu in tes purccre~ : 

N. 4110 
A ~gunda cornmissão •f~ fa(~nol,,, •umi-

naodu o requerlmeuto, em que Juàu Aulonin 
Gons.11ves 1•oreir1 pede a pro mulgação de 
lei pua quo lhe sejào pagas as duas prt!:!lll-
çôM do contraio de concertos e conservação 
da eslrada ~n lro Juiz de Fora e Barbacena, 
a ~nbPr: ! :6\8,5333 reis, rolallvos ar>s mnzcs df' 
in11hn tio 1875 r julho e agosto do 1876. e 
~: 06!6!1 6 reis, rc:ativos ao lomgo decor-
rido de setembro de t876 a maio o t877, e 
havendo cnmpulsado os :mnacs de t88t, am 
que loi volada a lei n. !886. bem como os 
dorumemos oiTerecidos pelo supplicante e os 
dem~is oxistenleS o a secretaria; . 

Considerao~ · que com eiTeiiO deixou de ser 
comprehendid. o~ cilada lei 21186 o paga-
meulo relalivo a"s serviços reilos nos meu.~ 
de junho de t 875 e j ulho e agosto de t876, 
sem conslllr a r:uao dessa omlsllio, sendo 
ellos em ludo iguaes aos prestados no 3.• e 
4.• !ri mestres de t 871S e t .• e :t.• de t876, 
aliAS t .• de julho de t87lS a 30 de junho de 
1876;o que, no enlaniO,nào s~ dâ c .. m os que 
allega o supplicanle haver prestado da!ti em 
diante. 

Consideraodo que, por rallas commellida~ 
pelo suppllcanle, rol resclodido o seu con-
traiO e que. porlanto, nenhum direi lo lhe 
assiste pelos allegados ser.,iços de setembro 
de t87S em diante; 

• 
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E' de parecer que sttja defdrido o pedido 

oa parle relaliva ã preslaçio de t :6UI,s333 
reb,adoplando-se o seguinle projecto. 

A &!ISOmblea leglsb liva provincial de lii-
nas Geraes deerela: 

Arl. unlco. E' o pre~idenlo d~ (trnviucia 
au lorl!llldo a mandar pagar 30 o~-con tra
laole do& ooneerlos da e~tr;11la entro Jul7. de 
f'ora e Barbaeeua, Jui~ Aulotnlu Gnn&alves 
Perei ra, a lmporlaucia tlc t :6UI.)311 reiJ, re-
lativa á pre:slaçao de servi~ uoõ mez•~i <! e 
junho de 1873 e J' nlbo e ag0:11o do 1876. 

Revogào-su as Í$JIOSiç;ie:s em contrario. 
Sala da.~ commissues, 18 do ago$10 do 

18!18.- C. Pra los.-J. Uulra.-J. llurla. 
N. 481 

A& commiuue• rAunidas. de fa&onda c po-
doro1, :Í$ qnall:l (OI preseillll O omciO dO ~ecro.
lario do governo, ncompanhado do requeri-
mento, em que o prof~Usor publico da rregue-
zi:~ de Congonllas do Campo, Sahino de Sou~a 
Cosia, pode a esla assemblea a docretaçio de 
uma le1 que autoriseogovorno a mandar coo-
~ar para sua a(>O:S8nladorla o lapjo de Ires 
aono~ e tanto de serviçoJ pruslados corno 
guarda nacional des1a<:a40; 
Con~iderando que essas serviços forãn pro-

lllado!l por occasiao da guurra contra o Para-
goay e qu<l nem s6 o poder adtn lni;trativ.:t, 
como o logl~lallvo, Iom rem unerado a Indo o 
bra• lloiro QUO se prestuu om ~cmulhaniO op-
portun Idade; 

São a; oornmissões de parecer quo se ~dople 
o ~~lote projecto: 

A ~ssemblea legislativa provincial de Minas 
Geraes dt'Crela : 

ArL unioo. E' o prMideolo da prnvinci:\ 
autorisado a mandar levar om conta par:t. 
~posentadorla do professor da rrogueZta de 
Congonhu <lo Campo, Sabino de Sou$a Costa, 
lros annos, nove me&es o •·inlo e cinco diu 
de serviços por elle prestados como guarda 
nacioual destacado durante a guerra contra 
o diclador do Paraguay; revogada.~ u dispo-
iiÇÕM em oontrario. 

Sala das oomrnélsões. l8 de Agosto de t888. - c. Prai85.-J. Dutra.-Jo.ó tloru . 

N. U ! 

As com missões reuuidas. t .• de fuenda • 
;ostrueçáo publiC3, ás quaes rol presente o 
ollclo do secrelario do go• erno, acompa-
obaclo do requerimento, em que n proressor 
publloo da ctdade do Aruá, Prancellno Jos4 
CardOIO Junior, pede a esla assemblea a 
d.ecrelaçào de uma lei que autorlse o go•ero• 
a auodar levar em oonta para sua aposeo-
~orla o lapso de 1empo deoorrido de 1866 
a t870, em qae lecc:iooou primei ras leltras 
parlieularmHie Da cidade d& Formiga : 

Con~ideraudo que iguaes rnores 16m sido 
~nc,..diciOI por esta uaem.blea em ldealicas 
cltcuutstaoew e que, pelos documentos apr.-
Molados • lnforuaçao preslada pela iospe-
~IOria geral, o peliclooario tureeo o ma-
Jislerio particular com apro•ellameuw de 
MOS alumnos; • 

Sio as oomnússões dt par&e6r que u adopl8 
o ~egulole: 

AfL onioo. E' o presldea10 ila proYineía 
autorlsado a mandar oon1ar para apoaeD• 
sadQria do proreuor pulllieo d& eitbte do 
A.raxá, PraoMLiao l osé Cardo10 Junior, 
qulro &IUI~ de.wTiços. em que nereeo o 
magilletlo paniaalar na cid ... ela f oriB.If&; 
n•ora4u u disposlçõM em cootrario. 

Ssl01 d01s oom ni~$.}u, lll ~e Arosto ds 
188~. - Camillo P:.ues. - J. l)ulra. - Jo~ 
H orla. 

N. W 
A comminão de ht.trncçãc. publica, a quer 

ltll Jlr<uunro o omcio rlo secr~tarlo do ro-
verno. nuo11npanhado tio> rei) Ut~rimen lo . ... 
que o vrolu.;oOI' publico da lr81P:Ut&ia dtt 
1'1. S. da1 Mo•rc.l; lltt lilendanha, Jn;;6 Can-
dido de l'iguoi rddn, pede a e.Ha assemblea 
a deerei3Ç30 ole IIIU~ (~I '(UO aUIOflie O go-
vernO a mandar t:Onlar (>ara sua aposen-
tadoria o tempo llecort'iolo de 1865 a t869. 
em que letcionou pMiiculartnonle; 

Considerando que. pelO$ documentos apre-
soniAd,>S J>elo policinnario, 1•rova ollc ler 
eurcldo o rnagislerio p~rlt cul ar 1101 annos 
de 186G a 18jl} e com atii'OYOilameoto para 
:~oos ai um nus; 

ConsiderandO) tJne om cJtcumstancia~ con-
goneres tola assomblea tem concodldo igu:1e 
favores; 

E' a conuolssão de parecer que se adopte 
o seguln1e pr11jeclo: 

A assembiP legi$fatiu provincial de Mi-
uas Ge.raes decrola: 

ArL nn ico. E' o prosideu le da provinci:c 
autorl~tlo a m~ndar contar ll'"' aponn-
tadorla 10 ttrnfcssor publico da rrogue&ia 
de N. S. •'a~ Mereols d<t Mendanha, José Can-
dido do t !)ruoiredo. o tempo 0111 l(ne leecio-
nou parllcut~rmon to o decorre dos n no$ de 
t866 a 1869; re•.>gadas :u dlsposiç,}es eru 
contrario. 

Sala das eommíssnes, 18 de agosto de ISIIL 
~J . Dutra. - José Theodoro. 

A Imprimir. 
O Sr. Teiu ira da liloll' requer e obtenr 

prererencia para ser discutido antes do ad-
dllho n. " o projecln n. 369 o seu; addlli-
vos e que o; additlvos que roráo, ha pouoo. 
approvado! pela assemblea njào red igidos 
em separado. 

PftO"II&IIl'O O& CADI III4 
Continua a j , • discussão do projecto n. 

369, que autorisa o provimento em qua lquer 
cadeira de ins!rucção prim~rta, Independeo !Ir 
de ooocursn, a proftsaora ID ietlna, D. Ama-
alie F. L. P. Coelbo. 

O SR. NAV.\ RRO(nio temos as suas obser-
uções). 

Sio lidos • apoiado• os ser uinles addi-
livos. 

N. t O 
Offereço como addltivos ao projecto n. 3691 

c • dt DI. 479 e 468. 
Sala das sessl\es. t8 de Agosto do 1899. -

C. Prates. - Fraoci:;co Amaral. - AI•~ 
liacbado. 

1'1. I! 
Offdreeemos oomo addili •o ao pro)eeto n. 

369 o pro)eclo o. 374, pelo qual lermioa 11' 
paNCer das oomm~ rnnld&l de pode-
res e t .• de razeodL 

S. 11. Sala das seosõeJ, 18 de ArosiO de· 
t888.-S. Barroso lunior. - AU!rU!to Y*-
loso. 

O SR. CARLOS ~OGUIIRA : - Sr. presi• 
deel.s, &fradeçD peaboradlu lmo i f . ltc:. 
a 0114111 qae IUOD oommigo. eooeedend~ 
a palnra para tomar parte oet dtbalei dll' 
proj~. que &boDa ao cidadão Amaro Cana. 
No(lfelra 101 aposeo~ori&, le•ando.,..-lb• 
em oonla o lapso do 1empo em qce ueree~ 
o IUJltlerio ~M~rlkolar. 



.. 

Rendo-me agndecido ã V. Exc .• Sr. pro· 
~lcleute, lauto mais quauto ti hoje co tua 
dimcillma consegusr-se a palura ue•ta ca;;a, 
desde quo 18 inveniOu a noo~ moda da.o ;,.. 
tcripç6u, al ias sempre preenchidu qnaudo 
<IUOI'>I ruor- me ÍMCr•pto; 8 q.!alldO lll u C~be 
a tamnnh11 ventura du vor •neu unmu em 
6.• uu 7.• lng1r, depois de um t•sewdo-di~cu"•· l.l ~ .. rgo o 4.• orador crnpuuh~n lo 
aqu•ll • •11111 j:~ é l>•l m o de sobr.1 conhecido 
Utl;oõl3 c:ua ... 

O Sr. t'o•rrcil'a Alv••J: - A rarnosa rolha 1 
ú Sr. C. N·•~ndll' .l ,.. e •1uo so ttunlillca 

aqui do rolha" atnc:h~t· •lU içá beiii:S$iutos dis-
cur"" .tu v~rio~ Sr>. ci•Jputad o.;, •tuo por aho 
tlcaut .1 éscrnver uag•J:t e, parudillndo o e.~
tribilhu J • A)lpeiJd,- 1, •• t ie n ullam lin•am 
ded•- . r.pe.te,n: -\?tia~ nulla'" oro:tionem 
(<ci. 

O S•. Tui!tcira Ouartll:-E eu sou 5011111re 
victima llct rollu. 

O Sr. c. Nogueira : - 1\azão me sobra, 
pois, Sr. ltre.<ideuiC, lllra e1teruar-me sobre· 
modo gr:uo i V. t:tc., concedendo- me hoje e 
em l.l.• lugar a palavra sob~ o proje~to em 
cl i seu ":i o. 

Sr. presidente, huu u u1n tempo em quo. 
nus prnneiros dia.; de minha vid.t ne .ta a:~
~emblea, obsenando a grande Yerba des-
pendida 110la pro•incia, •endo-a assoberbada 
com a desrompassada rubric.1 de quasí 
!00:0006000 exhaurído~ só em aposentado-
r ias, ruí rorçado a arrancar n~ta tribuna 
um grito de reprovação, ruondo sentir aos 
nobre1 rcpre~n!Anle; de então a ;:ocessi-
dade de sa acabar elo urna •ez para sempre 
com lautas aoosenladorlas. 

Hoje, porem. Sr. llro~ídente, pelo que to-
oito ub >errado com o esmeril de uma rado 
calma, sou rorçado a modilicar aquollo meu 
juizo e modo de pensu, desde quo a n pe-
r iencia me tem cooYencido d t que a 
apoJentadoria e um premio, como entao me 
enuuclan , a muitO$ e bons cidadãos, que 
viram dlllmurchecidas as Rore• do sua mo-
c•dade n~ aranosa lida de serviços prestados 
á causa publica. <JUO ali i gas1ar:un sua saude 
e q ue, ua decrepslnde e na invalidez, não 
devem ser olhados como aquelles inreliteo 
ente.; d~-1\epubllca de Platão- . mas pre-
miados 11&1'0\ ser• irem de iuceulivo i 1{8raçâo 
que te prepara nas Corjas do patriOtismo 
para tomar a dírccçio, o leme de noua cara 
patria (m wito bem). 

O Sr. Coelho de !loura : - Apoiado; lado 
tem seu termo; a:i.o dev~mos desur por ah i 
i mi.seria homens de serviços relonníes, qne 
oo; transmíuiram os primeiros conheci-
mentos, por uma econo:nia mal eniCndida, 
1!:.!~~~~ é prodiralisada com '"zpo1iç6u a. 

O Sr. C. Nogueira :- 'iím, senhor ; agra.· 
deço o :tparle com que me honra o nobre 
depu~ado, concordando com S. Et c. que não 
é de lloas corações • er-se um inulído, a 
quem a província tle• e lantos senlços, co-
roado de taoltl tenros qne lhe deu a bene-
OMI'eocia publica. hoje esmolar o pio para 
.si e para sua ramilla. 

Ruao porq11e Y0\0 a ruor de proJecto que 
aposeota o c idadão Amaro Carlos l'logueira. 
seoliado não poder ruer longti considera-
ções sobre olle, .porqne lato~ de pan111e1e0 
me preodeto ao petlcionarlo: em todo cuo, 

·d.esde ja hypotheco meo Yolo ao no:~~o dis-
tincto collega, o Sr. commeodador .lllltos. 

Valho-me do ensejo, Sr. presidente, para, 
,peaiodo licença i V. E~:c., enYiar como 

adtlltivll a U:ll' prnjecto 11 p~rr.rtr d:t.• r11·n·· 
mis~óes 2.• de r,ueuda ft in~trncç~O ltU hllc:t, 
lido huje nosta C4sa o daJo lllr .. urduut cl v. 
nossos trabalhos. 

Sr. presidente, es:>e parecêr suncla contar 
para aposentadoria do prnf~ss11r Jn Aru:i, 
l'r.neotin~ Josci Cardoso Jntt ulr, " te11111e 
1111•. tta Formi1p, lecciunon c•Hu" , ..... r,, .•. 
:1ur l•~rti r.ular. 

Uiur no.Ha assemulu. S:. 11re<i•l•lllt• . 
quem ti o l'nllessor t' rancelíuo u cousa • u-
llervar:utua c inutil, pun1uu 11i•1 h~ 311Ui 
quem descuuhc~a e-t~ noruu. 

O Sr. t:udthn llu lluura : - l'~s;n f:tran. 
ti r auunure •lutHttatlo 11110 c.;.;e numa '· uu-
tajosameutu C11uheeido ua provinc•a. 

O Sr. t:. N••;;ueira : - Dou, pois, para-
ben:l i minha "" a estrella. Sr. vro.ddente, 
por prupolrc~emar-me qua 11'\ de mostrar-mo 
hoje grn lct :t A'llld JIO •1110, ai)S 8 auuos, 
)HJl·mo uas rnâo~ o a b c. 

E' o cl iselrlltl o, que. P•JS>utdn de indlzivol 
jubilo, vem hoj8 uo recinto d··.<ta .1ugu~1a 
a.sseusblea lei3ular sua palavra lllra apB-
sentar o Ullls tr.!, •M honra de •no1111 s .. bcrhll 
a sua cla>-<o o tfUd, podo se amrmu, u 11111 
•lO$ melhore~ proreosore> 11 uo elovâu cH rro-
dilo3 de nosu · instrucçao pu~lica, inruli1.· 
me me tão deeab ida! 

Testemunhe-o tambem o Exm. Or. J ns~ 
Porfirio, qu o roi seu di<cipuln, o qual me 
!ecundari:r. v.utajosameuto, ~i aqui esti· 
Y 11:-SO. 

Sr. pre;idente, uuuoa foi minha lntnnçiD 
1183U ~u. oulle lenho :tSsenlo bn 3 auuus. 
proteger can:sa< perdidas o apadrinhar prc-
teuçtles som rundameuto; eutrelao lo, tenho 
pr~zer em •ignltlcar à V. Exc. q110, na 
ifrande linha das pretençõo~ à ap .. seota-
doria,a do meu honrado tne$trc. ~·rancellln"· 
OCCUIJa o 11rlmeit·o (IOIIIO (apoia40J), 

Queix•-se elle do seus proprioi co-rali -
giooarios c de um tal Sr. •ns;>ector muni -
cipal liberal, (tUe. por motivu~ luconro.;,a-
Yeis, roz com que ro:;:;o clle demittitlo do pro-
res.;orado publico. 

O Sr. Tesxeira Duarte : - Então, elle o 11-
b~rall 

O Sr. C. Norneira : - Ja disse de prin-
cipio qu.e nuuca me envergonhei do pro-
teccionar ausas tio sym palhfças cnmo a de 
que se traia, seja de hbe1·at ou conservador; 
elfectivamonte, u mau peticionaria é liberal 
intransigente e verdadeiro chore no Araxã. 
onde gou de real prestigio e mui in• ejada 
inftneocia; mas, isso aão impede que eu, SI!U 
antigo dl~ipulo, venha hoje r.cl vogu sua 
tnui justa protonçã.o: de&do ja garanto-tbct 
meu voto e minha palavra, sen tindo só quiS a 
,;e.;são O$teja em seu decliulo para uio ver 
traduzida em lei a pretenção tio juSia do 
digno proriiSsor do A.rax:i. 

Sr. presidon!A!, V. Exc., pelos papeis, qoe 
lenho a honra de envia r á m~. verá qne 
estam olles ,, , feitAmente Instruídos, n!o só 
pela mspectol'ia de instrucção publica, como 
pelas commluóes l'llUnitbs, e eu mo de•n-
neço em :ser h~je ulil áqutlle qn, como 
meu preceptor, ensinou-me os primairos 
tuflmentos das sclencias. 

O Sr. Coelho de Moura : - ·v. Exc. acor• 
d$u um pouco tarde; d&Yeria Yi r maif 
cedo. 

O Sr • .ll.ar\lu de Andrade:-Nio acordo11 
\arde· SOilleStemunha de como o nobre de-
put~o . se edorçou para bem euca111lohar 
essa julllnhaa pl'lliiJDQio. 

O Sr. C. l'logoe•ra : -Ainda bem que o 
nob re depuu.do r .:sidente em l .. n ras ~J u!J<t 



uoo 
avali:ll' o aran com quo me esmerei para 
ver rullsad:~ esS3 ruodída do tamanha jus-
tiça; rasla-nte, contudo, o prazer de di&er: -
gW4d potui (aee,., r~c.· ; r~cioru mdrora 
J'OI.,.tll. 

Sr. presidente, o proressor Fraocelluo li 
hoje um homem valetudlnarlo·\ rui seu hos-
pedo por rnni~ de ! mozos e 1 ve eo.,ejll da 
obsornr quanto soffre esse bom prec~ptor; 
posso garantir á c:~Sa IJUO, no meio dos do-
cumentos qun iustru• m o seu rtque.rimento, 
ba um auesl3do do E.xm. Dr. &fonl3ndon, 
por onde se evidencia soiTrer ello o do modo 
penosíssimo. porque dilllcilmonte digere o 
pequouo bocado quo lho cahe uo PSio-
mago. 

Alem disso, Sr. f>resrdonte, acha-se ell~ 
~obrecarregado de numerosa ramili:t, oào se 
cootllndo os o .. tos, que, dopais da morte do 
sua e.:remocirla filha, oslán li om sua casa, 
ou de lazer» não pequenos gastos. 

Vozos:-Podo V. Exc. cuntar desde ja com 
o& uouus votos. 

O Sr. C. Nogueira : - Tenho convicção 
de que uma causa círcumdada do tanl3 jus-
li~(& olu podo deixar de anrabir as sympa-
lbras de meus nobres collegu e dasde ja 
antecipo-lhes meus sinceros aJradeci,.• :;.:~•. 

Sr. presidente, las:lmo e smto vrotuoda· 
mente que se retire do magistcrlo um dos 
seus ma1s valentes baluartes, o:omo o é o ci-
dadão Francolino Cardoso; fiOrnm, o estado 
preearlo de sua saude nlio p3doco quo tllo 
coollnuo por mais tempo uesso dilllcillmo 
munus do profeswr, ouile lcm gasto e con-
sumido sua saude, que ue cahindo aos pe-
daços. acrt'dilaodo eu quo não usufrua olle 
por multo tempo drsse premio, que :a lei lhe 
contere. 

E como o parecer, hoje addili,•o, que con-
signa a aposenl3doria tlaquolle cidadào, te-
oba de ser sujeito â discussão, eu me reservo 
para mais amplos cousidoraudos e, enlào, 
mostrarei á saciedado a justiça da causa, 
que aclnalmeote advol(o, garantindo de vi-
sei ra erguida que sera aste um aclo de 
summa jnoliÇa emanado do seio desta illu~ 
tre assemblea (apoiado•). 

Valham-ma essas môlllllestaçile> de apoia-
dOI, com que we honram disllnctissimos 
collogas, e eu, arremalaOdo asw desproteo-
closas considerações . . . 

O Sr. F11rreira A!Yes:-Multo jusw & bem 
elaboradas. 

O Sr. C. Nogueira ... só direi, como ja 
aceentuei de principio, que, sem olhar ma-
tiJea politlcos-nwoca bouguli apadrlnM.r 
COIUIJI p•rdid.u • Í'\ÍOUIIJI. (.Vulto b..,.; muito 
b•m). 

B' lido e apoiado o &eJUiote addlliYo: 
N. ti 

OITereço como additivo ao projeciO o. 369 
o de o. 4111. 

Sala das ~ ta de &(Oito de t888. -
Nogueira. 

Encerrada a discu.uào, 6 approndo o pre-
lecto, &eodo rejeitada a emenda da Sr. Bias 
l'ortet. 

Eolra em discllllsào o additivo o. t , por 
parteS. 

B' approvadll a que di& r.spelto ao pro-
jecto o. "9. 

l oLra em dilcossio a t • parte, relativa 
ao projecto D. W . 

O SR. CAJIILLO Pi\ATES (nio temos o 
.&eG di~euno). 

O SR. CA» POL\NA (pelo orJem):- redi a 
palavra. Sr. pr~iden le, para def'lnrar que 
voto huoameole em sentido contrario no no-
bre deputado que precedeu-mo ""' tribuna. 

Vo10 pelo \'nreccr .l:t conuni~aio, peln 
projoelo por e I~ apresentando e con tra a 
emenda, porque, par.\ essa Sra. ser pro-
fessor;• no~ lftrmos orn quo proptlo n ooorOIIlla, 
nào 1•reci~:1va •·ir podor nrn lavor ;a 
asscmblea; e eu pranto que a ln<trncção 
publlc.' 11:1 prolvincin sei tem a gauhnr com 
a acquisição •l~u profes:~ora. 

0 SR. DUTRA ( ptla ord•m): - Sr. prO.ii-
dente. uma vez que eslá su discutrndo a 
~alAria, pedindo-se a p:;lavra 11ola orJern, 
eu 1~mb11n quern dar a r.uio ftorquo a c:om-
mlsaio deo ejl~ parecer. 

A commissâo nao leva em vi~IJ\ Inter uut 
lavnr 1111:1soal n q~tcm quer que ~eja. nem 
tratou dft Indagar si n prof1w nr., do ' I"" 
ae lrótla ' OlhA do senador ForMmlos l.t!ào 
(apoiado•); qult só render uma homenagem 
a causa da jusli~. 

E":. professora apresen10u à cnmrr ·.sãn 
documeutos quo provão exuberanlu!lenl8 
a sua c.'pacidade prnOs:siooal t. em VIsta 
delles. lo1 que enterulemos que n:in deviamos 
absolu13menlc indeferir sua prelençào. 

f,ols.tlue u lundada em princípios de toda 
u&loca. 
Isto posto, declaro que mantenho o pa-

recer da com missão e voto cou trn :1 emenda. 
E' a110iada e eulra ;onjunclarnente orn 

drsciiSSIIO a >egulnUI emenda: 
Ao prnjcclo u. 405, parte do atltlrtfvo n. I. 
FIM o goYeruo da proYhwin nulorisaoln 

a coucoder aposentadoria a 111olo$ u.> pro-
f~ssoros que lir1uidarem o leltlll" necassa-
rio, computando-se o em que liverenl exer-
c:icto magi~lerio parucular. 

Sala da< se~sões, 18 do agosto do 1888.-
C. Prales. 

O SI\. t:AMPt:LLO (no\o lemos 11 ~e'' drs-
curso). 

O SR. AR ISTIDES MAIA:-Sr. priiSidmt '••. 
acompanho o rneo nobrs colluga. o Sr. C,_ 
millo Pralel, porque mo parece que n~fo 
pode ser aceito o projeclo cru rlt,.... 
CWisiO, i vista d O$ lermos ot pressos dó\ 
lei de t 7 do outubro de t873. 

O Sr. Campello: - E' segundo a lei qn~ 
se aposeola. 

O Sr. Aristide& Maia: - E i tl medida im-
porta a re•ogaçâo do I 40 d11 art. 1.• destn 
lei, que etpressamente diz que não se com-
putarão para aposentadorias serviços 1 tem pn 
consumido no maristerio parllcular. 

I) Sr. Vlolli :-"E' o que m&~s de uma Ye~ 
I• se tem leito. 

O Sr. Aristides Júla :- Si essa lei loi feila 
para ser con.staotemeote re•orada, como 
o tem sido, le(11Ddo dia o Sr. Violll, 
o melhor 6 reYopl-a. 

O Sr. Vlon i:-l>or mais de uma vez. 
O Sr. Aristides Jlaia:- Nào loi com a mi-

nha rasponaabilídade, nem com a de outros 
collegas qUI ~m estado nas la casa em ao nos 
aoterloros. 

O Sr. Americo do Maltos: - )(aa, por gran-
des 'IU1tos do palL 

O Sr. Aristides Júia:-Oada esta razio, 
IIAi de protettar sempre contra esta revo-
~ de lei, porque enleado qoe as leia 
llio fetlal para serem executada& e oio para 
serem constaotemeote rnogadaa. 

O Sr. Ootra dá um apatte • 
O Sr. Arislldas Jlaia:-() poder legisla-

• 



ANNA 'h:~ UO.l 

"\ÍYO 6 o(nu rat n h•i c t~m auturldndc 
•upr~OI3 vara dCI'U!I:Ol -a, parDo r(•vug:>l-a 
we;mo, uous o pmler ( .. gJsbiÍ\' n tnmbeon 
"'"' o~rig.t~ao do re~pci tal-.t r. si .t n ... <em-
hle.\ tem I'IJIISI3Utemeult• mvugnllu esta 
•eL enlao reYogur.-3 ttP uma ' 'N .. 

O Sr. A•uuric•• no M·ouo~:-(•.us forn(Hiuhn. 
O Sr. f~n onlllo l'rallls: -1\evo:;uo·stl n lei 

"' esL~bolrça-s•• o monto-pio nhrl::ntnri~ l•nra 
•li empr~11•dus (ill~liros, ' ("O .J uma mo-
dida uou itn t:nraulidnra. 

O Sr. Artstidc~ Mni n: -Eu não ~rnru
nho a r~vo~nçno do. to I•Ma~;rnvhu, 11 cuo ' 'ot.l 
!l"lln suh; litlltlvoo :l(ir"-~'' flt:to ln l•~in So·. Ca-
willo l•rato•, (1111'•11"' untrmln ljUO u llloli-
.,iduo 11110 a h o n~o11n " m.,gi~lt·rlo• ltllhlirn 
Jlara exrrcer o l•arlirular re11111trut r ' t•res-
~menl~ " diru-tn a 3JIOselltaduria op1e lhe 
<li concudldo pela loi. 

O Sr. A11o urlco do M:.ll!iS,-0 Sr. Amam 
uáo aha11dn11011 u ~~~~ ~isteriu pul.tlico. 

O Sr. Arisl illt•.s Mni:a :-P•tr e.-...l:t t·:atau, \'nlO 
.:untra u projccln e cn11 tra o >lllostllllli\'u, 

EoCilrrQd:> • di$CII~3o, ~ ~(opru ,•ndo n 
oj>rojecln e rejciladt• " ~ubs hlutil·o. 

Vai :i mesa e t\ lidn a ~egui11t~ 
Em1111Ja ~ub.ti hlllva ao add itit•u 11 . l du 

projec~ 369-~r\ljd<'lu u, <\SJ.- . 
Otferccemos cu1110 snlhhlutlvo ao addiliV!I 

~~~~ discu~~~~ a rnat~n3 lllllll e> mo Cnllh~a e 
n ais a o(l&oo •e l'twtem 1111 pr••jocto !'elo •111al 
&ermlnn o parecor da cnmm•ss:IO • 6 Ílt>trnc-
çâo, rolntlvnmrllt" '" rel(ltorlmontn M Jusu 
Candido do Fign~lrrdo. prnr~•snr Jiultlit·o da 
freguetia do Meud.1uha, do mnnit' 'l"" ~~~ l.lia-
maullua. 

S~ta d:l> >~~SM,j, I ti d•• .t;;"•lu oht 1111!8. -
Alvaro ~lat• had ••·-·' · \' o• Jin, ... 

Fica nd1ad• pul:o hur:o a olo st' ll <>ào dn~ 
nu tu. pnrle& du ~•M iol vo 11 . I o a tlus domai~ 
.additivns. 

O Sr. t.• Secretuio ld um omdo do se-
aetacln tio governo. commuuicantlo haver 
S. Ex c. prorngado a actual sessan atol o di .• 
fi du co rroutc. 

In ~airada. 
Pelas respt.--cti v as com m is~·~:; 5:iu a pr.'Sen-

l:ldns para 2.• diSI'UH~O ' ' prnjecto n. :IH , 11 
1ara 3.• o 11~ n. :169, e a~ t.• e ! • partes do 
.additivo n. I o "do prujo~lu n ~i10. 

P.1ra a ord em do> ll'3hn lho~. 

Red4cçJ•• fiM<I 

S~o .tJiprovada~ M do (Jtoj, r.tn n. 236. do 
addilivo n. ! 8, do tle n. :t. do de 11. 1-a e 
" · 1. o,·çarrttnlo munict'pal 

Continua :. :;·. discns.ào do pruJ•'t' lu n. 
.SI!, de orçamento municipal. 

O SR. AUGUSTO VF.LLOSO ' - 1\:io tenho, 
Sr. presidenle, o proposllo de di,cullr. prn-
priamPnle. agora o Jlrojeclo de orçameuto 
municipal, que alias ja Iom sido objecto de 

.:sensatas e criterio:1.1s con$ideraçóes. 
Fazendo-me inscre.,er. ha aiJuns dlu, para 

- discussão, tinhn em mtra prlncipal-
•ente aprovei tar-me da latitude que o re-
triiHIIIo e os estylos desta assemblea dão a 
2.• ditcussio dos projectos das leio ao nuas, 
para • -mpenhar-mede um formal compro-
misso, que em uma das primeiras sessões 
d este anno havia tomado. quando leun~u-se 
ama quesl.io aqui conhecida de lodO$ e lfUt 
•alto de perto me dit pessoalmente respeuo, 
~~ que lenha, de eerlo modo, mudado de 

A lluJo, Sr. (Jr~;i~auto, i lltii1St:io I(Ue deu 
liJgar au ruo(nuriuoouto rui lo pelo llluo tro re-
l'rr. 'nll(311t0 o(O , 0.• dJstrielO, r•~ideOtO DO 
Ce:o r.i. t•no·a a numeaçio de uma coonmissau 
•·s~•'coal de lnl)uHriln, •1110 n origuasse u111a 
>lift pn•ta rraud~ ;orgulda St•~re diversa~ dis-
llOs\l;u••, O, IIUIIteadameulO, SuhrO ll li O::$ 1 ~.• 
<In Hl. 1. • lln loi li. a\ U de 'til tlu Setembr•J 
dli au oul jln s>adn. 

:Xn lulu ltu du•lcsraz~r. du u:na ve.r, :1~ :~c 
,. ,1:'..1ÇH•-:t •I til•, :. pn•to -,;to d t•,l:. 1···•. (,,ran 1311 -
ç;,,l:t~ ;i ru:uurt.l •·onserv:ulora lia lf"g,,l:uura 
llllll:\•' n tulm. t'• ••w~ :\lvu vriuCIIlAI. •l tlf, ja 
liuha sidn dell:ts ~ola imp•cn' ''• ~I:1U~I VUI· 
lll t'll td l'll•(II~I ' Í '~"' lii•Crl ~tu (J3r:! falar i'VI(tra 
" (lrooj•t' loo n. 1\8, quando llouve.s:;e de eu-
tr:<r ua 1.• di~nos.ao : c d~jlois. cnnv~rtido 
o tOP<ntu (lruj-.cto em a~dohYI• $0b 11. 6 ao 
ttroj•:cl" u. W\, $Í bem 111~ IQIIIItrtl, rci~·r•í u 
1Ul10 f fl tlll ' r illl t.!' lltl, :1ilhl:\ Cum O IUf":Hn O e 
•·un stanHt prn~ameulu. 

M:i~. lh'UI 11111, nem ontrot rui diS<'Uiido ; e, 
mai• luole. JIOr lutarmedio do meu parllcu-
l3r ;uniK•'· IIH~~· digno t•hefe •le b~ tu·:ul:a. ,:; • ..., 
llo·ot•<i a lnoc ripo;:io para a :1. • dbnoj>nv do 

llflljt\'lU tl•t IU't; Zllll~UlO (lfnV ÍUCÍ<tl, II IIC (ui, 
IIH'nlll, Nll' t1((:ttla , Sdlll li UI' t."U lh' t,Sl'5Q :'"a-
a vra. 

Para ter. (tlirlaulo, ••n<••i•l tlll tratar da 
•(<H'ilio• a que 111e referi. atinai oueo llz iu-
:,cr••\•er (\ara est;, dis.cn,são. 

Enlr··l:u•t~. sullre ~rr ino(Jt•urtu n~ tnl v••z e 
(tnrl nr a multo~ atlarurar-:~o 110r i.<s•• inctln Vll-
uieult• ou sorntl1 ;t l discu~:;an t!" pa re..:cr 
:.prcseuu.t''· ••utn um \'ttlt• tllv~:rgeu te e111 :su-
p~ra.lo. 11:\ se>s.1u <le 31 de l ~lhn, ach.t•o-se 
ja au"'"'''~ n~di:Hiu~ltt! membros ~~~ cuuuous-
•:i•• e.•l'econ l ~ue 11 der:io. 

\' . E,,., ~ totla a a~sftmlil e:t s.ãn, porem, 
l C:!i!tWil\UIIh:l:i tl u 4l ll0 l;ur ,(lver:o;as VN~O:S U • té 
com uma t:\1 ou •tnal imjlcrtiuuncl:t, J•errei -
lamemo r \ pl iu•·el par3 uús na$ ci rcum-
<tanci~ du r:~cto em questao, eu e o mou 
IJi~lincto rollo~:1 c :tlilll(••. digno rarore:;cn-
tantc ~o 18.• <ibtricto, o Sr. Or. Barroso Ju-
nior, sc<' iuulaoloi:! (Wr todn n ~an~\da conser-
vadora. insistimos para a discussão do allu-
diolo pare~~r ~ nM ~'"''r11hamos pela prere-
reocia 110 "'"'"'" ~e:o<le <tue roi incluído na 
ordem do doa . 

Embora e:; tas no:;sas r.:clamaçU"-" uu, pelll 
menos, as minhas não tonhàn até hoju, 1111r 
uon mntivn •tnalquer, t(ue descouheço, nppa-
recido no jomal •1uo publica os trabalho.; da 
assemble~. sabem V. Ex c. e todos os St>. re-
(lrts~ntant!!$ d:l roro vincia que rorào dirigi-
das a me:;~. 

Jul~:o-rn~. pois, d& algum modo e~onoradu 
dn compro onl ~so de occupar-one •io soone-
lhaute usumpto, ao menos om quanto não 
ror de novo l'rovocado a l>so da parte de 
o(lt~oo me t(UOo r~ ofTerecer occasião pua ra-
zcl-{), a despei to das declarações do nobre 
relator da commissão especial e do sou pare-
cer, quo não reconheceu a falsidade donun-
.lda. 
S• rvir-me-hei, portanlo, da palana para 

tra~- de alguns rac~s articulados nesta as-
~ombiea pelo illmtre r•preseotante do !0.• 
districto re~iolentiiD& Januaria, rac~s concer-
nentes ao dlstricto que tenho a honra de re-
presentar e dos quaes sào accusados autori-
dades e c:o-religionarios meiU.. 

S. Exc., em uma das sessões passadas, roi 
encarregado de rormulu uma acc:usaçáo 
menos jus la contra o cidadão Marciano José 
Alves, homem honrado o habitante tia ci-
dade de llonlel Claro•, onde gota de bem 
merecido c:oocelto, por cooserur elle em sua 
companhia e ao seu ser.,iço wu ingeoua. 
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Dlgo-lngeou&- seguodoad1111omlu !)io ~a 
lei de t8 de Setembro de 1871, que hoJe oao 
tem mala signillcaçio. 

Sr. presidente, o facto, um tanto alterado 
peln li lustre represeolanle do !0.• di§tri cto, 
1a1ve1 por mis inrormaeôM do •1 norn quer 
•1ue •oJa, passou-se pel- t<mna 1111r quo vou 
upor, an que soubn do digno n<l vnl{atlo do 
Sr. lbrolano e de outras pes~oas lldediKnas 
um hem on i. 

E1te eidadãn. ha tempns. havia comprad.o 
no municipin d:t b nnariJ 111111 escrav;~. 
acompanhando a ~la um:. ft lha menor de 
tt ann01. 

Como V. Etc. #:tbe. pnr di, posição da ci-
tada lei o. :!0\0 do 1871, os sen iços, b'llll 
como a obrigaçin ele provor á ~ub;istencia 
dos filhos livre• da mulher osor~v:~, chama-
dos lngounO$. pertonclào ao sonhor da oscran 
e. uo caso .to venda, or:io subr~gados ua 
pdssoa dó comprador. 

A lei r~~gulava 85$.'\ ospecle de direil<ls e 
obrlg:\ções, relilmeuto eliminadO$ dLi noos:lS 
relações cl vis. 

O Sr. Llndolpho : - B' engano ; ella roi 
bapli~da como lívrc, nio tloha obrigaçio 
de prestar serviços. 

O Sr. Augusto Vello$0 : - V. Exc. 6 qu• 
esli enganado, como vou, pol.1 e1posivao, 
mostrar. 

Tanto tinha sido entregue ~o comprador do 
sua mãe, como obrll(a 1~ a !orvi9o;, que 
V. Etc. assignalou·lhe a idade do doze au-
oos. 

Posteriormente, porem. aqnelle cidadão 
tran.srerio a escrava a outro senhor; mas ja 
a menor havia atlingido a idade superior a 
U I ODOS. 

E. comquanto eu nao tenha conhecimento 
eucto dO$$& transacçào relia sob a pr<'lec-
~o da lei, que licita11ente a permltti•. acre-
dito que, por d~istencia do segundo com-
prador, o vendedor da 11scran continuou 
110 direito. que lhe dava a lei, aos serviços da 
filha da mesma escrava, á qual ja se não 
appllcav, probiblçio deaeparaçào. 

Tempos élepois, appareceu em Montes Cla-
ros uma mulher, qt:e se dizia n<l da menor 
e porladora de uwa ~Atnidao de baptismo, em 
que vi oba uma declaraçio do primitivo se-
nhor daescran. qoe desi5tla do direito aos 
servltos da baptiu da. 

Esta mulher nlquereu ao Juiz municipal e 
de orphw um mandado para entregar-se-
lhe, sem mais formalidade, a sua dita neta ; 
ma~. o juia despachou mandando ouvir o 
suppllcado, rererldo na petição, o qual, na-
turalmenltl aeooselbado por se11 ad vogado, 
oppoc-se á entrega da menor. por Julgar-SI. 
com direito, aos seus serviços •lU a indem-
nisação dos m~mos serviÇO!. fuodand.o-se 
jutamcnte, na lei de 1871 e se11 regulamento. 

Em cooseq11encia, o pleito tomou uma 
fo~ma regular de .PtoUSSO • nomeou-<18 en-
tão am curador a meoer. 

Processou-se regularmeute a reclamação 
da pelicltnarla, qoe pedia uma providencia 
cootta a conservaçio da menor em poder do 
cldadio referido. 

O juta municipal. depois de ouvidiS as par-
tes. aummariameo~ prllferio sua decisão, de-
feriado ao requerimento da qae ftgurava 
COIIIO aalllra, da !lU I dM:islo arpellou o que 
se jutrna prejodtcado para o jui& de direito 
da comarca. Ntando, ltfllndo me coostou 
al6 ba pouco, aillda penden 18 de sentença. 

Esta, não pbderá deixar de ser eoororme 

aoJ prectitos de J us tiça ,, a lei. porqne n li-
lustrado juiz de ircilo da comar~ de lloa-
lts Cla~ 6 um magi$lrado recto e, •ob to-
dos os lltulos. diga o do respeito de que a• 
agora tem-se feito credor. 

Ja vd V. Exc., portanto, que n oiotadão 
Marciano José Alves, que, agora devn decla-
rar, e um du6 111o11.< amigos, nào mantem llllf 
captheiro. co mu u1sso o illustrado mPmbro d& 
bancada osqu•rda, 1 1111~ p8$50a livre ; conser-
va .a om $OU poder " rnenor simploimeote 
11or crer ljUC a lei d:aYa-lhe direito aos servi-
ços delta e 13mbem por<Ju• uio poderia. 
r.zoavelmoote, eutrogal -:t a uma pessoa 
qualquer <IIIB se aprM«!ni>Lm reclamando..a. 
tanto rua i~ qnando. na •1ualidadn de menor, 
.. ,tu ipa rada aos orph:io;, 110la nossa legigla-
oáo, e$13 ;n rJOd l ~ ter Cl clestino que o jul& 
competnnte lh11 determinasse. 

O ill ustre representante do tO.• dlstric&o 
repotlo aind3 algumas accusaçôe~ aqui la 
fe1tas IICio rneu ilhu trado companhofru ila 
representação, o Sr. Dr. Malta llacbado, ao 
actual cornman lanh d() destacameuto poli-
cial e •lelegado de policía do Diamantina. o 
alreres Aulllnio Joié Barbosa de Faria, que 
S. Ele. qua liOcou de um omcial ignorante. 
e brio e iusullporl3 vel e accuillm do attootar 
,·outra a ellstencia de pessoas re~peitavoi:1 
d.\quella cidade. 

/'ara re~pooder do manei ra cabal a esta 
par:q do discurso do li lustrado representao !e 
do :to. · districto, limito-rue a apre~eotar i 
assemblea "alies lado do digno juil de direi lO 
daquella cu marca, magisll'ado Integro ..... 

O S. Ramiro llartins: - Chefe do partido 
liberal. 

O Sr. Augusto Vell0$0 ... e respe1tavet. 
cujo testemunho nio podo sor suspeito an 
partido liberal, porque lambem ó liberal dia-
tincw 

Estaattestação, sobremodo honrosa, defende 
perfoitamoute o 3trer.,s llarbu$1 dos quali-
U.caiiVO$ ..... 

O Sr. GnmM Cnndido: - O Or. Thcophito 
Pereira da Silva é um magistrado muito di,._ 
ti neto. 

O Sr. Augusto Velloso : - e· um magb-
lradl'l distiocto. como bem o dit o meu nobre-
collega. 

Pois este juiz imparcial, deftrindo a uma 
petição de atteslaçào que lhe roi dirigida pelo. 
al rer~ Barbosa de Faria, abonou, de modo o 
mais completo e honroso " suac~uducta, não 
so quanto ao tempo em que esto omcialtem 
commandado o destacamento da cidade da 
Diarnaulioa, onde ê o Dr. Tbeophilo juiz de 
direito da comarca do mesmo DOIDa •• ••• 

O Sr. Francisco Sá : - Esse aueslado é 
gracioso. 

O Sr. Augusto Veiloso . •. mas tambem •• 
relação a periodo muito anter ior, iquelle 
e10 que esse digno magistrado occupan o 
cargo de chefe de policia da proviocia. 

O Sr. Francisco Sã : -lias a qaestio pria· 
cipal nio o esse. 6 que ba antmosidade da 
população da cidade da Diamantina contra o 
delegado de policia, o que o torna lncompa-
tlvel para exercer o cargo. 

O Sr. Augusto Velloso : - Eu nio compr&-
heodo como 8IISO olllcial r.ssa provocar eo.-
tra si a animosidade • uma popal~ 
quaado ellt merece a couOança e o apoio 
das prlnclpaes autoridades do lugar I 

O Sr. Aharo llacballo : - V. B:tc. tal•ea 
iiuore gtte elle teYe contra si uma denun-
cta do juiz municipal do termo, que 6 coD-
se"ador. 
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O Sr. Aulfu>to Vellosc;: - O alroreJ nar -
he<a 118 Faroa tem ~inct:> sua Cllndncta abo· 
u;~d~ poli~> Sr>. tenente Jilsú ''" Si I v a Ma-
chado. cattitàu Elia3 Gomei 1\ih~irn. cu!tl· 
mondndor llcrculano C;~riM dn )bga lhaes 

-Ca>trn. cnmmendadnr f ••r11.11Hifl M .rtin> 
S:tH1Jl1io. A ~torlo J~;ê cl11 Mirauda. Fratii'U-
IIuot ,\ I Vft< ~-' Silva. lhlhlun t.:11rln< •lu 
Aht'Oil e All"'"l•• du Allclr.1llll, lu•IM cttl:l· 

~ ( ' ' I S' ct:\o~ dt\1 lll 'li' nmcl!ituado~ ttp :Jintu) , o ., r . 
A . lohclt·•·ln). •l•o< ooo:ti- uotavt•ti 1t10111hrn> do 

·partidn liltcr. l da clob~o Oiaoota•Hina. o_q11e 
pode iurormu nu ,.,,11.lrm~r o mou d•:;o•n 
.. omvanhrtr•t•le retlfi!:IPn t:u;ao. o ~r. A. )13-
ch:t.ft,•. :.faul l•reseulf•. 

() Sr. Ah•u n ~l "cha•lo:- E' veTdadc: 
ma~. V. F;,e. ":lho quo ltuHI:U "('7.C-$ •·~~,., :u-
lMtaol os ::racinsos ,;;in ola·l•tS IUI\IS I''" ll:!IJI-
r lto tio caridadP. do •1110 1•or qualquor outro 
son ti 111en to. 

O !k. Frn:trls•·o S.\ : - V. Etc. invncn n 
te:~tOIIIIIIthO cl~ líiJerM.< u no)$ poolumn• lnvol-
car o do Cllii.JO(\'ador~s. como o Sr. nnutt 
Junior. . 

O Sr. na miro ~brlius; - E:~so tÍ repuhh-
cano. {Apnrl<s). . 

O Sr. Augusto Velloso : - Sr. Jtresodcn te 
para mo~trar :i assernbl'la o aus nohre:< d1.~ 
putadoi que. o• alle>tados dado$ ao alferd 
Btrbo:la do ~·a ri., n:io p•1dom sor I'(Ualific:ulM 
d a graciosos, eu vou ler o 11110 o ll lu~trndo 
jui1. dl! olirnito d:1 comarcn. o Sr. Or. Thot)-
philn l'oroi ra da Silvn. nucst:t. 

o Sr. r\h•aro Machado : - Ma-;, no •.neto 
dess~$ .lucumnmos rdo otlste um envtado 
p~lo juoz municipal do termo ~ . 

O Sr. Ausrlht<l Vellr>sn ; - :oiao, senhor. 
O Sr. Alvaro Machado : -O governo de-

via mandar t.1mbem esse. 
O Sr. AugustO Velloso. - A p_eliç.w do 

alferes Uarbo,;a de f'aria 6 cnucotuda nestes 
termos. 

!.elo o podido de aiiO$taç:io Jtnra _ mnstr'!r 
quo nio h ou v e por parto do pet1 coonar~o 
um:1 insinuàç:lo qual'luer •1uaruo an> termos 
fllll quo devta ser redigido o auestado. 

{Lll. 111m. 11 Exm. Sr. Or. juiz de direito. 
c Antonio JoSti Uarbos11 de ~·:ma. alreres 

do eorpo 110lldal. c~>mmandantc do de~tac~
meoto atlui estacionado e d~ksadu do polo-
cia em exercie1n, vem perantu V. E_~t. re-
q uerer que se digne at~tar .10 supplocaf!t~ : 

Qu:tl o se•J comport.lmentn no ~~ercocoo 
d os rereridos cargO$, bem :t:l>lm Cllmr. lllr-
l lcular; outrosim o ostado do destacaoneo:o 
SOb Sf'U CIH110lJUldO. 

O suppli~ante pcd~ tleferhnen.tn.-E. R. _M. 
c Alies to. derermdo esta pctiçao, que ato o 

presen1a Mda ~e io;:n provAdo per:wte o 
meu juiw 11ue me autori:Se a formar do :~up
plicaote Cllnceito desfavora vel, quer como 
empregado publico, quer co:no pMiicn_llr, e. 
portantO que raço delle bom couceoto em 
q ualquer das duas q~lihd~. 

AlleslO que o estado do destacamento 
desta c ld:tde tem sido 6atisractorio, no tan-
4 o-sedlsciplina regular ecomportamcnto com-
medid~ dos soldados durante o ~ou com mando 
e pre6ença aqui. . , . 

Em bem da verdode e da JUStoça ,de1 xo 
con$ignado neate documento que. durante o 
t empo em que exereioc:arsro de cheCa de po-
licia desta proYiocia.. que comprehe.1deo o 
&empo decorrido entre Abril de 1883 .e S&-
teml.ro de 188\, iempre tl• e o supphcante 
eourregado de Cllmmiss6es import.tntes de 
delega.lo de policia nos municípios em '1118 
-eu ameaças ou elfeclius alteraçõe da ordem 

puhlir:\ f'"<i~là.n :\ pr,~.:t'a(.1 •la um •l"l''õl I• 
•!• ill l:lr c s.em,•ruprcst•lU·III ~ urltu:; hnu ·.S ·r· 
viço •. 
~muo:u.lnmonlo mtlic::J o rdev:luh• ~pn•tc;u 'I"" prnstnu COHI n pri :;.in, 'l"'' ..... eqtplknntu 

J.,l":i,i•Htluwutt• (r,z, df~ l).muu ~·" P~~a·uirl\ •li' 
Tnl. imoon~nw o ~oool at fanoo •r:• oln t•trmn 
.tu S~u r; •li$:! lU d:~ Cam1•~oolt:1, ' I"" lr:w .1 '''" 
:I,I)IU'(!j!'lh ~~ 11 ;HCIIlClriJ.,;lliU:t 04 h:thi\:111\1'"" 

d:t.ph!ll:ti l•:trngou~ e por i.;;.;u r.•l'l:\m t\' ,.h• 
IU { t:wtcmuu\•' a. cnphui\ do mr<tuu. 

l'ar3 e llli l'r ••u t ~ · f•1r mi:(\nr. firua•t o ltre-
sontu. - Uo~ooo~ntma . l! de Juu hn olc 18iU.-
O juiz olu olir~llll. Th ilplu lot l'.•ro•or:l oi• SolvA 
(~Jhr,~ UI liA t•il.liUpÍIIU.). » 

f:oot·,t311tn. o\ ~Stll ltOIIIPIIl l jiiU Sll r•prcs~nta 
Attui c.._uuo uut ••l;rlo, eum, turllul ,•utu. como 
11111 houwm 1111 0 tom coutr., ~· toul ~ n Mtlouo-
sidado da I'" I'"' •çlio d•• u111n c•dnol••, •1ua ndo 
3 primeira :ou torlolndo ola C~marcA ~ ttu~ta 
I(UC, 'l ote r CO I!'" Jlarticular, llll••r l'OUIO ruuc-
cinn~rool IIUioloco, (~t olellu U ootclhor CO II<Oihl! 
{Contiull« n lrrJ. 

O Sr. Aln r·• Mac1ta•o:-B~:1 ultima parte 
doo nthlSta 10 naola ~rova , puro1110 ~,huu1os que 
J u las roi 11111 elc.>llento disctjlllhl atd" llia 
em •1uo tr~hio a Chri to. 

O Sr. C•oclho de Moura : - l'ur IIS<n rurma, 
pode-,;o aCrUo3flltUdll O il t•oduSI ( //,. OUtrO$ 
ap•rtcs). 

O Sr. A. Vollnl\0: - Sr. pn•$odíutlQ, c;tft at-
t;•stado se rurcru não so 30 tumpn nooo '111 0 O) 
alfotres Uarbo;a de Faria teru co1nouandado fl 
d e~taca mo•uto da Di •IIUttllua, comu tambcm 
ao tcmjiO em 1111~ o Sr. Ot. Theolthilu Pureira 
da Silva cxercuo di~:namcntc n cargo> de cheCd 
de pullcla da prov~nco• , 110 • u atrores Uar-
lxu:o tem mais t.le !O :~u nO$ oi> bous serviÇO$ 
n, corpo de polici:>. 

Ao IJ3il\O que, ~r- p~ioh•nt:'• " juiz ~~ d l-
roitu lia O•amantll\3 rn o m:us honroso Jllllo.l 
deste hourado official, outro:> codada••i 
ll'aquclla cidade, igualonrnt~ re.•peitavui>, 
rn~on ju6tiça ao atreres d•·legndo do policia do 
IIICSIIIU tOrlllO, COIOO ja ltiOStrtll. 

As-1 m, pois, não procedo o :trgnmento qu~ 
~:~.nt ra aquello officinl ~caua d•l. so~ rormu-
lado pelo meo Cllmpanhe~ro de dlitroct••· 

Si os Cacto> denunciados oao linhàú ainda 
sido levado.. ao co::ltecimenlO do juiz de di-
reit" oo caracter de au toridade, nao sei como • • IJOdessc e li• ignot -l-os pela voz publoca e_m 
uma cidnJe do interior. onde a IJOpulaçM 
não e lio grande, onde todas u ..ccurron-
ci:u chejr30 ao C~.~nhec)mento pul!llcu e se 
divulg:io apenasse passao, ou de l1a 101preusa 
do ambas as políticas o todos os actos de 
runccluuarlos s:io sujeito• aos commoutar•O> -

Não sei com~ os tuolivos 11elos •1uaos é ac-
Cu$alln o dito oOicial não sao conhecidos do 
jult de direito para 11ue oll c rorncce:!$8 au 
al rorM Uarbo:>a o aues.l&do de conducta.. 
abonando inteiramente o seo prucedimeoto 
e indo a\6 a!em do pedido, o que é muito 
slgoifk • .ivo. 

TantO m.o ior, Sr. presidente, serã o nlor 
deste docuonanlO quanto se considere que o 
Or. Theopltilo Pereira da Silva, como disse 
ou ja ror.1econdo-o, nào doi xou-se lo v ar pe-
los impulsos de seo coração. (IOrque o _doi e-
gado ele policia dirigio a ello uma ~etlçao na 
qualidade de juiz de dlroi111 da comarca e 
uMtO caracter roi de:erida a petição. 

Nào tem, pois, razio o 1111rto quo acabo 
de ouvir ... 

O Sr. Alnro llachado:- Eu peço licen~a 
ao nobre deputado pua um aparte. 

O Sr. Auru.sto Velloso: - Poh uiio. 
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O Sr. Alvato ahchado:-Eu pcnsn que o 
aobto deputado sabe ttuo o Or. Theovllilo, 
como jui1 de direi lo, leu do o~sidade do 
~ldtr o jury dat1uella cidade c ir ã c.ua 
ela carnara, que e.IA collocada no mesmo 
predio em que existo :1 cadoa; o Dr. Tbeo-
pbllo, lendo de presidir o Jury, vl~se naue-
US$ldado de passar flúl' uuan. porta dllforenlo 
daq uella por oodo costumava ontrar, para 
oio proseucinr um escandalo, lfUO er:t andar 
ali I o Sr. Noco livremootc, coouo ~~ o to rossu 
preso. 

O Sr. Augusto Vcllose : - Não po.so 
apreciar todo o aparte de V. i>tC.,IfUe foi um 
pouco longo. 

Mas, de.;laro quo não s•l do Cactn que V. 
Btc. rerl!l·c. 

A'ara u:io fatigar a auonç~o da asscmblea, 
Sr. flresldenle, ab<1eoh~-me de ler os ou tros 
dU(utnent. s, em numero llr 9, lnclustvP lloi~ 
artlso~ do voriodlco Stte de Sttembro. 

Mas, peço i V. Exc., Sr. pr8$l lcnte, quo 
fa03-os I•Ubli~ar em seguida a conrota~:to 
quo estou ruendo das accu>açôes ao delegado 
de policia de Oiamaoltna. 

TO\Jos os dncumentos em autographos tra-
aem ., firmas recoohecitlai. 

O Sr. Alvuo Machado : - Eu poço lam-
bem ao nobre deputadu lfttO faç" publícu 
a aenuucia dada contra u Sr. alf•ri!.S Uar-
bosa. 

O Sr. Augusto 'IVolloso : - N;io sei, S1·. 
prllllldouto, si existo ua sccrotarl~ da presí-
dencia dr1 JII'Ovincia ott •la fiOiicla a douuu · 
da a lJ'IO 10111-se rcrerhlo o utou lllustrallo 
.:ollcg• 

Sou, porem, levado a crer 11110 1;,11 deouo-
cia oao chegou ao couhecimento do guveruo. 
por que nao me constou ainda •lu~ tive:s.se 
apparocido. 

Não tenho noticia mais que dos doeu meu-
lOS que tenho em maus. 

O Sr. Alvaro Machado : - Uocumenlns 
que rorão enviados 1•elo juiz municipal a 
esta ca11i IH& I. 

O Sr. Augusto Velloso : - Sunto a estes 
Ytlm, como disse, ainda aig11ns &rtigos assí-
snados pelo al feres Barbo~a. proteslan•to 
coolra &J ilccusaçôes, 11 p~lo• wldados do 
destacamento de J>iauaaulioa, desfazendo 
uma denuncia que foi publicada por um 
aoouimo uo Lib«,.,.l KiMiro contra o di lo or-
Mcial 

Estão estes artigM nos ns. tt e ti do s~,. .u S•t-bro, criteriosa folha daquella cidade. 
A' visla desta j~Utillcação, Sr. rresideute, 

o que acredito é que, Infelizmente, o alferes 
Barbosa tem Incorrido no desagrado de pes-
soas residentes oa cidade do Diamaauna, 
talvez por ter l ido um proceditneoto por 
demais &eloso, por ter sido escrupulo~ no 
cumprimento da seus deYeres ~ ui etecu-
9ão de ordena emanadas da ebeOa de policia. 
a que nio podia deixar de obedecer. 

Eu nao quero, Sr. presldeote, e oem deYo 
ealrar u~ apreciação d.as causas que o fize-
r io calllr nesse desagrado, porque eolre os 
c:anlheiros nomeados, ba pouco, pelo meu 
colleaa alli residente, estio amigos 111~us 
muito dlslloetús, que nada 16m-me cummu-
ulcado sobre a eonducta do rererido dele-
lado. 

Não dno eotrar oo eume e apredação 
.Sos rae101 de que 6 elle accu.sado, nem das 
causas pei&J quaes o alr~res Barbosa tem 
siUCilado cootra si a má 'foolade de alguns 
1oe mais coosiderados eldadiot de Diamao-
Wu, porque, dno confessai-o, Rio coobeço ,aa flciOS. 

• 

Mas, aqui estão auestat;ões, qu~ são con-
tr:ulu ao que so disse aq ui. 

O Sr. Alvaro Machado : - E' preciso 9ue 
o nobre depnladol nolu que, qnanlo a roam, 
elle pas.sa-me até desaprrcebldo. 
lb~. cu qui~era que V. Exc. uplicass11 es-

se~ facto>. 
O Sr. Augusto Vellosn: - Nàn possn sa-

tisfator ao descjn do V. Exe .• bom a meu 
ptzar, porque, ja o decbrrl. n~o 0~1011 b<lm 
In formado du causas que lt\tn rro,•ocadn a 
animosidade de que fal<lll o lllnstro rrpre-
sentaute do !0.• districto. a m~ vontade do 
algun• doJ habitao~ do Dlnmanllna contra 
o alferes Darhos.1. 
Accr~o que niutl:~ n~n ouvi aqui um 

enunciado posit ivo dos rnctos prallcadn.< 
poln ,,lfercs O:trbosa, 

Croio, Sr. \'re:~identc, quo tenho demons-
lrndo a fnlla r o fundamento d.,s accusaçlies 
l ovnul~dns pelu ropresPul~n tc dn !0.• dl.s-
lriclo cnutr., o hon rado Sr. lllnrclano Alves e 
ronlrn o atrcr<'S delegado de policia dll Dln-
mnntln~. 

O Sr. Aturo }I achado : - Declaro ao no-
bre detmL,do <file na localidado lodos sa-
l•:t" qu, o Sr. atrerct Barbllsa, al~m das m:\$ 
quahdadt~ 11110 pns:;uc. é um bebado e um 
~educ tnr. 

O Sr. A Mnstn Vclloso : - E' uma grave 
inJn~li~n do v. Exe. 

).;si.,~ e~pnl,.,<ies niio se harmonl~:i~ rom 
o nobre caracter du V. E~c .• em <1110m sem-
pre distlu:;ul 111n cavalheirn que ttos~no um 
t spiri to rcrto . 

Mas. o•tã apaixonado, infelizmente, o vre-
veuitlo cuutr:t o Sr. Barbosa 

Diamantina. 31 de Maio, de 1888. 
- I IIm. Sr. teunnle loiiC dn Sih•a Macbatlo. 
Pl!(o a V. S. que ,;e digne. us.1ndo da cos-

tuanadn vcrdadr, rcspondrr-tno ;10 pê desta: 
lfnlll o comporlamauln do de~uc;uncnlo a•1ni 
estacionndo dohaixr• do mrtt rnmmaudo I 

Pcrrnilla da sua resposta razor o uso '1""-
rno ftlr mislor. 

Oe V. S. re.~peitarlor e criado, 
Antonio José Barbosa de Faria. 

-
-111m. Sr. alferes Barbosa de Faria. 
Recebi " vossa carta, à qnal passo a r•.<-

ponder o seguinte: 
Quanto ao cúmportameolo do destacamento 

deba i~o do seu comm.aodo, alu Cl'la dilta, 
posso dizer que tem sido bom, pois qua 
como m~rador nesta n1a nunca observei 
~lnào mulla ordem e respeito da parte de 
set· ' soldados. 

E' o que posso informa r, podendo V. S. 
fazer da mioba resposta o uso que quizer. 

De V. S. amigo obrigado e cr~ado. 
Jo~ da Siln •achado (sobre oma estaru-

pllba). -
-Diarnanlloa, 3t de llalo de U88. 
111m. Sr. cap. Elias Gome~ Ribeiro. 
Peço â V. s; que se dlgoe, uaodo da cos-

tumada verdade, respooder-me ao pé desta: 
qual o rompc~rtamento do destacamento aqui 
eltaclooado debaixo do meu commandoJ 

Permlua-me da ~aa resposta ruer o aso 
que me ror mister • 

De V. S. 1'111118ilador e erlado, 
A.otoolo Sosii Barbou de Farta. -
-I IIm. Sr. alfel'tll A1toruo J. B. de Farta.. 
Em respos&a á sua carta, lellbo a dlaer-lbe 

• 
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-alll!l!~ndn ~nb :o rã olc r~~ dn rnmlli~ l10n-
rad,., que. d~pui$1JUe tívo a honra do conbe-
ceJ .. o, •~une:\ t•n•suncici •'111 V. S. ouLra 
cn11><.1 m~is d01 ''"" ""' ca r~o·tor sori~, r e-

-llpeilador. mcr.-.rr.ud•• pnr istn :o minha ami-
..ade e rstirn:t olr torlos 'I"" o ronl.cccm pelo 
IHlU modo do pnrtar•$0, Cln tudn IOIIVOVI'I . 

A Urstu ma os. na •1 "" Ji,l :ultl o lu "''" '' í~i n hn. 
ísto é, visinho ''" •l""rlP.I, IJIIO unnr.a hnnve 
destaCJIII~IItll n .. ~ta dolndo tJIIP moi~ lrnho so 
rortadn Clllll lontu r~.<lt6Í I11 do IJIIC O seu, 
tn crecemlo ap. l:3u~us. de seu~ v~aiuhns em 
~;oral n rcspt'l t•l tlu liHVfl d l anHmtwcu~n ''m 
Jt:trtiCIII:tr. 
Tenho ~ nrrrr<rP.ntnr <JUR V. S. 11 dic;nn do 

conceilo dt} :o\i'll~ c:m•ci~t:ul:lo~. j:a. conw ruuc-
donarl .. pultllc••. n•ctto n .c:vo•ro r.umprldor 
de $0 11$ tlc ,•m••·:i. jn C.HIIH1 luHII•tm '' " lwrn o 
particuiM. '/"'' tNn sahido attr,thlr a r.stima 
do !lens cour llo <l:lns. 

Finnlmolllt'. •Jnauto ao modo do V. S. 1'111'-
tar~e p·•r:t com n~ sru!l ~oltlatlr,:;.. t1 1:uu •om 
em tthln louv:•v••h u pul'i~~ft • .,, :-;, lOIII mc-
.recidu cl cllr•• c.-llm~ o r•osltultn. cnmn c ou I' CRI 
d e um supl'ri••r JHir:a o iuf,~ri ••r. 

Sem ma is. :<u turi.<o-o n r:tlOr <I esta 11 uso 
qne lho ~nnvier. 

Com louln c~tioua o • '•in~ldcr .• •;iw, <nh-
screvo-ou~ 

0.~ V. S. a mil('' nh ri~n<ln r crin~O. 
t.'li as G. 1\olwir .. (>••l•r•• nmn c•st:uupilha). 

-lli:wo:ontiun. ~I ole )L1in do 1888. 
I IIm. Sr. """"ueo11l:ul"r llurr nlano Carl11$ 

de Magn lhitc>Y I• l:n,t•~ • . 
Pet;H fa \ '. S. ~·· ttl~u··· u,,uc.lo •l:t ro.- tu -

m:.da Yt•nl:ul". r•l· puntl .. r-lno :tn pi' !lf':H:I : 
qual o rum l•••rt:~nwuln •I·~ th.,~ t;~. r.:auu•u trt !'Htlli 
.esl:tcion:Hin rlt·lJ~ix'· tln nwu ··umrn:andtd 

Pormil!a-m·· lb !'iUtl ''t•~pn,;t:t r:u.er H nso 
que me ror mistow. 

De V. S. nhriçndo o criadll, 
Antonio Josll B~rllosa de ~·aria. 

111 m. Sr. alr·•rcs Anlo11 i•> J , O. riu P:trla. 
Re.:pondendo n (.Rf't:t Sll llro ,de V. S .. r ntn-

prP-me diter: 
Tenho presont'i~do. h a aouoos a esta part~. o 

procedimento do dfv~~rsns dr>ln r nououlos "I IH 
eblacionndos c, salvo urn ou nutro ~nldm o, 
4JUO ros1uma embriagar- se c •1uc li por 
V. S. castigado coou Alguma$ hoo·as de r•rí-
oào, nenhum outro deslacamentn totn rro-
cedido tão regular conllt o qnr. tem aqui 
estado desde n su~ rcsidcncin nesta cidade. 

Pode V. S. r.1zcr o uso I{IUl er. teuder desta 
minha res11nsta. 

De y. S. amhco aiTectuoso e crí,;de. 
Herculano Cnrh•s de Magalhães o Cas-

tro (sobre uma e.~tam pílha). 

-
-Diamantina, 1.• de Junho do 1888. 
111m. Sr. tenen te coronel e commcndador 

Fernando Martins Sampaio. 
Peço á V. S. que se digne, usando da cos-

aamada verdade. rr.sponder-me ao pé desta: 
qual o compor~men to do dest.'lcamento aqui 
es&aclonado debaixo do meu commando1 

Permitia-me da •u.a resposu fazer o uso 
4ae me ror mister. 

De V. S. respei&ador e criado, 
Antonio Jo~ Barbosa de Faria. -
Hlm. Sr. alferes Antonio J. B. de Faria. 
O comportamento do destaCimento sob o 

eommando de V. S., ba tempos para c.i, tem 
.Wo o qae h a de mais regular. 

Quc•ira •!õsrnr clast.1 rnspnstn co:no mui 
bem lhe convier. 

1.• do Junho oln 1888.- Pernando )lartio os 
Sampaio (~obr~ uma P~l:tllli>ilha). 

- Oioonn11tinn. 31 rle Ma in de 1888 . 
111m •. ; r. Asteriol J u~,; •l•t Miranrln. 
J'P.çn :i V. S. IJIUI~() dign ... 11~~ 111ln ela rn~

tumnd.n vcrd1dP. rcsnonMr-m l! no P•' <lr,.;ln : 
qn:.l u rnmpnrt:Utti•rltn ctn ,tr.st:w:unNtlt) :• •aui 
r.~t:.dnu;,du cl••h.1Í'\t'1 tlrt mr u l'«rntrliHitlu ' 

Pl'l"llllll:t·ml! t l:'l .<~ua. rcspo:-:t.1 (:u -·•r ,, u.-o 
fiO" Hll' rnr mistfor, 

O·· V. S. rrl~oln 11 ohri;:nolll. 
AnloHi•• J ,,..,.l 1\:trbosa dfll'-\tri.'l. 

111m. $;. nlr<!r,:; Antonio Jnsô ll:trlous:o !Ir 
Fno·in. 

~:m rostt••stn <111 :ma r nrL1, tcnhn n tli7.•·r-
l hn o :'~urulntr: 

Qu1nt•1 "' rr"o·••tlinwnln do V. ~- 11 do rle~
tac:4m,•utn e.;,t:,cinu:ul n w•o:t:. t•ifl.1tlt•, Nun-
m.1nrl:u1H JH•r V. S . • tl'ln si•ln rf!~ullr ;~t;· :, 
dalrt JlCI'~OII lO. 

E' " •111e t~nlt11 a df7.••r-lhu n hotn ol:t ' '•·r-
dado. 

flitull.iiiiÍII:< , ~I olo• m~io tln 188/1, 
O• V. S. o·e~rutltmlor o criado. Asterio Jnso· 

111: llir:.onta. 

ninnlnntiun. 31 dt• onain do ll!llS. 
lllrn. Sr. ~·rarocelinn Alvos tl.1 Silva. 
Pll~n :i V. S. quo ~H tll!.;!llt'. us:wch• tli1 ~o~ 

tuuoatln ••·l!ln<lr. r•'>'llond •r-11111 no I"' <IO<L1: 
Qual u 4'•HIIpllrt:luHlJihl tio tlr..:oõltl l':l lllf'I Ulh 

t'UJI11 l!Jtl!tt•ittll!'hi H tlt•fli'IÍ '(tl 4l0 11\F'II I'HrnmãlH.I II? 
l'i•riHÍIIll-lllfl. tl:o <II:L I'MitO<t1 r:& lO r u 11~0 

ttW• lll~ r11r llli:H cr • n.• v. S. ri! .. (Jílt lilt.h•r o CTI:\ 111'1, .An tuuiu J •l!'l~ 
ll:trho:;a !Ir• ~'nrin. 

lllm. Sr. alfuo·c.-; Aulnu fo Jo<ó ll:o r·hosa ole 
f'aria. 

1\ ll.'jponno!lld •t ~o ~ou ra•·or d~t.111 n rl e hoje, 
em hnura 11 vomlnd: , t.eniHI a dit~r-1!11• o Sll-
l(uinle: 

Snoulo 11 qu~rlol dn deslnc,lmonto pol ici:ol 
situado prnxinoo :i ç:ls:t du minha ru.<irleu-
cia, lf'uho notn•' ·• ClUO: .t,~ 1•!".1ç:-t..: 110 •1utr S'' 
cnmpõo vh·orn om cornpletn disciplina u onn-
ralidnde, íslll rlol•i!lll :lU cscru11Uioso cum-
mando do V. S.. que s:~be desempenhar o~ 
deveres lnhcronte$ an seo cargo. quer do 
cnmmnud:uo tc dni]Uelle dus lacamen to, lftter 
do del~g.tdo de policia, tlll:&ndo em c~erll i
cio. 

Podendo V. S. razer àcsta minha resposta 
•• uso IJUC lho convier. subscrevo-me com 
a1~rPço o cstimn1 de\'. S .• amig? aiToctnoso 
cnado, Francohno Alves da Solva (sn bre 
urna e.~!ampilh:l). 

l>iamaotina, 31 de m.lio de 1888. 
111m. Sr. Balbiuo t:atlos do Abreu. 
Peço a V. S. que se di •ne, usando da cos-

tumada Terdadll, responder-me ao pé des ta: 
Qual tem sido o cornportaonenlo do des-

tacamento est.'leionado aqui debaixo do 
meo com mando f 

Permitia-me da sua resposta fater o uso 
que me for mister. 

De V. S. re<peítador e criado, Antonin 
16sé Barbosa d• Pari a. -

llim. Sr. alferw Antonio Jol6 Barbosa de 
Faria • 
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Respondendo a sua ca~u. supra, lenho a 
dizer·lbe que quanlo a m!m o C4mporla-
menl0 do destacameoiO nao pode ser me-
lhor e quaolo ao publico nad.a mo e4nsta 
que lbe seja desravoranl; 6 o quanlo posso 
alllto1ar. v. S. podo ru er o o\So que cou•le~ d~la 
tuínba resposla. 

Diamaollna, er:. u i relro. 
Balbluo Carlos de AbrdO (so.oro uma 6S· 

u.mpilba). -
Diamaolin~. 3t de de mato de 1888. 
111m. Sr. Auguslo de Andrade 
Peço á V. :1. que se digno. usando d:1 

coSiumada vuo•datlo, responder-me a.o JUI 
desla: 

Qual o wmpJ•&amenlo do do.!lllcamenlo 
aqui ..slaciooado debaixo do rneo wm-
maodof 

Pcrmilla-me da sua resposla ru~r o uso 
que me ror mi~ler. 

De v. S. respellador e criado, Aulonio Jose 
Barbosa de Paria. 

111m. Sr. alferes Barbosa de ••arta. 
Tenho em màos a vo!>la carla dalada de 

boje, á qual passo a· responder o seguiole: 
Morando ou un ido ao qunr1o! do dosln· 

cameniO do'la cidade, quo osl:i conllado 
ao vosso wmmando, nunca me etoegou 
ao oonbeclmeniO dosre$pollo algum quo 
os seos 1oldados Ozossem, nem lamb~m aciO 
&IJUm que se poss~ censurar. 

E' o que p.sso Informar, podendo V. S. 
fa7er o uso quo quizer de.ila minha ros-
4JOS&a. , 

Dlar.naollna. 3l de maoo de 1888. 
Do V. S. amigo obrigado e criado, Au-

rn>IO de Andrade (sobre uma estampilha) 

O 8r. A.hlaro Machado 
{parCJ wmCJ e,plicoç4o pessoal): - 'Sr. 
presidente, serei mnita brne; veobo 
somente pedir á V. Exc que ra~a con-
signar oa acla que o facto sobre o qual, 
apezar de mioba iosisteocia em repeti-
dos apartes, oão qulz se enunciar 
(raocamente o nobre deputado. meu 
coUega de diatricto, que acaba de sen-
tar-se, mas que S. Ex c. deu a ente o· 
der claramente, entre reticeocia>~, ser 
o principal motivo a que o lollividao de 
nome Antooio Barbqsa de Faria, ac-
taal sopplente do dll•gado de policia. 
~m exercício 9 commandante .to desta· 
cameniO policia.! da tidade Dia.mantina, 
allribae,em doeameoiO official,o terem 
sido por mim eolicitadu, ha tempos, 
desta tribuna, inrormaçOes ao governo 
sobre o seu proeedimeoto irregolaris-
simo e altamente eseaodaloso; qoe o 
faciO, digo, que esse individuo tem 
a ousadia de apreeeol.ar como causa 
priilel~l dacblmada penegoiçlod' que 
se dta'Ticllma, 6 o ter pror.arado, como 
tutoridade, cumprir ama ordem do 
cbere de policia, em relaçio ~ certos 
oo.la ou bilbelel que, por !lecessidade 

absoluta, imprPSt;iadivel, do peqoen~ 
commercio, pela ralta completa, abeo-
tut.a, de trocos ou moeda de baixo va-
lor, que permitlào as peqoeo .. J traosae-
çoes o r~cilitem os pagl&metltos diarios 
aos operari11J~, etc., etc , desde tempos 
immomoriae~. t1!m sido emittidos, sem 
o meour iru·onveniPnte, s~o e cootioo~ 
rão a lillr aceito« p•·lns nPgociaotPs, pro-
prietarios,emprszariM de obras impor-
tantes em todo o norte da província. 
correndo act•ralwente na cidade 
Dramaotina, uns a~~ignadoll pelos 
Revms. padres do semrnario epi~copal. 
outros pelo Exm. bispo diocesano, ou-
tros por cavalheiros "~ti octos e re-
speítaveis e outros. emflm, pela flrm& 
social Malta Machado. Moreira & comp .• 
que a isso vio-58 rl!rçada, durante os 
trabalhos de construcçAo do grande 
edíftcio da importante fabrica de na-
~ e tecidos, que acaba de ~er ín~ t.a
lada no lugar denominado-Santa Bar-
bara; podendo um especimen dos dest.a 
firma, da qual o humilde orador é. oat 
dos met.:lres socios, ~er visto e apre-
ciado pela c:..sa, pois acha-se annno 
aos papeis apresentados pelo nobre de-
putado que pr~.eden me na lríbuoa. 

O Sr. Presidente faz ama observa-
ção. 

O Sr. A. Macbado :-Sioto sincera--
mente, Sr. presidente, que as dispo-
siçoes terminantes do regimeniO olo 
me permittào contiooar; deixaaolo. 
portanto, simplesmente usigoalados a 
real ~igníncação e o valor das meia.· 
pal.nra.s e rellcencias do meu i Ilustre e 
honrado companheiro de dístricto, 
a~aro.larei a primeira occasião oppor 
tona para demonstrar cabalmente i 
ca:sa a 1nramia de tão pequenina e IOia.. 
insinuação atirada col!tra o meu ca-
racter de representante da província e 
deixar bem pall'nte como, para tentar' 
ama justificação ímpossi•el, alias des-
necessaria oa epoca que atravessamos. 
ralta vilmente A palavra, em documento 
official, um miseravel indivíduo, sem 
imputabilidade, corrupto e tmmoral. 
que leTea rara babílídade de se íocompa-
tíbilisar completamente com a magoa-
oim• população da nobre e generoea 
cidade Diamaatioa (e~poi4dol), de le-
vant.ar contra sua boçal individuali-
dade a mais justa iadiguaçio de um. 
povo dos mais llis!ioctos da proTIDd. 
(CJPOaadol), de om povo qoe $0 sat,. 
receber de braços abertos a IOdo o lo 
ruteiroqae o procora (e~poiado1 do Sr_ 
Awgw.t6 Vlllolo ·• dll outro• .~r•. d•-
puleldol),de um po•o que, deixe•-.. 
diaer, D1o 100 supeiiO uaím me eaall-
ciaodo, .:e am po•o que, por toc1oa. 
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Ticos o pobres, grandes e pequenos, 
~~bio~ e ignorante!!, qae têm ti:to a 
felicidade de visita I ·O, de passar ai· 
gum tempo em seu seio ho~pi taleiro, 
·Ó ~empr11 lembrado com vnrt!arleirn e 
profunola •:unlade (aplliw.Jos do Sr. 
AuotHIIl Vo•ll .. ~~ e àe out··• s ,<:,·s. tlC· 
p t,iatl•1,(1 ,1•f'la !'111 proverbial rranrpteza, 
pela fi ·lal~u i a •IA >~PilS nobres ~entimen
to•. prla a m~hilill:vl•l e sin.:Rri•larle qne 
sempre pro,;hlem an~ ~eus acto~. a tortas 
as ,;rns ro!lacõJs. l lpotados; muito 
bem}. 
:1.• •lisvt,ssdo do or·ça.n.enlo municipal 

O sr. Llndolpbo:- Sr. pre-
shlente,a ernt~nda apresent:.rla pelo meu 
illustre cnllega, o Sr. R. Martins, 
q!undo tlisclltia-se. o orçamento m~tni
Cipal em <t.• dtscnssao, reduz1nrlo 
o orrlenatlo do secretario da camara de 
Grão Mogol. ordenado ja snmmameote 
réduzi tlo , visto correr LOdo expediente 
da camara por conta daquelle empre-
~do, para elevar a verba-custas ju-
d iciarias-, é o que traz-me é tribuna 
nos ultimos dias de nossos trabalhos. 
qnando ja nos achamos fatigados e, por 
isso mesmo, devia abster-m.e de occupar 
a atteoção 1141 meus ill ustres collegas. 

Vo1.es -V. E:tc. é ouvido com muito 
prazer {apoiados oeraes). 

O Sr. Lindolpho:-E' bondade de 
VV. E:tcs. 

Sr. presidente, o me•1 nobre collega. 
o Sr. R. Martins. na sessão do ao no 
passado, apresento11 esta medida e eu, 
prescrntando as intenções de S. Ele., 
que não erào. outras que a do .des-
peito e da VIngança, flz-lbe sJoltr .a 
1niquidade da sua pretenção. que 1a 
inteira recabir sobre um pae de nume-
rosa famili~ ,e S. Ex c., reconsider<~ndo o 
seu acto, como t>ra de esperar-se, ~e
deu sem reluctanciae a iojustiça não flli 
consummada. 

1\las, n nobre deputado, talvez não 
se esquecendo, por m, sim , adiando 
aqnella vingança (ndo apoiado á • 81·. 
R. M arhns), animou-se a reproduzir 
sua emenda, cons~goindo que r010se 
approvada em ~ -· discn9Sã:o, apezar do 
brilhantismo com qae a 1mpugnoo o 
meu distiocto coiiPga e amigo, Dr. Sà. 

Está, portanto, justiftcada a minha 
presença !la tribaa~. . 

Não ter1a comprtdo o meu dever, st 
não viesse. protes&ando contra tão ela· 
morosa injustiça, pe;dír a esta ~m
blea que aào prectptte o sea pronun-
ciamento, visto encerrar esta medida 
-um plano odioso. 

Devo, portanto. ser desculpado. 
Sr. presidente, mais de uma vez ap-
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pellel para a generosidade d< l meu col-
leg~. pedinrlo-lhe que nà11 lu;i ,; lis'e 
nesta medida, que, longe de consultar 
os intere.~~e~ do município do Grão:.to-
~ol. era uma perseguiç:iu pohtíc:~ no 
r'!f.rP.lario daqnella .:amarl. o mPu np-
pello roi baldado. 

:\ ppelln agora para esta ass~mbl e:t, c~ 
perançoso de que a vingança não se er-
rectuarã. 

Srs., conf••rrnll o vrçamento ria 
camara t i l\ Gr-.tn M·l~l)(, '' ~ecrAt>.rio 
percebe 5001$'100. sendo, porem . obri-
gado a r~zer á sua custa as despP.z~s 
com o e;(pediente. o que reduz a 300,5., 
mais ou menos, o seu ordenado : 
o, sendo assim, para quo vem o nobre 
deputado rerluzil-o ainda. tran~poodo 
para a vPrba- cosias judiciariJs -
i008000, sinllo para obrlgH aquelle 
empregado a <.baodooar o lugar, q11e 
e:terce com zelo "pPricia,pela impossibi-
lidatle de poder manter-~c 1 

E' uma vingança pequena o que não 
está ua al tura desta corporação (apoia-
dos) . 

O Sr. Ramiro Martins: - Rlle man. 
tem-se perftlitamente com fOO~OOO an-
nuaes ; não precisa de 300,5000. 

O Sr. Lindolpho :- E' ímposslvel 
manter-se um pae do fa mília com 
t00/J000. 

O Sr. Clandionor : - A vida là r.i 
muito barata. 

O Sr. Lindolpho : -Por mais ba.rata 
que SOJa a 'I' ida na cidade de Grão Mo-
gol, jamais poderá um pae 1le fami!ia 
subqistir com tOIJ/}000 anoaaes. 

Não duvido do crilerio da assemblea 
e, por isso, será aceita a emenda que 
vou m~nrlar á mesa. 

O Sr. Ramiro Martins : - Não deve 
ser. 

O Sr. Lindolpbo : - Sr. presidente, 
tinha-me ioscripto com o IIm unico de 
prevenir o mal, p'anejado e posto em 
execução pelo nobre deputado resi-
dente em Grão Mogol : mas. uma vez 
que estou na tribuna, á qual não teobo 
intenção de voltar durante esta se.•sào, 
aproveito a opportunidade para tomar 
em con .'rleraçào as zccusaçóes que 
bontem r~z o nobre deputado, o Sr. 
Ramiro Martins, ao lllustrado e inte-
gerrimo juiz de direito da comarca da 
Januaria, Dr. Eugenio de Paula Fer-
reira. 

Si bem que esse digno magist.rado 
tenha sido cabalmente defendido pelo 
mea nobre collega, o Sr. Navarro, eu, 
seu jarisdi.:eioado, olo podia dbixar de 
!18Cnndal-o, em nome da comarca da 
Jaoaar1a, onde S. S. restabeleceu a 
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ordem, garantindo-nos os nos.'IOS di-
reiiOS e fazen•lo, com risco de vi6a. 
obsenar a le• ali i, onde tio 1879 até 
aquella data os crimes so reprndn-
ziào q o exercito de criminostls engros-
eava de dia para dia. 

Sr. pre!lidente. o Or. Eugenio de 
Pau la Ferreira conta t2 a unos de judi-
catura, lEndo exercido o rargo de juiz 
municipal dos ~rmD!I do C;~hJas e Cabo 
Verde, e o seu procedimento tem sido 
tal que, ainda hootem. a C3l!a r,, j teste-
~unba do modo porqu11 s11 pronuncia. 
rao os íllustres dcpntarlos, os Srs. 
Vio.t~i e Carlos Nn!{UA~ra., :u1vcrsarios 
pohtiCO! olo Or. EnU~RIO da P.1nla 
Ferreira, quando em ll•, rosa ctc~~ll dls-
lincto magi~traJo ralava o nosso col-
lef!a, o Sr. Navarro. 

O Sr. Vioui : - E' um carar.ter dis-
lincto 11 incapaz de commetter abusos. 

O Sr. Ra::;;r(l Martins : - E' muito 
partidario, 

O Sr. Lindolphn : - IN :1 olt>claraçãll 
rei ta pelos illuslt ·~ aoputnclos que 
acabo de mencionar . . 

O Sr. Culoos NognPit d : - E pelo 
Sr. Coelho de M·mra tamroem. 

O Sr. Coelho do ~t.mra : -Apoiado. 
O Sr. Ramirc• ~Jartm~: - r.omo i1o ~ 

mem é muito bom, ma!l c muito par-
lidaria. 

O Sr. Lindolpbo •.• o pAio nobre ole-
pulado •. o Sr. Coelho de ~loura , juizos 
1nsuspettos, é uma con testação ás injus-
las accusações do qne todo~ O!< annos 
é victima nesta casa o Sr. I> r. Eugenio 
de Paula Ferreira, só porqne, Sr. pre-
sidente, Pão permitte que a sua ~ co· 
marca coolinue a ser refugio tle quan-
tos crl.mioosos ba nas margens de S. 
FranciSCO, porque sua pPrmaoeocia 
oella prejudica os assassinos e saltea-
dores. 

Soa fUbo da cidade da Januaria 
amo-a estremecidameoto, porem ser: 
me-bía imrnssivel cuntinnar ali i minba 
resideocia,sr não o os rOS3e dado um juiz 
como o Or. Paula Ferreira, pois, como 
lodouabem, estava reduzida a quartel 
general dos bandidos. 

Sr. presi~enle, 11i o Dr .. Eugenio de 
Paula Ferrerra rcsse um Juiz tal qual 
descreve11 o nobre deputado residente 
ew, Grão Mogol, eoergumeno e perse-
gurd~r, . dunole o longo tirocioio de 
sua JUdicatura leria fornecido ulo um 
porem moiiOS documentos que senis~ 
sem de base a !ISW accusaçõee, e eu 
desafio S. E1c. para m'os apreseol.ar, 
ga.;ullodo-Lbe que, si o. O&er, nem 
ma11 ama palavra proouocaarei em eaa 
defesa (111wito bem). 

Disse o nobre depotatl.> IJUe o Dr. 
Eugenio de P.tula Ferreira tinha Bl-
cloldo da qualiliraçàu de jurados al-
guns cidadãos. 

O Sr. Ramiro l\lartins : - Muitos ; 
t1.1dos os que erão conservadores. 

O Sr. Liodolpho : - Vou explicar 
os factos e S. E1c. convencer-se-Ita dtl 
que o iodiv1duo, que prestou-lbe in-
formações, mentio. 

O Dr. Paula Ferreira officion ao dele-
g<tdode policia, onleoantlu-lhe que re-
mettesse-lbe no praz • da le1 a lista dn$ 
cidadãoll que su ~e acha vão na~ cooth-
ções de serem qualificado:; jurados. 

O delegado, que O:!pera "a ~ur substi-
tuído, 1l&1xon a l!eu succossor esse Ira· 
balbo e. tle facto. tre:~ dia$ antes de 
expirar o prazo que tinha o delegado 
para reme&le· ~o juiz de direito a allu-
ditla li~ta, llssow10 a JUrisdicçào o te-
nente Luca• Vt!llo;;o, removido tle S. 
Fraocrsco para Jaouana, e S. S . 
que então nãu conhec1a o pessoa l 
daquella cidade. encarrc·gou u promJ-
tor publico e o pae deste de prepara-
rem a ll~ la, esqueceotlu·sR, por( m. tle 
remeuel-a em lempo, o quno:onsta da~ 
re~pect i v a:: actas. 

A junta revi~ora, COiuposta tlu juiz 
de ti ir e i to, do presidente •la can1a ra 
mun1cipal e do protuotor publico, pro-
cedeu no di.t determinado á revisão 
alistando os cidadãos qua con~iderc~ 
em condições de 1.1xerccrem o impor-
tao.t~ cargll de. juiz •. sem COI(itar de 
polurca, tendo srdu allstarlos liberae11 e 
conservadores. 

Concluindo o trabalho e quaod(l ja 
se lavrava~ comp3tente lt>rmo, o pio-
motor pnbhco, que alé enL'Io tio ba-se 
consenado calado, apresenta ã junta 
copia da lista que coofeccionua com 
seu pae, a pedido do delegado, dizendo-
que tioba de indicar os indivíduos 
cujos nomes ella continba, para serem 
incluídos no alistam'lnto, e oliser-
vando~lb e ~ maioria da jn~ta que 
a rev1são Ja estava terminada, mas 
que restava-lbe o direito de recorrer 
para o presidente da província, elle 
assim o fez, porque lioba todo interesse 
em que rossem aquelles individu~ 
alistados. · 

Interposto o recurso, o Sr. Dr. Horta 
Barbosa mandou ouvir o juiz de direito, · 
o qual, respondendo, provoo com do . 
cumeotos f01'1l8Cidos pelo parocbo fJ 
pelo juiz de pu que os eidadios indi-
cados, a favor dos qoaes recorreo o 
promotor publico, Dão esl.avlo oas con-
dições de serem jurados. 

O Sr. Dr. Horta Barbosa, coobeeeodo· 
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a semraz;io do promotor publico, não 
deu importancia ~o seu recurso. . 

O Sr. Hamiro l\larlin~:-N:\o apOiado; 
não teve tempo, porque estava em ves-
peras de viagem. 

O Sr. Líntlolpho: -Cheg:u~tlo, porem. 
a •sta capila l o nobre tlepntado, o Sr. 
Ramiro Martins. n enten•leu•ln-se com o 

• lh rào de Cam:\rgo,., .:onsegnau ttue 
r .• ~se provilln n rP.cnrso. 

O Sr. 1\'lmir.> M lrlins:-;'i:\n apoiado; 
"lffirroll •IU't ~<in• la não conversei com 
S. Exr.. a !'sse re.4pei111. 

O Sr. Ltntlolpbt•:-Agora é prPci~o 
que a casa nque ~abendo qual a razào 
do rtcnrso elo promotor publico, ba· 
ch:\rel lleml! nugihlo rle Uarrn~ . . . 

Ha dou~ annn!l, acha-se recolhtol n a 
c:adea . 1:~ Diamantioa o criminoso Ma-
noel T tvarPs Neco. nm cnminoso qne 
a Relação maot1on submell~r a n?~O 
jury, mas que n~o IPm qnert~r. SIIJP.I· 
Lar-se a jnl~:tmeo to. por nao couur 
com a prntPCÇàn dn~ jurado~ . 

O Sr. l\1ntiro Martin'I:-Nâo. Sr., a 
tausa não à B!t!ta. 

O Sr. Lindolpho: -0 promotor pu· 
blico, procurando por totln~ n.s ~odos 
ubtt~r a ah<oo lviçào ti31JII"il•• r.rtmtnoso. 
aproveitou se da ncr.a.<illlt que lhe róra 
olferecida pt>la imbe\:ilidadn do delrgat.lo 
depoljciaenrllaoisou uma lisla,conteo.do 
os nomes tle indivíduos. em sua ma•or 
parte, jl~unsos , que em. 1870 assal.tarão 
a Januaraa, porque assun chegana ao 
resultado desPjadn. 

Ora. não era possí vel q~e ~junta 
admhtisse no alistamento aod1vHiuos 
que tiohão sido co-reos d~ Neco e qne 
ja pretenderão aLacar a cauea para dar-
lhe liberdade. 

O promotor publico, segundo consLa, 
t!ltá contratado para casar-se com a 
tllha des.~e criminoso e, por iaso, empe-
nha .. se rortemente para que seja elle 
absolvi<in. 

Entendia qoo o Dr. Paula Ferreira era 
o maior obstacolo que tinha a vencrr c 
contra elle assestou suas baterias. oro-
monndo com alguns adeptos de Neco 
a remoção daquelle magistrado, ~ra 
denunciando factos creados por sua In-
fantil imaginação e ora intimando os 
seus chefes politi.:os. por meio de-
abaixo assignados- o em nome dos 
interesses do partido. 

Aqoellas denuncias, dadas pelojoven 
alf)front1 d gloriosa CIJrreü·a da ~
gutratura, pelo pr~&ector de um ~n
miooeo celebre, c:ab1rà0 pela baso, vJSw 
faltar-lhes a força de documentos com-
probat.Mios, de que igualmente care-
cem u accusa~ do meu nobre 
collega. 

N:\o desanimou, porem, o bachar~l 
llermenegihlo e cootinu• a investtr 
conõra o Ur. Paula Ferreira con. toda5 
as enerJ(ias de sua alma apaixonada, 
porque com a soa remoção a lei desap-
parecerá daquclla comarca e seu fu-
tur•l ~·lgro, sem difficuhlade, será ab · 
sol v ido ! 

Sr. presitlf'ote, .Pr~positalment~ . o 
promotor n~o emtlllo sua op1n1ào 
durante o trabalho da junta re-
visora, quer para ioclu!'âo, quer pan 
rx·:lu,ào de alguns ~idatlào~; e nem tam-
pouco intlicoo pessoa alguma. conser-
von-se silencioso durante tntlo o Ira· 
balho e someute no fim delle declarou 
ter rm seu bolso uma lista QU9 couti -
n h a uumes de cidadãos q ne j ttlgna 
iduneM par'\ !'arem alistados; mas,.:omo 
ja estivesse terminada a rc,·isao, la-
vra v:. ~eu protesto. 

O Or.juiz de direito e o presideotP da 
camara contraprotestarão. provaot.l o a 
nenhuma razão do promotor. 

!lias clepoill, interpo7. o bacha.rol llflr.-
menegildo o recurso a quo me refen , 
rtescrcvendo com cores carrrgadas o 
prnr.rdi mPnlo do Or. Paula Ferreira, 
proce<lim~n to que qualilicoo. de parti-
dario, quando roi de conrormtdade com 
a$ exigencias do nosso codigo e ria mo-
ralidade da sublime instttuição do jury. 
como provou aquelle maRistrado nas 
iorormaçOes prc~tadas ao Or. llorta 
llarbosa, entào presidente tia prúvinc•a. 
que por isso tlesprezou aq uelle recurso, 
deixando-o nas gavetas da sua secreta-
ria . .. 

O Sr. 1\amiro Martios:-Porque es-
tava de viagem. 

O Sr. Liodolpho .•. de onde o tiron 
o Sr. Barão de Camargos,accedendo aos 
pedidos instantes do nobre deputado 
rellideotA em Grão Mogol. 

!lias, disso não me admira, Sr. presi-
dente, porque o Sr. Barão de Cawargos. 
par a saLisrazer ao meu oob~e co! lega, 
niio hesitou em mandar •nvesur do 
cargu de subdelegado do policia a nm 
iot.l•viduo de nome Manoel José de 51, 
que • i•e e reside em compaobiil de-
crill)inosos, como Luiz Antonio de 
Almeida 11 José de 51, aquelle soB 
primoeeste seu irmão,pronunciados nos 
arts. t 69 e 193 do codigo criminal pe-
los crimes commettidos na Januaria em 
t 879. (Apartes do Sr. R. Martin.s). 

Sr. presidente, o meu companheiro 
de diatricto, com us seus aP.artes, obri-
ga-ma a demorar-me na trtbuoa mais ao que desej.na. 

O Sr. Ramiro Martins: - Não pedi 
cousa alguma ao presidente. 
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O Sr. Liodolpho:-Ora, Sr. presi-
deo&e, pois o nobre deputado ba de de-
clarar peran&e esta usemblea qae o 
presiden&e da prnincla, a pedido !len, 
concorre para a impunidade •lo nm 
criminoso. enlrtgando St'U julgamento 
a seo11 antig s companbeiro~ dll lalro-
cioio f 

S. E1c. permitle que continue como 
promotor o ~eu m~i:~ esfllrçatlo protec-
tor e assim pouc11 mal~ é dar.:he juizes 
da mesma l':~pecie 

O promutur da Janaaria, Sr. presi-
dente,em quasi tod~ os jalgameoto:s de 
r.riminosos, em que funcciuna, em Tez 
de cnmprir com seu dever de repre-
sentacte da jast1ça publica, em vez de 
accasal-os, trata de jastllicar os crimes 
commettidus por Manoel Ta vares de 
Sá Neco, pre,iaindo os aaimos dos ju-
rados. 

O Sr. Ramiro Marlíns da um aparte. 
O Sr. Liadlllpbo:-Pa~so agora a dar 

uma breve respesta ao nobre deputado, 
que procurou defdnder aquell'l prgmo-
tor publico, dizendo que a qugixa que 
Maria Tbeodora Sandoval dera contra 
elle era falsa e assignada por um testa 
de ierro. 

oJeclaro à S. Exc e á casa qoe 
aqaella queixa fOra escripta por um 
advogadu, procurador da queixosa, 
a rogo da qual assigaoa em mi-
nha presença com doas testemunhas 
o Sr. Arrigio de Sousa Magalhães e 
!luas firmas rorão reconheci Jas pelo 
2 . • tabelliio. 

E, para provar qae aquella queixa 
não foi :~nooyma, b:\Sta declarar aos 
nobres deputado~ que os amigos do 
promotor enidarão todos os esforços 
para que a qaoixosa se retractasse, ao 
que recusou-se e, receiaodo que em 
seo nome apparecesse qualquer decla-
ração em contrario, protestou perante 
o juil de direito contra essa declara-
ção e o aea protesto tomado por termo 
acha-ae em poder do E.xm. ~r. minis-
tro da j ostiça. 

3i poneotnra a queix.a fosse falsa, 
como pretende o nobre deputado, tor-
nava-se terdadeira, fiiD 'isl.a daqaelle 
protesto, pelo qual assumio a queixosa 
toda re.poosabilidade. 

Creio que S. Exc. aio poderi des-
truir este argumento, aalYo ai coosi-
clerar igualmente aoony'llo o protesto 
a que tenho me referido e qae roi em 
publica-forma lido da tribo na d8llta 
assemblea pelo oo~ deputado, o Sr. 
Frillcisco Sl; e, demais, Sr. presidea&e. 
trata-se de um facto coo.becido de to-
dos os babitaalell da Jaoaaria e do qual 
aio rtz lllla&erio o aea autor. 

Em tempo, S. Exc. o Sr. n. Marlln• 
capacitar-se-ba de que roi mal loror-
m.ado. 

Cumpre-me, Sr. presidente, respon-
der ~ i nda a uma parte do disrorso do 
nobre depntatlo resi tleore em Montes 
Clarn!l. refttrllntc :1 um facto ~ruis-
!Ímo. por mim dennnciatlo da •nbuna, 
e o faço comPçalulu rur declarar ao no-
bre depntadt• que nãn rui encarrt'g& 'o 
por pessoa alguma de assim proce-
der. 

A respoo!abilidade 4 toda minha e 
não dessa pessoa a q o em S. Ex c. qot>r 
attril.ooil a. 

Denunciei uma RXlorsão do direito de 
liberdade de uma iofeli r. rapariga e 
para tão grave atteotado chamei a al-
leoção do governo, porque, assim pro-
cedendo, cumpria um dever. 

(Apa•·les). 
Sr. presidente, o nobre deputado 

.irb..q que eu &!lava enganado qnaodo 
affim•ei que aq oella rapariga era Tie-
tima lie grave injustiça sendo cooser· 
vada c..•mo escrava e que, por CllU-
sttgoiote,o::cusei injustamente o Sr.Mar-
ciaoo JO!'é Ahes. 

Não viria chamar a alteoção do ~o
veroo para um fac to desta ordem , Sr. 
presideow, si oào ti v esse a certeza de 
soa exactidào. 

Conheço a menor llypolita, que é 
natural da cidade unde resido, conheço 
toda sua família, affi rmo que foi bap-
tisada como livre, porque m·o disse o 
senhor de sua mãe, o mesmo que ge-
nerosamente cooeedeo-lbe a liberdade. 

Conheço lambem, Sr. presidente, as 
difficuldades qae surgirão em Montes 
ClarúS quan lo aquella menor rora re-
clamada por seus parearea, não acei-
taudo os advogados a defesa de 11u 
causa, tanto que não seria intentada. 
si o nobre deputado,o Sr. Camillo Pra-
les. não se prestasse generosamente a. 
defendei-a. 

O Sr. Cam11lo Prates:-E' exac&o; 
apezar de não ser advogado. 

O Sr. Liodolpho: - Voo terminar, 
Sr. presideate, fazendo bem claro (J 
seguinte. 

O DObre deputado residente ew 
Grão Mogol foi sempre infeliz ou ac:-
cuuçOes que tem lenatade nesta caaa, 
usim como o foi na dere~~ que pretende> 
farer a seaa amigos. 

O Sr. ~amiro Martins di .am aparte. 
O Sr.Laodolpbo:-sr.preaidente,o oo-

hre deputado alo derendea os MQS. 
amigos, porque para i880 teria aeceui-
dade de cootranar a nrdade, do qu 
S. Exc. é incapaz (apoi4dos). 
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O Sr. Ramiro ~l:trtios ·-Defendi-os 

cabalmente. 
O Sr. Líodolpho:-.\prl!~aot~i a casa 

documentos que S. E\G. n:in pode rles-
truir. pnr•rae !lào in•le•trnctivei:<: e 
affirml) a mcn collPg~ e á casa. .que 
ou uca Mrci cd.n de accnsaçO~s anJUS· 
tas, comu tem sillo o oobre deputado, 
q•ao •fcixa-Me ~cmpm levar por infor-
maçõr,; de se11:1 :uni~os. 

Cn•nolu, Sr. pr~~ ~~IPn te. i nlArpretar 
a vo'nt11lo •la r.al\.o, rc•t•teiro á V. Exc. 
qne oli;{lliJ·Se cnu~nltoi ·:L si CODM~lO 
o n Puc••rra meu tu olll<lta .J iscussão. ( .11 u 1l0 
bem: m u lo bem). 

Sf1u apoiada~ 11 cntr.&o . conjnncta-
men L!l em •li<C ta ~s.:4> a,; seguaoteo; emen-
das : 

N. tO 
Emenda ao o. X V do art. 8. • 
Depois olas palavras-de 1888 - ac-

cresceote-se: seodo probibida a con-
strncç\o de casas de cap:m oa cidalle 
~ sedes das frl'guezias do município da 
eltristioa . 

Sala lias sessões. t 8 de :~gosto de 
1'1·8.-U. 1\. Viulli.- .\ . Velloso. 

N. tt 
Emenda ao pr\ljecto lle orçamento 

municipal. 
Snpt•rim\u·s~ o-.;§§ 1. 2, 3, 4. 5. 7, 

8. 9, tO. U , 12. l3, U , 23, 2<\ .. 2:S, 
26 27. 28, 29, 31 e o qno ~e refem a 
pagamAnto de custu judiciarias, abrin-
do-se um§ com esta redacção: 

§ Para pagamento d~ .costa.~ jodicia-
r i:ts, a~ ca.ruaras mun1capae:~ anoual-
mente procederão a rateio entre os 
funccionarios com direito a ella,, oro-
porciooalmente e nas rurças da verba 
consignada para esae fim o_o re-
spectivo orça~Cento, sendo de.~agnado 
dia para o dito rateio, em edatal com 
aoteeedencia de 30 dias. 

Sala das sessoes, t S de agosto de 
t 8S8.-.\. Velloso. 

N. t! 
Emenda ao projecto de orçamento 

.mnoicipal. . . 
Supprima-se o § que ase~ta de aro-

posto municipal aa typ.,grapbaas. 
Sala das sessôe$, t8 de agosto de 

1888. -Sneriaoo de Resende.-A. Vel-
·loso. 

o 1vendo a discus:tào O~ar adiada, na 
forma do regimeo~o. o ~r: F. AlYes re-
quer dispensa de 1 o&entacao. 

E' concedida. 
Contioaa a dilcussão. 

N. 13 
Emenda e~ plícaliva ao projecto n. 

U2. 
Ao art. 4. • §O. llepois da palavrn 

-pagar-accrescente-s6-pela vnrh~
obra..~ publicas- . 

~:~la oh~ ~es~õe.<o, f8 1!11 A!!n•to •111 
1888. - J o~ino Araujo.-A. V e liMo. 

N. H 
Emencla ao §~H dl) :a rt. j!O, Tran•-

pouha se uo n. 8 para o n. t-:!003. 
Sala •I :as ~e~ soe~. f 8 de A~to~to dq 

f88A.-F. Or;;z.- Lindolpho Ca •laoo. 
N 15 

Snpprima-:;e_ o.§ H llo art. <\ • . 
Sala das sPMOes. f8 Agosto de 

1 SRS.- Soare:- Peixoio.- Li ndol pho Cae-
tano. 

N 16 
~upprimào-se tls §§ 't7 e 3·1 do art. 

4 .•. 
Sala das ~essOes. 18 de Agosro de 

1888. - Soares Peixoto. - Liodolpho 
Caetano. 

N. 17 
Amplie-se onde couber. 
A camara municipal do Oaepeody di -

"••lirá e dtmarrarà em prazos os !erre-
DO!! do Caxambü que ainda oào forãu 
demarcados e os aforará. observando 
o ahobameoto e dando prererencia em 
igualdade lle coodiçc)es aos peticiooarios 
quo Ja tiverem informaçoes f a v ora v eis 
da me,ma camara. 

.\ camara r~peitará as concessOes 
reatas sob condições a requerimento de 
parte.~. 

Tambem rtsefl'arà os terrenos oeces-
sarios para ruas, praças e cemiterio. 

~ala. c.ias sessões, t8 de Agosto de 
1188~. - A. Mattos. - Salatbiel de Al-
meida.-Liodolpbo Caetano. 

N. tS 
Fica a camara municipal da cidade 

llo Serrn autorisada a mandar proceder 
á cobrança de sua divida activa, coo-
stita ida até o aooo de i 884, perdoando 
as maltas em qoe esUo iocorsos os 
respectivos devedores; isto someo&e 
qaaoLo a"q que pagarem até o aooo 
de t890. 

Sala das se~sõe!l, 18 de Agosto de 
t888.-Brandi.o.-Liodolpbo Caetano. 

N. t9 
Ao § 8. • do art. 6. • acc-escente-sp: 

e lambem para o ma em preza runeraria, 
dneodo ser e:s&e prililtgio dado de 
prdereacía á santa casa de mlsericordia 
desta capital. 

• 
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Sala d.as :sessoles. t 8 de Agosto de 
t 88fl. - Salalhiei.-L. Caetaoo.-A. dt1 
Manos. 

N. !O 
Onde sedi~-obras public1!1-:liga-•e-

concertos das roas de S. Braz de Soas-
suby e obras publicas mais orgeote:s 
do muoieipio. 
1 ·Sala da' a ·ssôei, t 8 de Agosto de 
t 888. -Dr. Campolioa.- L. C•etaoo. 

N. ~t 

Passe-se do o. 2lS para !6-t :0006000 
para tratamento dos pobres oa santa 
casa da capital. 

Sala das sessões, t 8 de Agosto de 
t 888.-Salathiel de Almeida.-L. Cae· 
taoo.-A. Manos. 

O 8r. Brandão (pela orckm ): 
- Sr. presidente, este syste!D.a .da rolha 
(rifGdas) 6 om systema moiiiSStmo per-
nicioso ("isadas), raz com que os cor-
pos deliberativos, como este, nã~ pos-
sam discutir e votar com coobec1meoto 
de causa as questões que lhe são suh-
meUidas 

A rolba ru com que se votem incon-
side.-adamente projPctos que não estão 
be~ elucidados, bem estudados ainda. 

Ainda mais, Sr. presidente, como 
V. Exc. sabe, é na discussão dos 
or~mentos provincial e municipal 
que o deputado tem. uma vai ~ula, 
quando r.ão tem podrd.o, por me~o ~e 
requerimentos, denuncrar á provrncra 
factos criminosos e anomalos. que se 
pusam por esses centros. como o lugar 
de mioba residencia, onde, in retizmeote, 
não temos imprensa, a lr;buna uni ver• 
sal, por onde se os possa denunciar. 

Eo, por exemplo, ru i arrolhado oa 
discussio do orçamento provincial (ri-
sadar); &«uardan a discossio do or~
mento municipal, a que tinha um• 
emenda que apresentar e cuja apresen-
\IÇlo devo á fineza de um eollega e 
amigo, que teve a palavra em ! .• lu$ar; 
e ainda boje veio a terrlvel • olha (rua-
dtu) prinr-me da palavra. 

Eu queria d11ouociar i provincia, Sr. 
presidente, quando lralanmos da sua 
receita e da sua despeza, ractos erimi· 
oosos que por abi se praticam, relali-
nmeote l eobrao~ de imJI?IIDS, lsen • 
laudo-se cldadios protegídoe da si-
taaçlo do pa~JameoiO de Impostos a 
que •&lo sujeitos, ba auoos. 

Bll q_ueria den11nciar, por exemplo, 
á proTallcia que na cidade do Serro 
fa·M 11m a execoçlo para cobrança de 
i.mpoelol, por compra e ftQ(b de OIU&· 
TOe, eoulra om cidadlodiubeiroeo d'alli , 
Jolé AuguaiO dos Santos, que roi ceo-

demoadCI, e m grao de recllf'llo, te~d~·s«t 
redazido em Rraode parl8 a dmda, 
que, sendo de tii:OOOIOOO, neou red~
zida a t!:OOO&OOO. e. eotretaoto, a dr· 
reGtorla de fazenda, mandando um ci-
dadão commlssiooado para. proceder â 
cobrao~ amigavelmente ou promover 
a esecuçlo, este empregado teve ordem 
de relirar-se do Serro e não proaeauir 
na execação. 

Vozes: - Está Cora da onlem. 
O Sr. Presidente : - O nobre depu-

tado não pode continuar ne~se terreno. 
O Sr. Braotlào: - Vou cooclu1r. 

Este emprPgado ou CO!f~missionatlo 
da directoria, o Sr. Franc1sco José de 
Oliveira Sobrioho. chegaodo ao Serro, 
procor11u-me para o dirigir n1 exe-
cução; ruoccionando a assembtea pro· 
viocial nessa occasiào, o aooo passado, 
propoz-se aqni nm projeG~o. perdoan~o 
o pagamento ao tanganhao, qot nao 
passou; o d11vedor remisso usou ó._ to· 
dos ~· m.eins para não ~er citado para 
d:.r bt.os à penhora; mas, depois de 
muitas ,tifficutdades, r.,i citado e o Sr. 
Francrsco José de Oliveira Sobriobo lá . 
esteve 3 mez11s e tanto, com grandes 
despezas, das quaes não ~ei si roi in-
dewoisado ou não ... 

vozes : - V. Exc. está fora da or-
dem. 

O Sr. Brandão. . . e desenvolveu-se 
tanta protecçãoa ra vor !lesse individuo, 
que o agente da di rect~ria teve. a6oal 
de abandonar a execuçao e retrrar-~e 
para esta capital, por ordem da di-
rectoria. 

O Sr. Presideote:-Peço ao nobre 
deputado qne se restrioja a questão de 
ordem. 

O Sr. Brandão : - Entretanto. até 
boje, não se sabe si esse commis.~iooado 
da directoria de fazenda recebeo oo 
não iodemnisação das despezas de via-
gem e do seo trabalho. 

Sou, porem, inrormado de qae não 
'oi indemnisado, nem das custas que 
adiantou e booorarios que pagou ao-
advogado que se encarregou da exe-
cução, de qoe não me quiz encar-
regar. 

O Sr. Presidente: -Continuo a pedir 
ao nobre depalado qae cinja-se à ma-
teria de ordem, porqae dessa forma 
está violando o regimento. 

O Sr. Braudio:- EG quero ooica-
meote fazer um protesto, porque Dio 6 
poeeinl qae Bquem d8SCCMlbeeidu 
da província estas protecç088 eeeao-
daloeu que o gonruo dá a seoe ami .. 
gDIO. S . T . . u •• r. AntoniO e•xe1ra : --. ,. 
discussão ja se acha encerrada. 



A.~NAE~ lOOS 
Um Sr. de,>ulaolo:-P.:rdi'O a nppor· 

tunidatle. 
O Sr. Camillo Prates: - Toda a oe-

ea~rào é opportu na para lle denunciarem 
escaodalos. 

O Sr. Braorlão:-E' preciso qthl a 
provlo.:ia ~<aiba como ~li o :orreca,Jatlas 
as suas rend~~; os a mlgl's do governo 
JJ30 pagão impos to~ . purquo ~ão pro-
&egído!l escaodalosam~o tP, ao passo 
•1ue o:s atln· r~a rius uu bào de p~gar 
ã boca do cofre nu hàCI de !!O!Trer 
exeencões violentas sobre seos bens. 

E' r.untra i~tu IJ"e P.U prut,.st•J e 
igualmente coetra o sy.stema de aba-
farem-:se a~ discn s>ôP.~ , sy~lema que 
impedu o •lepulado de trazer a l'sta 
t ribuna fa l:IOs COIOO C~lo o muitos 
outros quP. eu preteo•lia •leoundar 
( muito bem). 

O Sr. Vnz d e Lln'u (tlel<l 
ordem): -Sr. pre:mleuhl, pe•h a vala· 
tra pela nr·l~m simvlesmeute p:tra 
protestar contr~ o eucerramenlo da 
d i:scnssão. 

Tenho j~\ sido vic tirua 11u ene.er ra-
meulo da disws~àtl tio orçamento pro-
• in ci~ l ; sPnllu·n al(ora ~~·g uutla vez, 
rom o unccrrameutu J.; •Jrs;ussào do 
orçamento municip;.l, nàu posso tltHtar 
passar sem pr.rte.~IO este racto ano-
maio, porque cu nào teohn rulpa de 
que qu~sr toda " ses~ào, tlestle o seo 
começo, tenha sidu coosumitl~ com dis-
cussões políticas e pessoaes. 

Eu não tomoli partA nessas discus-
sões e. portanto, tenho L11d0 o direito 
de protestar contra e~e açoda .. entu 
com que se vae encerrando a di~cus
s3o de malt ria.' as mais imporl.lntes 
que por aqui traosi tão (mwto ôem). 

E' preciso quo o meo d istriclo, que 
a província saiba que nunca conlri-
but para que o tempo de nossas ses-
EõeS ro~se consumido irut tilmente com 
discussões políticas e pessoaes, que em 
aada aproveilão aos interesses e ao des-
eavolvimtoto da província (muito 
""")· 

Com o eocerrameolo da dissussão 
do orçamento municipal não me foi 
dado declarar rrancameote qual a mi-
nha posição nesta assemblea. 

E. pois, eo, que oão tenho me eo-
~ohldo nessas dbcllSsões iouteis, que 
nada signiftcão com relaç3o aos inte-
resses da protincia, teobo Loda a ra-
zio ('ara Jatrar este prOteSto DOS ter• 
mos em que o teobo feito (muüo 
bem). 

O Sr. Ca.a:llo Pratee {não 
temos o seo diseurao). 

O Sr. Augu&t.o Ce8a r :-Sr. 
presidente, a sub-emenda que mandei 
à mesa oào faz mais do q o e corri-
gir uma emenda o!Terecida pelo no· 
llre dt puLado, o Sr. Larayeue, relativa 
à lei '~ ''o concede prorogaçào de prazo 
por I I) ao nus a O. Franclsr.a Ua ptlsta 
CarnNr••. viuva do 1. • coocessionario 
ria puniu !lo r:o das Velh"~ · Antonio 
J. ,~ú F.:rnand r>.s . qne havia obtido pri-
Yilcgio pnr 30 aonos para con,:Lruc-
çán. uso c gozo da meocioo~da ponte. 

E' pela le i o. 1852 de n de outubro 
de 1R71 que e•sa Sra. obteve a pro· 
rO{{•çào tle prnn. 

Esta lei, tJne te1·e a llevi•la sanrção 
da prc~ iflrocia , da província, constilu io 
um cltr11ito,que não pode ser destruido. 
nern al terado de qualquPr modll, salvo 
untra ll'i , cercada de igual rurmalidade. 
precP ·eotln de rnonslnçàn e pnwa~ de 
quo á cnncessiooaria faltão di reitos 
par:~ manter o priviiPgio. 

E.<t;rs ctrcumstancias nào ror11o prova-
ria< pPio illustre deputarln. n Sr. La· 
faye ue, que, pnr equivoco som t1uvida, 
pretende CJU" o~ t>ITeitos <la lei citada 
~erào preJudicados pt> la resoluçàCJ que 
nra ~e discute e qur. por sua natn-
rrza. uào poli e oiPrrocar tei~ que têm 
toda~ ali formal idades preenchidas. 

Portanto, reconhecera esta assem-
bica qnA os direi tos f1a concessionaria 
se asseotão em solidos fu ndamentos, 
qnr, dcvrm ser mantidos por nós, que 
aqu i ·eprcsentarnos a rorr,:& viva da 
lei, du direito e da razão; decidrr de 
modo diverso é estabelecer a aoarchia. 

A. a~st!Tlblea , [lfl rem, ha de fazer a 
oecessaria justiça. 

Ora, desde que uma resolução. qoe 
nào tem a saocção do presidente, vem 
ferir de rare uma lei que ja existe, •e 
V. Ex c. que essa lei otreodo de frente 
d rei tos adquiridos e oào pode de modo 
algum figurar no corpo do orçamento. 

Eis porque, a contra-gosto, visto como 
de modo algum queria contrariar Oll 
desejos dos illnstres deputados, repre-
sentantes d" t6. • districto, o!Tereci esta 
sub-emenda. raoto maia quanto preciso 
explicar meo a.odo de proceder nesta 
questão. uma vez qne amigos do meo 
districto interpretarão mal meo proce-
dimento a$.•igoaodo o projeeto olfe-
recido pelo meo collega em relação à 
matería. 

Entenderão esses amigos que, tendo 
eu assienado o projeeto, ti oba contra-
riar os Interesses da concessiooaria, que 
havia entregado aos meos cuidados os 
seos direttos, relativos a este Dfgoeio, 
para decidil-os pelo poder admiois-
tratito. 
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Ora, desde que acbo-me oama po-
aiçào l1o critica, V. Exc. comprebenole 
qoe eu lenho o dever de explicar meo 
procedimento e de oppor-me o m1ill 
JlOSsifel 1 pa3113gem dessa lei, <t ue, como 
deixei dito, rere direitos :uJquirido~. 
qoe todos devemo~ re11peilar e garaa:tir. 

'E' o que linha a dizer. 
O :;r. Presidente d•z qne a emenda 

oft'erecida pelo Sr. L,f<&yeue em ! . • 
diecua.sào ao projecto de orçamento 
municipal ja faz p•rte do corpo desse 
projeclO, que ~cba· se em a.• discussão; 
port.aolO, :Jà•> pode acei tar suh-emeoda 
alguma. 

Vai sobmetter a •otos o requeri-
mento do Sr. Blfroso Jooior. 

O Sr. Barroso Junior requer vot.ação 
~m separado da parte do projeclo r&-
lalin ã re•ogaçào da lei D, •• 

O Sr. B.ubosa da Siln de-:lara que 
absteve-se de tomar parte Dl questão 
de ordem que letaolOu-se, porque o911a 
acblo-se i utere.;sadas pessoas a cujo 
respeito tem impedimento l.egal. 

E' apr.rovado o requenmento do 
Sr. Ban •JSO Junior. 

Nioguem mai~ petliodo a palana, 
encerra-to.. a discusslo. 

K' approvado o projeclo, menos na 
parte separada, a requerimento do Sr. 
Barroso Junior, com as emendas os. 
'9, tt. tiS e t6. 

O Sr. Presidente designa para or-
dem do dia 20: 

Ad tt ll tjt HORAS DA IIIA lfH.\ 

Expediente e apresentação de pare-
ures de commissOe.~. 

ATt t B t j 'l. O,\ TAitDII 
3. • discussão do add1li •o o 8 010 pro-

jecto o. 3•9. 
3. • díscussio do projeclO o. 36v. 
3.• • do • o. 405. 
3. • • • do • n. 343 (pos-

turas manicipaes de Ouro Fino). 
! . • discussio do projecto o. 3'1..2 (pos-

taru de Ouro Preto). 
! .• discussio doe additiYos U, 41 !O 

do projcrlo u. 3!3. ' 
t .• discussão dos addilivos ao prD-

jeclO o. 369. 
,bf i ll t j i UA TAIIDE 

! . • di~osslo do addili•o o. H e 
seu snb:'l•talivo ao projecto o. UJ4. 

3_. • daacnssio do addlli•o o. 16 ao 
proJeetG 360. 

biteassio do pareeer illdeferindo a 
prt~ d~-eidadlo Coe&& Gaet'es-de 
om pn•dtglo para 11\nda do rerro-

Di.eallto doe addi&i't'oe do OI'Ç&JUDtci 
pro't'loeial. 

AT!i 3 11011 .\S DA TARDE 

Apresentação de projectos, indicações-
e requerimentos. 

Levanta-se a sessão. 
-----. .. ---

ACT A 110 111 A ! O OE AGOSTO DE 1888.. 
P RUIDI ICCI A UO Sn.C.UIPB!.LO (olce-pre<ide~tle). 

Ao meio dia. reiu a chamada, acb:lo-su 
~rtSen Uls os Srs. C>lll pcllo, Na varro, Velloso. 
Cl:mdionor Nunes, Lui~ V iei r;~, Teixeira ca 
Moll.l, Auguslo Cc.i:ir, Tolendat, Sabiuo 
BArr0$0, Jununeoh•. Nel5on, Nogueira. 
Coelhu de Moura, Anlonio Teixeira, Gomll$ 
C~ndltlo, Carlos Nogueira, lgnaclo Mu r&a. 
Vioul, Anlero. Jose Orandlio, t.ar&yeue. 
Soares Pclxolo, Moreira da Rocha: ra11aodo 
com causa ! arlicipada o-~ Srs. · Sll vestre 
Ferru "Jos PorO rio e ~em olla os mal> SrJ. 

O Sr. Presidenle declara que não ha sessão. 
por r:: ;.. ~;t UUIIIerO legal. 

- ·---- ... -- -··-
4~. · SESSÁl'• ORDINAitlA. EM ti DE e 

AI> :_-ISTO IJE 1888 
PHII.!IIDBIICIA 00 -SR . CAIIPI~I.O (YICI · 

I' lUIS LO K !ITR) 

SUIUIARIO : - Acu : - Observações dC) 
Sr. Josino. - Approvação. - Ob:servaçõ~ 
dO$ Sr:~. A. Maia e Jos.l flraudào.-Pareceru 
de COOIIIIiS..<ôes. - 080&11 DO DIA . -llllmi-
graçio. DiscuNos dos Srs. Unira, Cam-
f>ello, José Brandão, Vioui, Jurumeuha, Jl)-
sino, C. !'raleS, Ramiro, 1\. lfor1.1. V. de 
Luua, S. Peixolo, T. DWirte e Barra» 
Junior. - Roquerimcnlo. - Nogocios d() 
Serr11.- DisouNo o rcquorlmenlo do Sr. 
Uraudào. 
Ao meio dia, feita a cham~oda, achAo-

se pr~otes ~ Srs. Campello, Na varro. 
Salath1el, Josmo de Araujo, Lindolpbo 
Caetano, Amemo de Mattos, Aristid.es 
Maia! Amaral, Camillo Praw, Outra, 
Rodrigues Horta, José Braodào, Frao• 
cisco :sã, José Theodoro, Alvaro lllla-
cbado, Vu de Lima, Barbosa da Siln 
Ldayette de Godoy, Márt1ns d6 Ao.: 
drad., , SoOBa Rabello, Aotero Floreo-
cio, Orumoud, Carlos Nogueira, Fer-
reira Alves, Sabioo Barroso, .lurome-
oba, Coelho de Moura, Soares PeixDto 
Fraocisco Braz, A •elloo Correa T~ 
leadal, Moreira da Rocha, Aotooi~ Tei-
xeira, Violli, Muna, P•meata, Teixeira 
da Moua Teixeira Doal18, Luiz Vieira 
Claodiooor Naoes, Augusto Velloeo• 
Gomes C:oodido e Nelson ; rattaodo co~ 
cansa participada os Sra. Sll•estre Fer-
raz e José Porfirio e sem ella os mais 
Sra. 

Abre-se a •essio. 
E' lida a aeta da aalecedeote. 
O llr. .Jo•1no (oio Lemot as 

aau obeenaçôes.) 



.A. 2'l~AES 1ooo 
E' approva•lc1. a acta com a correcçào 

de que lralou o Sr. J ~>siuo. 
E' iguahoenle approvatla a acl.;! da 

reuoiào de ~0. 
O S1•. Arletlclc8 ~lula : -

Sr l't'c$otlt•tttP, no UfJIJI'ttl .IHnci··o 
nllllttanh:ut•• pnhlit:ado, 110 s~n nu-
mero llfl ll.olllnolo, li a acta da sessào de 
1 o lo AgotslO, ~~~ ~ 11 UI! vem um rt~ · 
qu.·r.uto•n l•• 1l•• """'11 deputado. meu 
comp:1 •h··iro do •llstre.:lo, o Sr. C. Cer-
qneil'oi, c"'" reiJçãu a ract~s occorridos 
ua I.Í•I:llle do l't~ tui.Ja. 

Nlltn ru, nem o meu outro corr~pa
ohoiro dt~ tlistncto, u Sr. Soares l'ei-
X••ht. UtHlhum du nós acuava-se na 
ca53 no dia eut quo roi OITI!recido esse 
requurimeulo. 

f oi C$Se o mo li vo de nào constar da 
acta nem ao menos um aparte lle qual-
quer de oó3 em deft!sa de um cidadão 
distiucto, que, embora meu adversario 
fOii lico. eu reconheço possuir quali • 
•lados dignas do cargl) que exerce na 
cida::le do Pomba. 

O Sr. Soares Ptlixnto : - Apoiado. 
O Sr. Aristides Maia : - Sr. presi-

dente, a pronuncia com que se d1z ler 
sido fulminado essA individuo A moti· 
vada por um raclo iosigolficaote, que só 
pode protluzir eiJ,silo, olhada pt!lo pnsma 
do odio e da prevenção, visto como 
o dislinclO runcciouario, que exerce o 
cargo de qu~ trata o requerlmtsnto, é 
inimi11o pessoa.! do juiz municipal do 
termo do Pomba. 

Como ja li ve occasião do dizer nesta 
casa, iof~lizmen te a comarca do 1\io 
Novo aclla-se dirigidJ por autoridades 
que não têm o pe.'IO e a circum~p~o 
oecessaria:~ para procederem como ver-
dadeiros juizes, segundo os diclawes da 
san razão. 

Letanlando estas poucas palavras em 
defe.-~a de um cidadão didlinclo, eu não 
&eullo por Om accusar a maia ninguem, 
visto como o juiz mu01cipal do Pomba 
e o ju1z de direito do Rio Novo ja estão 
Culmi.nados pela execração da opinião 
publica (apoiados d4 ba .. ciJd4 liberal). 

O Sr. Soares Ptixoto: - Na opinião 
de V. Exc. 

O Sr. Rodrigues Horta:- São de 
.gloriosa memoria. 

O Sr. Aris\ides :.laia: - Tenho con-
cla ido. 

O •r. Draodão.- Ptdi a pala-
wa, Sr. presideo&e, para raaer uma 
qoeisa coolra a mesa da assemblea re-
laliumeo&e á organiaaçào da ordem 
do dia. 

Ua di vt~r:IU medidas de esta&islica, 

nas quaes esta vamos de accordo os Ú•'· 
putallos 1le 18.• districto, lfUe nàv 1.r 
r.m•ciào discns.•ão alguma o que, entre-
tanto, 0~0 lÔIO sidn daf1as Jl~ ra ordem 
f1o dia, ~enrlo, portautu, lll'ejuf1ic:ulus 
no~~ns tli rci tos .:om preju ízo doJ li ii-
lricto. 

A IPm lfi~so, vPjo hoje na ordPnr •lo 
dia inf'luiJu~ tiJdos os projechJs que ~e 
achào em :1. • tti~rns~ão ! 

Ora. conw tl lJUtl haYe•nos de cnm-
prP.heuoiP.r 1stu 1 ( . .Jpota.tos). 

Qnaes >ão esses prt•jo~tos. 1Juantos 
~ãu dlc~. do 1Jtlu tratàu? (tlpoilrnos). 

Isto é UID3 arca para •O fa~Orem pa.s • 
sa1· muitas pall1las tlesapercobidamenle. 
( U i.~udas). 

E' a rt.clamação e quPin que tinhl 
a fazer; e e~pero, Sr. pre~itlen tc. quo 
V. Exc. alll!ntlerà a ella beoignaruent~. 

Aproveitando-me da op[lOrlunidade. 
Sr. presidente, peço á. V. Ex c. permis· 
são para levantar desta tribuna um 
p ro te~ to sol ~moe contra a~ violenctas 
que e~le govPrno, pnr seus agen te~. 
sem orientação e sem crilP.rio (não 
apoiatlos da bancada conse,·v·tdoru), 
e~tá praticando; co~Hra as perseguições 
que está desenvolvendo contra seus ad-
versarios. 

Aca I.Jo de receber neste momeot<J 
uma ca1 la de intimação, que ó o waior 
ab~urdo 1JU6 se podo dar. 

F.x islo ua lhesouraria de razeoda, ha 
cerca do 'iO aoncs, a respoosl bilidade 
de uma fiança prestada por meu sogro, 
o li nado coronel I· rancisco 1\oberlo, ao 
colleclor ela Diamantllla; nunca se to· 
marão conlas a esse colleclor. que é rat-
lecido. ha mnilos annos, apezar de todos 
os esforços quo lemos empregado oesst~ 
senli4o para provar-se com documen-
loi que o fiador não linha responsabi-
lidade alguma, visto como na data em 
que rui exonerado dís ll<1-nca oeuhum 
alcance lioba aquell t! colleclor. 

Entretanto, recebo neste momento 
uma carta do intimação, que peço a 
V Ex c. que ouça (le). 

Srs., isto reve:~ a ralta de criterio, a 
falta de coobeci.meoto da lei que tem a 
adm•nislraçào publiCA oa provrncla (nõo 
opoiudo do Sr. Burroso Junior), quo 
esLá. se prestando a satisfazer as exi• 
gt~ocias de ."s e desprezíveis inimigt • 
toeus da cidade do Serro, qf\e p&a:sáo 
dee&e modu aponqoentar-me. 

Pois como é qoe eu po1110 ser ioli· 
mado para habili tar-me eomo repre-
i8nlao&e de um Mpolio, para ver correr 
ama execução, Stlm q11o estas qoestOes 
ea&eJlo liqoida4u, 1sto é, llllm t)ue a 
iospectoria de Cazeoda ou quem com• 
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petir tome as contas, por meios rtgu-
lares e legae~. como se hlm requerido, 
para se veriftcar o alcance e por ell o~ 
ser então aecionado e executado o rts· 
ponsavel f 

Isto parece mesmo cousa propria do 
Dr. Edgardo t;. Ferrei ·a, mui to conbe· 
cido do Sr. Barroso J•1n1or e jniz mu-
nicipal do Serro, com o fim ele perse-
guir-me. 

O que admira é r1ue as e~igencias 
des~e juiz e seu!> cump&rsas tonbão 
merecido allençào da parte da admi-
nistração da proviocia e sua cooni· 
vencia. 

o S1 Darroso Junior:-Admiro que 
V. Ex c. venha levantnr essa questão ! 

O Sr. Brandão : - Mas eu protesto 
contra isto, Sr. presithmte, contra tsta 
i Ilegalidade, contra esta extorsão c vio-
leocia que querem fazAr-roe, O dPCiaro 
qo9 estão enganados, porque oàn me su-
jeitarei ounca, hei de recorrer até MS oi-
limos tribuoaes e hei de demonstrar 
que a administração da provincia é pre-
varicadora, serve de instru mento, for-
nece meios para vis e infames vin-
ganças pessoae~. que pretendem exercer 
seus am1sos poliliCOII de ba1xa P.statura 
(não apo1udu do S··· Ba· roso .f u11 ior ). 

O Sr. Preelcle nte informa que 
os ;>rojectos que se achào na onlem do 
dia em 3. • discussão são ~quelles que 
ja rorào approvados em 2. • e que ja fi-
gorarão em ord.eos do dfa anteriores 

Declara que r.àn organisou a ordem 
do dia por soggcsl;;'> do quem quer que 
fosse. 

Pareceres de commis.•~et 

São aprese01adas e approvadas as re-
dacções 6naes dos projectos ns. 323, de 
orçamento provincial, 412 de orça-
mento municipal, t45 de approvação 
das contas muoicipaes; dos additivos ~~~. 
t . t-B -. 9, t 6, ao projecto o. 9, dos 
additb·os os. 6, 4, 3, 8, 2. 7, t 7, 5, 
IOdos ao projeclo n. 145 e autorisaodo a 
extracçlo de loterias; e bem assim 37 re-
dacçOes flnaes emanadas do projecto o. 
236 de obras publicas e a do additivo 
n. U ao projecto U2 , coo~odo uma 
labella de impostos de Calda~. 

ORDEM 00 DlA 
São approvados em 3. • d1scossào os 

projectos os. 405, a60, 3~3. 4!9, 385, 
e !I addilivo n. 17 ao projecto o. 3!10. 

O Sr. lla11ios de Andrade,ob~ndo ur-
sencia,olferece a redacçlo final d~ pro-
J6CtOS os. 41)5, 369, 385, U9, !36 e 
mais as redacçoes emanr.du do additivo 
D. t-8-ao projecto n. 9, IOdos sobre 

• • • 

creaç~o de lyeeos em todas as vi lias 1t 
cidadf>~. 

São approvadas. 
E' lido e vai a iruprimir o seguinte 

pr!ljecto: 

As cnnunlsJ~··r~ ar podcros e t .• de r~ze111la. 
a que rui pre~nu lo " pcliçân de fsaias l'i re~ 
do Uma, 11rnrossor do G3 rimpo das Caun3S, 
do lermo de l'asso;, tlevldarne•II•J informAdo 
polo s;nvcruo , em quo tJedo 11110 so lho 
ahone para os f3voros da nposcmad~~rin o 
lnJl>U do INHJIO docorrioln olo 187•• n 188:i, Pm 
qu~ exerceo •• 1ungi~torlo parliw lar ua 
mrsma rrcgue, b; 

C11n$idera11d0 l)ue •e acha rt o•vidarneule 
prnudo IJU4 o llulicionario, de rar to. exerceu 
u ma[íistcrio Jlnrlicul:tr no t SJiaço tio i l'lll llo• 
allud1do ; 

l:onsi~cra11d o ttU6 ' o.lu equidade que • 
lhe abono r•ara os favores da aposcmad11r1a 
o lapso du tempo 1110 true exerceo o lll agis-
lerio particular ; 

Crms1do•rauol n ' l'W 0$13 assemhle.1 10111 
•em(lru rccou h~cídu íl\1110 apmvcilavol 11ara 
• apuseulaolnria •• magistcrifl particular. dtt 
v~o!11ne11te aJoroveiu do, •JU6 se I'Crilka 1111 
ea-111 .lc tJue sn I rata; 

S:io d~ part•cor IJUC se adnptc 11 ~CIIU ÍIIt~ 
pmjocto : 

A a.-somhloa lcgislnlil•,, rorovinc1nl d~ ~li
na, Gtrac~ docrola: 

Art. unaco. t··ee-a n g~Jv~rnu tf:t t•r••' luria 
:ut lori~tlo :\ lt•\'3( em Ctlllla para fi ," (:tVIIrOs 
da rq1osoulnrlnri a a lsnin' l'in:• du l .illlil. 
proJ(o•:;snr ola fi'O(;Uezia olo GarÍIIIjJO ~ ns !;n-
uoas. ulullll'i tolo oln São S~hns ti~o do t•nrni~n. 
o tCni (HJ 1'111 '111 1' J>rovnr h•r cxerr itlo o oMo;o,._ 
lerifl pnrlil'u nr 113 rno.ma frClJU..Zia ; r,., ,,_ 
gaolas a:< d Í.Jln~iÇo'ICS em conlrnrw. 

l'aç•l ~a ns.~onlolu~ loglsla tiva Jlro\•iuchl d•• 
Minas r:c1 aru, n"' tio) AljO<tu do 1811$1.-
M. do Andrndo.-F. Sà.-J: llnru.- c . l'ra-
tos.-J. Ou trn. 

E' lido ~ fica sobre a mesa para a or-
dem dos lrabalhos o seguiu~: 

As commissões reunidas de iostruc-
çào publica e ~ .• de fazenda, a qne roi 
presente o officio do secretario do go-
verno acompanhado do requerimento, 
em que o cht fe de secção da secretaria 
da iospectoria geral da iostrucção pu-
blica, Oclpbioo Clemente Oi.as Bica lho, 
p de a esta assemblea a decretação· 
de ama lei que anlorise o ~over11 0 pro-
vincial a comprar vinte m1l exempla-
res de u.m lrabalho seu sobre os Lu-
ziadas de Camoes ; 

Considerando qne o trabalho, a que 
se propõe o sopplieaote, de fazer um 
commeoto aos Loaiadu à semelhança 
dos qoe rorão feitos aos versos lalloos 
de 0fidio, Virgilio e Horacio, collocaodo 
em ordem direeta todas as pbrases & 
pondo claras em todu as orações u 
palavras occoltas, sobsliloindo por 
eqoivaleoleS todas as partes rorçadu 
nu estaocias, loruaodo ao alcance da 
iotelligeocia dos alomoos das escolas 
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primarias e d<l comprehnns:\o elos re-
llpP.Cti•os profes~ores as bollezas e pu-
n~mo emvrrgados oos canto~. é de 
imcoensa vant1gecn para a lostruc-
\•io pniJiica : por isso: 

Con•i• leran•lo q•1 ~ ~nmolh:Ln\e ubra 
de•e ~P.r ldvada ao fi m, nã11 limitao-
do-se ~eu autor somente a'l primeiro 
canto e qne deve em t~l commeti-
mentll ~er auxcliaclo ; ma!l : 
Consicler~odo que e~ta asqemhlca não 

pode tumar ~co con<idera~io o pe•liclo 
t}Oe lhe é dirigido, visto j-< LP.r sid11 vo-
tado o orçamento pro\·incial e n:i11 ha-
nr nclle vec ba pa• a e.qso fi111 ; 

São ils cocomis~o •:; do parccar : 
Que, não havendo aa• la a clofdrlr, di -

r ija-se o vetccionarío ao p•1de·· admi-
oistrati v o para re:<nl ver como entender, 
oa forma d•• rPgulumentn n. t OO. 

Sala lias r.nmmi::sl).ts, 2 I cl•l A~:o.~to 
de t 8R8. -J . DÚtr:c. - J. Theodorn.-
J. llorta.- C. Prt tos. 

ORDEM DO DIA 

• I mm igraçdo 
Entra em 3. • cli~cn ssão o projrcto u. 

.\:SO, que tra ta elo! r.oncecler favores para 
a c ntroclur.ç~n tl•l immi~:e·:•u tcs . 

O 8r • .Jo oquhn Dut.ro : -
Sr. pre~iden te,na qualillade tle mPmbro 
da commi~são de poderes. que formu-
lou e apresentou o prujecto que ora se 
discute, e tco•lo assigoado -vencido-
o respectivo parecer, aguardava e.~ta 
oecaslào para vir dizer a esta as:;em-
blea porque o fiz. 

Tratando o projecto aprese o tado pela 
maioria da com missão de ma teria rom. 
plesa, de toda a atualitl:ulu. mat!'ria q o e 
depende de estudos pra tccus, e oào 
tendo eu esclarecimento algum sobre a 
mesma, oão tendo, siquer, informa~.ots. 
ja da inspectoria de irnmigraçào, ja 
do governo; tratando se. alem do mais, 
de dar autorisaçào á prestdeucia para 
operaçoes de credito oo valor de mais 
de 'l,000:0006JCO, entendi qun não 
deTia concorrer com a mioba as:.igua-
tura .,ara a sua adopção. 

Eotendo, Sr. presiden tr, que este 
,Projecto vem desorganisar ou pelo me-
nos baralhar o sen iço de immigração 
que ora com~ça na província (opoiff.dos 
• ..CC apoiados). 

Tendo a admiojstração celebrado um 
coutrato com a a.ssociação promotora 
para introducção de colonos oa provin-
da, associação que olJerece todas as 
garaouas para o bom desempenho desse 
.eniço (apoiado~), não acho de bom 
eoo~elbo que nmos agora -:elebrar 
DOTO contrato com um particular, sem 

ao menos esperarmos os resultados 
daqnell.: (ap<~ia•los). 

Por muito que nos mer~ç~ o peticio-
nario deste privilegio, elle não ofT~rece, 
eo tr~!a nto. a~ mesmas garantias que a 
as~omcào pro·u11tora para a eiTPctivi-
dAciP •IA.~ to almAjAdo ~erviço (apoiados). 

Al11m tl is~o . Sr. pre~itleo te, o pro-
jecto rP~rulr-~e da falta dn uma clau-
sulA e~srncca I, qual a de (Jodrr o go-
ve•no r,11.Pr o contrato com quem me-
lhorr:< condiçocs orrerec.er , ohrlga-~e-o 
a f:cur n contra to r.om ''~ ci•lad:\os 
JnM(IIÍm Muimiano Fa~unde~ dtl ~le ito 
e ~t:c not! l Ca~t~no da :Stlva Lara. po-
drrulu, entrllt~ n tc•, h~ ver QUem O[Hreça 
mais vau ta~:tcos à provincia do que es-
tes. 

ltc·cligirto. como e;t.'l, sem es~a r.lau-
sula. 11 prnjPt to é an t&.q uma mectida 
pe~soal rtn que uma rne.tiela ele interesse 
da proviocia (ap ·íad••s). 

Ura. esta a~semblea, quP, n1 opinião 
ela impreo!\3 neutra ela rórttl, como de 
alguns pontos da provinci:l, tem se ele-
vatlu ta nto no conceitn publico pela 
deif icação e patriotismo coeu que tem 
sahi•lo pautar srus a elo~. tlev" agora 
srm estuelos serins, SI'ID grande rrae: 
xãu, adoptar um projecto ne ta." coudi-
C0Ps, oneraneln a pro,•iocca em mais 
de '!,000:0006000 l 

Ao menos, Sr. presidente, devíamos 
ter iuformaçõe.~ ela inspectoria de immi-
graçào, repart iç:1o que foi creada jus-
t:lmente para P.:!tudar e dar parecer 
:;obre todas as questões a tt ioentes a este 
assnmpto. 

Eu en1eudo. ~oi~. que e.~te projecto 
vae apenas satrsfa z.er uma preteoção 
iodi•idual, aonullando completamen te 
o serv ic•• de immigração, que se acha 
apenas inic_iado e_ntro nós (ndo upoca-
d os), e assem, nao tendo, como disse 
os uecessarios .escl_arecimeotos para da; 
um voto conscc~uctos~. vou requerer o 
ad •amcnto da d1scussao des te projecto 
até qu" seja ouvida aquella repartição 
(muclo bem). 

E' apoiado e posto em discussão 0 
seguinte requerimento : 

1\equeiro o adiamento da discossào 
até ~ue sejào ouvidos a inspectoria de 
immigração e o governo.- J. Outra 

O 8r·. Curnpello (não temos ~ 
seu discurso). 

O 8r. Drondilo (pela ordem): 
-Abundando oas considerações que 
acaba de fazer o nobre deputado 
tambem entendo que o requerimentO 
que se discute é Joopportuoo e trata 
somente de matar a questão no na~
douro. 

• 

• 
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Voto, po!Uoto, contra o requeri-

mento e p.ld1 a palnra apenas para 
fuPr esta declaração. 

Posto a votos o requerimento, é re-
jeitado. • 

Continua a dieca~o do rrojecto. 
o ar. Vlot.tl (não te10os o seu 

di!ICUMIII). 
0 er. .Jurumeoba I - <;r. 

presidente, jnlgan que tivesse de ~o
mar parte ue~ta discnssão ntn pou~ 
mais tarde e q ne o debate fosse mats 
desenolvi•lo. 

Iusere•i-me mesmo no sentido de 
falar contra o projeciO, como pretendo 
fall!r, esperal'do a.o mo~mo tempo que 
Tiessem á discussào alguns argumentos 
que pronssem á evidencia a coo!e-
nieneia de mais um contrato par• a to-
trodueçio de immlgraotes 

Sou daquelles que sempre entende-
rio que a proviocta de Minas, com. a 
vastidão do seu territorio, com a n rta-
bílidade do seu clima e outros elemen-
tos de prosperidade. precisa priocipl!-
mente de viação r~rrea e de lmm•-
pçào. . 

Vttjo, eo.ret.anto, que com rfllação . a 
immigraç; o, que é o poniO que se dts-
eate, nlo ba necessidade de a_ma pre-
cipit•çào lão accelerada (apo•ado do 
tlr. C01/ho de M ow,·a), pois oào temos 
o elemento mais essencial, segando 
peoso. que é a viação Cerrea. 

O immigraote estrangeiro não se 
iotemará na proYineia de Minaa. como 
ja tin octasião de dizer aqui, desde que 
olo encontre no ponto onde ne resid.ir 
os meios Cacei& de transporiA ~ara os 
18011 prodactos, pela naYegaçào Ou via I 
oa pela e11trada de ferro; e prMente-
meote temos senida por estradas de 
Cerro oma pequena zona, que é a da 
malta, e poaCOII outros pontos do oeste 
de Miou. 

Nestu condições, me parece que o 
qoe se tem feito relalinmeote á immi-
graçio 6 muito solllcieote. 

bto poaltl, obsfno que o presente 
projecto, aio obstante ser mats Cavo-
ravel do que o contrato feito com a as-
toeiaçào promotora de immigração 
actaal, desde que ainda aio tem ba-
Tido coocorreocta de immigraoles para 
esta provlnc1a, por Calll\rem-noll os ele-
menlOII mais fliMndaee. que. aegundo 
p1010, alo a mt~ma Tiaçào rerrea . . . 

O 2k. Soares Peixoto: -E· IDl\i~ uma 
ru1o para olo te fazer outro cootra&o. 

o-sr. Jnramenba:-Nio ba um só 
argumento que demonstre a nec&s.'lldade 
de outro contrato. 

Eu, pois, temo e muito que esta 
preteoçào venha abrir os bori800l88 
para outras, eollocando assim a admi-
nistração em difliculdades quanto b 
nos!'lll finanças . 

O Sr. Vn de Lima: - Isso não é 
razão. 

O Sr. J urumenha: - VPjo qu~ a media 
dos preçns u ta ~IPC.idos oo projeeto é 
de 45,373, Pmqnanto que a media dO& 
pr~s da assortação po omotora actaal, 
se~undo diz o parecer. é de 56.6t5. 

Este argumento não deixa de. ser 
seductor, mas. não tendo os meus tllnll-
tres c1llegas, que discutirão a materia, 
mostrado e•ideotemente a oecessidad«J 
de novo contrato e, ao mesmo tempo, de 
outro encarregado de immigraçào na. 
província, entendo ~e todo ponto ~ee«'!
sario aguardar a tnteroaçào de •mm•-
grantes e os resultados que a associação 
promotora do Juiz de Fora pO!IS& 
trazer. 

Nestas condiçóes. tendo explicado o 
meu voto. aguardo a discussão ctos de'l 
mais oradore~> para me pronunciar aft-
ual ou dar o m~.•• •oto contra. 

Entendo. Sr. pres;dente, que em u-
sampiO cte tanta magnitude e traosceo-
dencia não devemos proceder com l.anla 
precipitação, sem um minucioso 8$lndo. 

Não é pequeno o contrato feito COID 
a associação do Juiz de For .. para a 
iotrodocçào de trinta mil immi~raotes. 

Até esta data não temos reub1do ne• 
quinhentos colono~ ; de que nos ser-
vem tantas leis e aotorisações sem con-
tarmos com a immigração em alta es-
cala r 

São muitos os qoe a~se~erio qa11 o 
contrato feito pelo governo provincial 
é por demais ruinoso á provincia e até 
aflirmão que a a~iação obtem oa 
lacro liqotdo de setecentos conlOII de 
reis. 

Penso que o contrato Col legal e ao. 
termos da lei ; si podiamos ou devia-
mos .. bter maiores vantagens é outro 
caso. Si andamos mal, que slrva-oe» 
de lição, não convindo novos e novos 
contratos antetl de observarem·ll8 ma-
duramente os beoefiCOII ou pesaimoe r&-
soltados do primeiro. 

E' o meu pensamento ; aguardo ~ 
lbor juizo na discoulo dos susteoLa-
dores do projecto e offerecerel eaa 
tempo algumu emendas no sentido ele 
concorrencia pabliea. 
o. 8re . .;Joelao e Camlllo 

Pa·at.ea (ulo temos os seus discon101) 
O ar. Newarro (urflif\do tJ. 
pru~) : - Respondendo ao oobr8 

• 
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deputado, que acaba de fuer incre-
pação à mesa, declaro-lhe que ella 
aceitou o requerimento de encerramento 
nos termos do regimento ; ja expliquei 
o f11cto e é escusado io$is tir. 

Agora. ~i a mesa, como di ~~e S. 
Ex.c . lt·m rontinuado a diril(ir os tra-
balho~. npPzar rle achar·so em mioo-
·ria. á S Ex,;. re~ ta va o recurso rt>gi -
mental de prnp11r uma moção de des-
confia nça á mesma (·• pnrú, ). 

~l:lnltmhn. porlllrllo. a minha decisão. 
aceitau·lo o rt>querimento.que vou sub-
mettn a ,·ntos (mui/o bem). 

O Sr. A.•·lttUdc a ~la!a (não 
lemo= o li6U tl iscurso). 

O 8r. Hora." .Junior (pela 
Ol'dem).-Sr. presidente. estranho que 
V. Exc. , que tão nitidamente ouvio o 
Sr. Outra pedir a palavra, não tives.•e 
ouvido que eu logo em seguida a pedi 
lambem ! 

Entretanto, no líno de ioscriJ:ção eu 
me acho ioscripto depois de 3 ou .\ 
Cltadores, o que me faz crer que ha 
firme proposito, intenção de se enga-
upar esta discas.~o. de se arrolhar os 
oradores que querem, como eu, mostrar 
os inconvenientes deste projecto ! 

E é tanto mais estraohavel isto 
quao•.o estamos no fim da sessao e 
nm se tratar de um projecto de favor 
puramente pessoal (apoiados e não 
apoiados; apartes), Importando uma 
despeza de cerca de ~ mil contos ! 

E' estranbavel que nestas condições 
se queira abafar uma discussão tão im-
portante como esta ! (Apoiados). 

Eu lavro meu protesto ! 
Nlio hnendo numero para se votar 

o requerimento, fica prt>Judicado. 
Continua a discussão do projecto, que 

fica adiada pela hora. 
o 8r. Va.z de Lima (pew or-

dem):-Sr. presidente, é com bastante 
pezar que eu Tenho declarar, em meu 
oome e no de meu compaobeiro de 
bancada, o Sr. l!iartins de Andrade, 
que nós, os repu~licaoos, ouo~ aban-
donamos es&e rec1oto para evttarmoe o 
aos!O pronunciamento pro ou contra 
qualquer medida aqui apresentada, 
ou oca encontramos motivo oenhnm que 
I)Odesse pór obices á nossa todepeo-
Jeocia, à maoifes&<lçào de oosso To to ! 

E' por isso que eu estranho o proce-
dimento de alguns collf'ga~. que reli-
rio-se da casa com o Intuito de Dão 
tomarem parte em certas votações que 
aqui ae dlo ! . 

O Sr. Aristides Maia:-Para nlio ser-
mos CIITI fhado1. 

O Sr. V. de Lima:-03 dP!>peitatlO". 
qt.A assim procedem, não revPiào a in-
dopeudencil que deevm ostentar com 
relação ao seu Yvto. ( N tio apoiado do 
S•· Brandão). 

Tdm-se datl•l 3qui eocerrnmAntM de 
rnateria• .11uito mais importantus "· no 
entanto. os nobres deputados uão ~e tt\rn 
revnlta•ln contra isso I 

Ku mPslllo ja fnr victima tio encer-
ramento da5 •Ir c rr<~ôes dos orçamentos 
provincia l 11 uraulcipal f', no entanto. 
não me r~ tirei. estive sempre firme oo 
mt>u posto. votando semprH pro ou con-
tra, cnnrurme os impul>os de rninba 
cun ~cieo c ia. 

F lli, pois. para lavrar este protesto 
que levautei-me. 

Quero que a província 8que sabPndo 
que nó<, os membros da hancada repu-
blicana, nunca no~ rt'liramos do re-
cinto oara não votarmos por esta 011 
por aquella medida. 

O S r . Soare& P e ixoto (pela 
m·ctem) : - Sr. presidente, devo decla-
rar com toda a franqueza que fu i um 
dos que se retlra:rão para evitar que fosse 
votado o requenmeoto. 

V. Exc. sabe que inft>lizmente tenho 
sido privado de manifestar-me a re-
speito de qnasi todas as questões que 
se tem ventilado nesta casa. 
A:~s im , não tendo podido 8Iteroar a 

minha opinião sobre o presente proJe-
cto, nem tampouco sobre outras medi-
das que traositão por esta assemblea. 
porque trdas as discussões aqui são 
arolhali:~s depots de quatro simula~ro• 
de discursos, não tenho outro remedio 
si não explicar o meu voto. 

Achava-me, Sr. presidente, inscripto 
para fa lar contra o projecto, para d&o 
clarar unicamente que votava contra 
el:e. porque considero-o altamente ia-
conveniente. 

Veio. porem, o requerimento de eo-
cerramento, apresentado pelo nobre de-
putado, o Sr. Jo~ino. leacte.- desta pba-
lan~e, e, vendo que evidentemente pu-
suta o encerramento de S. Exc., tomei 
como ooico alvitre rellrar-me do salão, 
porque 1este m()ll11 não haveria no-
mero para votar-~·:. 

Conumo tomar a responsabilidade 
dos meus aclos e, por isso, venho de-
clarar que retirei-me do recinto, all111 
de que o requerimento do nobre depn-
tado não fosse votado. 

O 8r. Teixeira Duart.e a 
- Nào venho, Sr. presidente, abuo-
dar nas mesmas cousideraçOes que aca-
bio de ser feitas pelo nobre depotado. 

Venho, exercendo um diréito qoe 

• 
• 
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me assisto como reprll!leotante da pro-
'fiocia, dar-lhe oma sati~raçlo. 

Venho, Sr. presidente, lamentar a 
anitnde assum•da pela assemblea pro-
'fineial de 1\linas quantfo ~e trata d • 
uma medida de tanta importaocia. 

Venho ainda, Sr. presidente. de-
monstrar á ca~a. declarar à V. Ex c. e 
1 província que voto a hvor do p·o-
jeeto, porque acbo que cll~ consulta 
ama das mais vitaes e palp1taotes ne-
cessidades. 

Venho, Sr. presidente, lamentar a 
posiç•o aoti-patriotira assumida pelos 
representantes da província, ob~truindo 
um projPcto de tamanha magni tude. 

Vt'nho ainda declarar á V. Exc., á 
esta assemblea e á prn•incia que é la-
menta 'fel que a assemblea provincial de 
Minas, que tem mrrecido louvores e 
encomios da imprensa da cOrte, rt'pre-
seotada pelo Jornq..l do r.ommercio, 
queira fazer neste momentn a politic:t 
do in teres.~. 

Nlo posso deixar de lamentar, ~rs. , 
que se queira fazer a política do in te-
resse, a política asphiliaote, quando se 
d'JTeri~t fazer a politira larga, compati-
·el com o dtSt'D'I"OlTimento material e 
10oral da nossa proviucia. . 

Não vejo, Sr. presidente. por ma1s 
tratos que dé á imaginação. motivo 
plausível, logico e procedente para se 
combater um projpcto desta natureza. 

V. Exc. comprehende perfeitamente, 
Sr. prcsidentt~, que a passagem deste 
projecto é uma medida altamente pa-
triotica em relação ãs necessid;.des da 
protiocia, em relação ao momento c~i
tico quo a lavoura atravessa. 

Sr. presidentt', eu peço á V. Exc. ow 
pouco de tolrraccia por al_guos miou-
tos. porque eu qnero JUStificar o meu 
"fOto. 

Eu quero, alem de justiOcar o meu 
•o&o, lamentar, e lamentar prnruoda-

meote, a politica pequenina e asphi-
xiaote feita na assemblea provincial de 
Miou com grne prt>juizo dos interesses 
da provin.;ia. 

O Sr. Coelho de Moura : - E para a 
qual V. E1c. tem concorrido com o seu 
r v to. 

O Sr. T. Duarte : - Com orgulho o 
dtgo, ao tenho totado por media ~~~ qoe 
cousultão os verdadeiros interesses da 
protiocia. 

Penso, Sr. presidente, que V. Exc. 
deeidio perfeitamente bem a questão 
de ordem lenotada pelo nobre depu-
tado, o ~r. C. Pratas. 

Penso que dneriamos votar imme· 
diatameote o projecto, porque a soa 

o tilidade e vantagem sãu incoot6l'ta-
'eis. 

Pedi a palnra apenas para declarar 
que dou todo o meu apoio ao projeclo 
pelos motivos que venho de expeoder 
(mui/o bem; muito bem). 

O 8r. Darrol80 Junior : -
Sr. presidente. eu peço ã V. Exc. q~e 
consulte a casa si concede prefereocl& 
para que sejão discutidos os projectos 
os. U . 443, 3CllttadiUivo o. U . 

Mando á V. Exc. o meu requf:rimento 
por escripto. 

o 8a·. Joelno (não t~mos o seu 
1liscursll). 

O 8r. Preeldent.e :-Tenho a 
lleclarar ao uobre deputado que ja exi5te 
sobre a mesa um requerimento do Sr. 
Martins de And · ade, que deixou de ser 
votadu p r ratta de numero. 

l) Sr. A I varo 1\lacbado (pPla o,·dem) 
decllra que. achando Inconveniente 
a d!•cussãn de materia tão lmpqr-
tante ~ ultima hora, com certo açoda-
meoto mes'llo, entendeu em sua con-
sciencia qub era melhor retirar se do 
recinto do que votar pr~ripi tad~ mente 
pela pa.~agem ou não passagPm de uma 
medida dessa ordem. 

O Sr. Francisco Amaral (pela ord.em) 
estranha o procedimento dos coiiPgas 
que retirarão-se para oào votar, sarri-
ficando assim medidas de interesse d& 
província. 

A discussão fira adiada pela hora. 
APIIESENTAÇÃO DE REQUERIMENTOS 

N egoclo1 do Serro 
O Sr. Joaé Drandõo : -

Sr. presidente, no penultimo dia de 
sessão, sem que o esperasse, cabe-me 
ainda a palavra para razer um reque-
rimento, pedindo inJormaçOes ã adml-
ministraçào da proviDcia. 

Este requerimento entolte mataria 
gratissima. pois refere-se á arrecadação 
das rendas publicas. 

Começarei dizendo que os 1mpostos, 
como ja li'f6 occasião de scieotiftcar i 
casa. não slo cobrados com exactidão e 
com os rigoros da lei. ai não daquelles 
oue não pertencem a parcialidade do 
governo. 

O Sr. Coelho d" Moura : -Isso o.ào 
~ posaivel. 

O Sr. Brandão : - Deu-se u mi-
nha comart~ e cidade da minha re-
sidencia am facto gruissimo, contra o 
qoal protmei e continuarei a pro&estar 
sempre. 
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Um deveJor remill~ , um tanganhão, 
que fez fortuna à custa do comrnercio 
de carne humana, IJUil exer<;eu por 
long011 annn~, ouoca pagou um cobre 
de imposto ! 

O Sr. Barro~o Junior : -l'orque nào 
foi lançado. 

O Sr. Bra nrláo : - Foi l;rnçado e lle-
maodou r.o111 a pro,·inria. 

O Sr. narro~o Ju uior : -Foi lanpdo 
P.rradamentll, rara uào me servir de ou-
tro IIUalílicMívo. em 11(81, abr :r.o-
genolo-:<e aunus anteriores. quando 
aiotJa não lr:t via ler est:.heleceodu o 
imposto. 

lslo mostra o fim que se Li nha .:nm 
tal lauçamento. 

E .!:e.~a questão ja foi julgaola arptí na 
assemblea o anuo pas ·adu. 

o Sr. nraudão : - Esse IDtlividno foi 
lauçadn r:orno sujerto ao rmpl)s lo do 
induslria!4 e prufis$ôl!!', por sll ••ar ao 
commercin de compra e vemla ole e.cra-
'fOS. mas nunca vaguu o imposto. 
..-oi acrinoado pela quantia ciP. 1!l 

contos e tanto. emhargrm a e~ ccuçfro u, 
recorr~ndu p;tra o juiz" dus fd tos da fa-
zenda, fui u seu tl~brto ret lnzido a 1 ~ 
contos e t3ntn. 

A thrl't lurra de razeot la commis-i•l-
noo um honratl·.1 o.:idadão dPl;la capilal, 
o Sr. Francisco José de Oliveira Sobri-
obn, para ír ao Serro fazer a execução. 

Este empregado lá esteve marsde tlois 
mezes, fazendo grandes despezas e, a li -
na I. tev:~ ordem para retirar-..e e dei-
J.OU a execução parada. 

Eu quero saber sí este empregado 
perdeu o seu trabalho ou si foi pago e 
por qne verba, porque ello tinha uma 
porcentagem pela cubrança qut~ fizesse. 

Elle, po•em, não fez cullrança, por-
que teve ordem para r~tirar-se e eu 
quero saber si foi ou oãu indemoisado 
do seu trabalho e despezas, que fez 
c:om custas e llooorarios a seu ad vo-
gado. 

O Sr. Barroso Junior : - Nãn r i io-
dem.oisadc. sioào <la porcentagem pro· 
porciooal á cobrança qus realisou . 

E nem podia ser de outra forma. pois 
não havia de perceber porcentagens de 
quantias quo não entrarão para os co• 
fres publico!'. 

O Sr. Bo aodão : - Mas não foi por 
culpa deite, porque teve ordem da dí-
rectoria de fazenda para retirar-se do 
Serro ou, por outra, foi obstado de pro-
88guir u execução e, por isso, reti-
rou-se para esta capital, onde reside. 

O Sr. Barroso Junior : - Justamente; 
e assi.m. ímllSdio·se que fosse praticada 
uma tDJOSllça. 

O 5;. llrano lão : - i\ 1.• parte do 
meu requeruoenlo 8 a seguinte (lê). 

:'ifw acho urna expllc:u;lio j tlSia , con-
fessa v ri . . . 

t' gr. narro-<o Junior : - () nobre de-
(lnlatlu r.:;tft mol\trando 'tll8 nada co-
nllrr'll t l~~tn qneslào. 

() :u1 vng;rolo rle Jusú Angnslo tlols San-
to:\ r"í u llr. C11elho. 

.\ !] ll e~t:iu vt•ro par., a capital~ :\tJit i 
tcn! tl cd~~o f., ,·ora vel. 

n ' r. Urandão: -Sei •tne o n.•hre 
rlr•pul;ulo I• n r roltlt:lor nato do Sr. José 
.\ngnslu rins Sanlos o garanto opto a 
opw,wiu n:in 11' \' C c UPill pndia lt\r rl u-
ci~:·u, r;tvoravef; 0 npll f() dl'pnlatiO nãO 
1Í o'<I JI:I7. de provar n t:llll ll'.trtO dO opte 
a n1nnn. 

o · r. lla rro<n Juninr . - Eu u:·lll •ou 
protr.r tor cln Sr. Jo3ri .\ ugn•lu ol u:; !'an-
I l)~ : snu sen amign P, nlnrld 'PIO 11 :·,(, 

11 rnsw , ni\0 1'00 ~011tir1a lllll 11111: SO I) li-
7.e.'~0 viclima da um:~ iujustiça. 

c) Sr. llrandfru : - St•r que n n~o
hrn rl l'plt t:ulo pretentlcu oht••r cla assl' lll-
hle:Lunra Ir• pcrduantln 11 seu proll•,.;i.to: 
•ptí! . 11ilu nh~ tanle 11 a:;somhlea ser coo-
:;erva• lur o, n:'lll cunsrgnio a p.r~~:rgem 
rJp.;.;a me·li tla : m .. s c'nlt:-Pgnin IJII I' ,, ad-
muu,.lraç;io ptl1.e.-;se uma pt•dra em erma 
•In< autos ria eXIJC!t•;'to e tpttl o Sr. José 
.\ugnsto tios Santos, por estr modo 
pouco clecuute. teuha·~a. atú hojfl, Isen-
tado do pagam••n to do !J ll'l devt• à th e-
souraria pro,·inrial. 

O Sr. (l~ rroso Jnnwr dã um aparte. 
O Sr. Brandão :- th embargos forão 

de;it.lido l~ aqní. .. • 
O Sr. O:trruso Juntor : -A faYor. 
O Sr. Cranrlão ... reduzindo a di-

viela tiP 17 a 1 ~ conto,; de reis e por esta 
quantia •i que se promovia a e:<ecut;ilu 
•!ue o no !.Ire deputado conscguiiJ em ha-
raçar. 

O Sr. ll:trroso Junior : - Isso foi a 
primuira ' 'ez : tamanho era o disparate. 

O Sr. Brandão : - E da ~-• vez os 
embargos do executado rorào allaf.tdos. 
porq ue não havia possibilidade de que 
ros:sem recebidos e, muito menos, que 
fossem deci,·::los favoravelmente pelo 
poder judíciario. 

Emlim, Sr. pr.'Sidente, eu quero sa-
ber si somente os liberaes é que são 
obrigados a pagar os impostos ou si 
tambom os conservaodres ; si a lei ê 
igual para todos. 

E' um escandalo como nunca vi pra-
ticado em parte alguma. 

Um cidadão, por sor protegido jlelo 
nohre deputado, o Sr. Sabioo Barroso, 
isenta-se do pagamento de impostai a 
que está sujeito •• • 
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O Sr. Barroso Junior : -V. Ex c. 

e! o v li mostrar que elle isentou-se do pa -
gamento de impostos. 

O Sr. Brandão •.. e assim tem en-
riquecido á custa de um cornmercio 
immoral, que os legisladorc:; mineiro:~ 
mui sabiamente sobrecarrl!g:tráo de 
impostos, procuranJo por t·s~e meio 
impedir seu maior dcsenvrlvemcnto, 
contra a ganancia •los taoganhOes. 

O Sr. IJarroso Junior : - l ~entou-se 
do pagamento. em ''irtutle de decisão 
do poder jndiciario. 

O Sr. IJ r.utdio : - V. Ele. o:1o mos· 
tra ÍS$0 e c.theu:n contr.1dn:çii.o; oradiz 
qu~ não i;unwu ·Se, o ·a alfirml que 
isentou-se. o Sr. Barroso JuniM : - Compro-
mello-me a apresentar ao nobre depu-
taelo a copia autln otica da decisão. 

o Sr. Brandão : - Não c capaz ; 
eu estou em dia com a questão. 

A -t.• 11arto eJ., meu ro. 1u ~rimcnto c 
a seguinte (lé). 

O Sr. BHruso Junior :- V. Ex c. eslá 
falando em pura porda, está cllurJtul.lo 
no roolltldo. 

' ' Sr. Braollão:-E~tou bem certo 
disso. 

Eu náo raça mais do que denun-
ciar á provtucta os abusos lnqualillra-
nis, os escandalos sem nome que se 
P.ratícào no 1nteriur da m.esma provín-
Cia . 

O Sr.Barroso Junior:- Nesse negorio, 
de que trata o nobre deputado, n.ão 
bouve abuso e, si bou ,·e, eu tomo toda 
re~pousabtlidade. 

O Sr. Brandão:- V . .Kxc. pronnn· 
cia-se d~ste modo, purqut1 6 amigo do 
Sr. Santos, st1u co·• eligiooario de· 
dicado. 

O Sr. Barroso Juoior:- E V. Ex c. 
seu inimigo lldagal. 

Persegue-o sempre, em todas as oc-
casiOes e de lodos os modos. 

O Sr. Brandão:-Srs., não se pode 
admillir que a directoria de fazenda ti-
vesse contratado aqui um cidadão para 
ir ao Serro e alli demorar-se Ires ou 
qu:1110 mezes para tratar de oma exe-
cu, o. retirando-se depois esse cida-
dão por ordem d• directoria, sem que 
seja iodemnisado dos prejuízos. pArlla.'! 
e damnos, de Ren trabalbo, nem ao 
10eno~ das despezas que rez oa el ecu-
çào com officiaes de justiça, escrivão, 
advogado ele. 

O Sr. 8.1rroso Junior: - Não roi e 
nem ~rá indemn:sado. 

O Sr. Brandlo:-M.as istO é faltar à 
fé dos contratoa. 

Eu quero saber si elle, teoC:o • ordem 

lle se retirar do Serro, foi indemoisad~J 
das despezas qM fez. 

O Sr. Barroso Junior: -0 &."'bre de-
putado não tem razão na insisteacia 
que faz. 

E' sy$tem~ tle S. E..<c. accusar todo 
quanto ó cuusPrv:tdor. 

Um Sr. devut:,tlo:- Como V. Esc. 
accusa tudo quanto ti liberal. 

O Sr. O.it'I'Ull•• Juniur: -Pro te~ to; 
nunca lovantet aqu i uma accusação 
contra est~ ou aqu~lle líberal Jo meo 
diMrecto. 

Ao passo que o nubre deputado. o 
Sr. Brandão, não fa z m.ais do que 
apresentar req UPrimeotos sobre req ue-
rimento~. todo:! em pura perda, liOmeote 
para angariar para si a otipathias, 
taoto ma•~ quanto a queqlào de qne se 
trata ja se acb~ decidida pelo poder 
intliciario e pela assemblea. 

O Sr. Orandão:-Jsto u o que eo 
quero saber e dP.sojo que se prove. 

O Sr llerroso Juoior:-Pois eu possO' 
provar 1s~o ao nobre deputado cum dot 
CUIUOillOS erret:usa \'9 ÍS. 

O Sr. llranJão: - Sr. presi•lente. o 
oobre deputad!), que me tem honrado 
com seus apartes, meu ll igno compa-
nheiro de districto e amigo particular, 
o Sr. Sabino Barroso. não é capu de 
mostrar que en tenha prevenção con-
tra este ou aquelle individuo e menos 
queten~asido persPguidor de quem quer 
que SeJa. 

O Sr. Barroso Jnoiot·:-E as accu -
sações que V. Exc faz constantemente 
aqui nesta assembleal 

O Sr. Brandão: - Faço accusações 
j usta!l e merecidas; cumpro o mo o de-
ver de representante da província, de-
ver a que son imp11riosaroente obri~ado. 

O Sr. Barroso Jooíor :-Não apotado : 
boje, por exemplo. V. Rxc. é de uma 
injustiça clamorosa. 

O Sr. Brandão: -Dou-me particular-
mente com o ~idadão de que se trata. 
mas o procedtmeoto delle é tal que eo 
não posso deixar de vir á tribuna de-
nuncia~ os faetos por el!e praticados; a 
pr~tecçao escao~a :osa a elle dispen-
~a~a pela adm1mst~~ção, com pre--
JUI:>.O da fazenda pob 1ca e de tercei-
ros, como seja o Sr. Francisco Jo~é de 
Oliveira Sobrinho, que fez sacri6cios de 
que dou testemunho , para ir ao sérro 
tratar desse negocio. 

Uítas estas palavras, envio á mesa o 
meu reqnerimento, Sr. presidente pe-
dindo á V. E1c. e a todos os meus oolle-
gas desculpa, por ter-lbe! tomado o 
tempo,ab!lsando da beoevola atteoçio 
que me fo1 prestada eqnemnitoagradeço. 
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E'lillo e apoiado o seguinte 
Requerimento 

1\~queiro que se peção ao governo da 
-prl'viucia as seguintes info~rmações : 

1.• Qual o motivo por quo fui sus-
pl"nsa a e:t··.:nção prumovi<la por p.1rt11 
da •l•rcctm 1:1 tJn fazenda contra u ci-
dadão Ju,ü .\ugn, to •los Santos. resi-
dcute nu Sen•u. re.~pnnsavcl à faz~nrl a 
por quantia snpcr11<r a t ':!.OJO.SOOO, 
pro,·~ni'lnla rio ÍIO(lh>tu sobre compra e 
vend;1 elo e, cra\'us. 

':! . • Si o ci•la.l:1•• Fr.e nci<c:u JMÕ elo 
OIIY!lira Sobríohn, commiss•ona.Jo pela 
directoria de fa7eu.la p tra ir ao Serro 
e!Ttlctuar a cobrança ami;;avehnente 
ou promover a rxecuçào, depois de 
começada esta e r~ita ~ penhora , teve 
ordem de retirar-se, deixando du dar 
andamento á execução. 

3. • Si fui paga a commi~são ajus-
tada ou gratili~ação :~o eoc.rrPgatlo 
da cobrança ou execução, referido 
• dadão f'raoci~co José de Oh vei ra So-
brinho, e, no caso affirmati vo, por que 
verba so fez o pagamento. 

Sala elas sessl)t!S, 21 do agosto de 
t 88d.-J. M. Brandão. 

Posto em discussão, fica arliada, por 
ter petl i•ln a palavra o Sr. lll rroso Ju-
nior. 

O Sr. Presidente designa para ordem 
do tlia seguinte: 

Até H e 1/4 da manhã 
Expediente e apreseJt .. ção de pare-

ceres de commissõcs. 
Até 3 horas t.la tarde 

Con t inua~o da discull~ào do addi • 
tiço u. 8 al' projecto o 3. \ !1. 

Oiscnsllão das po~turas da camara de 
Ouro Preto. 

Votação de redacções lioaes. 
Olscussã.o do parecer indeferindo a 

tlretonçfto do eogenheir ... GuoJes Costa. 
E:o!C&IIR .UI t::-lTO 

L,evauta-se a sessão. 
-----· ........... - -

s~:SS.\ú LIE EI'CEIIIIA~E:'ITO, E.\1 ~~ OF: 
AGO:.TO OE 111811 

PRhSIOr~u" DO SR. SILI'I5TIIf. F&RIIAZ 

SUM!II AII IO : - Co111mi,;s:io de congr.1lula~:io. 
- llbsorvaçõosdoSr. Jurumnnha. - l'arc-
c• r~$ de cmnmi$:WOS. - Uno>;~ on ol ... -
lmmhtraçio. -Discurso. dos S s. J. Ou-
tn. S. Fe rraz, 11 . Horla. - Approv:lt:io. 
- OoctaraçOo· de votos. - PO$turas. - llre-
.t~u~;io do engenheiro Carlos liucdos. -
ln~lcllçio. - Discun~o do Sr. Franci>co 
n r:u. - Obs<lrva çOes dos Srs. llarr-1so Ju-
nior. S. Ferraz, Orumond e e A. Teixeir:~. 
- Encerramento. 
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Ar. molo thn. fei t.1 n chamad.1. :~< •h :i~·•n 

prcso•llt•!ll U> Sr,. Sllv~tru ~·11rra1., :X:•~•n·•J, 
Amnral, Alllr r•co de Mau .. s. A Ivan• ~l;u;:' ""'· 
lloulri;;u•~ llnrt~. J. Ou Ir~. S~l:uh icl. Gnlllllt'llo. 
A rbtules ~bln. A nlcru ~·lnrc•ucw, I. i ndol-

l•lhl t.:llP.l:wn. Fr:tut·l ~t'H ~:i, (inuw.s t.:a udiclo. 
'rn11cisco lira>., Lui~ \'lo·lr:•. ,\ nton i•• T•·i-

'(f'il',l , l)iuttnl:t, tarl•h :"-.;.:u.•ir3. r .•ll••..;d, 
,t\tt ~u..;tu c,-~~u. A \"t•liuu t:urr,..a . c :l~lhl llliH.If 
:'\uu-. . . lhn•.r., lln lloch~. T··i~ ··" ·' oh ~hiL•. 
C:\nl(.ullu:t, Stheno IJ:lrrosv. Ju t·uu•••llh .. t-'••r-
r••lt'i'l ,\ I \ •~, ~ · • ;:ucfra. Son•··~s l'cex.-t••. :"<rl-
s••n. 1.1rnyN1tt •lo• <õ ••loy. \'nt<lt• l.l111a. \t-.1-
&w..;: flr Amlr;uiP, Tul··rulat. t~u:lrt•• \lurL1, 
t:u.•lho ,J,• .l l••nr;a . Viotti, Jo3ino d•~ At.aujo, 
llr11111011J. :;"'"" llnhclln, Jus,\ llrn11 ola1J, 11.1-
lllh"•< ~l:lrtius u T•:i1cir:1 lluarw; rn linlltlu 
t·um •·a u ~:t p:•rttl'ipnUn o S:. Jo:-u t• .. u·Urio ~· 
Sllll' t•tl.'l n .. 111.:\1'1 Srs. 

A Ure- su :1 !U'h.tO. 
t;• l 1da e• IIJif!fol Vnda 3 .\Ct:l tia an tr.C•lllUII IO, 

Ci•~t )I1SS,\O DF. CO~filtATI " I , .\it ,\fl 

I) Sll . JUIIl'~l f::'\' I A (pcl" or.l~m ) : - Sr. 
prt•:Sulelll1!.,. III:)CfC\'i-Uh" llil t''<l•t•tl it•ll tt• lt:'\r3 
(:ll•~r :\ V~ l~x··· nm rc•parri uuwtu lll'li'> a111-
1t1iali1•u ~·l •1111' Ja r .• ; doh•rminnd•• llllr I!Sia 3S-
~OIIll•l••ll, h:t JH111 ru$ tli;ls, l't•l:at i \':t.mt•Jlt•• :i che-
~:nd~ ~e S. li. l"•t•erinl u Sr. ll. l'cdr•• 11 . 

ll~ mull"' tlln,;, tenho e>ta lt•mbr:w~a. tjUO 
'-'\li'\r:a~:o 1t••j, ... uu uhirun 1h:a llu-s uo:.Sih tr:lh:t-
111~ 1~, 11 u in L~Jr•·~.;o du •1111' t•:W\ .l:'lo:{Omhh•., ~n ti:;-
1 nça a m pl.1ur uu lr~ IJ:i sons: scn t: mcutQ.S 11o 
;oamur, :u.•a~ruu t•u to d v,•uor:aç,'\o p:u·a co m o 
ruo ua r c hn. 

lJrvc V. Exc. ter l11Jo nos jorna~~ <1:& cõrto 
n 1111 ticia d., nome.'lçao do uma ro tnmissâo 
•111 a:~:>u111bto•n l'r"l'llll'iul '"' 111•> do Janeiro 
pnr·;a sa Utln.r o .\ug-•t.;.lo cltuft• dn u·a•;:\,,, ..:ou do 
f\ cmnmi.~~~o contposla du I~ m"' rniJrus ti;& 
m~"'<m3 :t"~··rnhll' :t. . 

T~111 ,;do so<ll llf<' pr.nc, eJncr no l'arln-
IIWII Iu 1(01'31, IIUCr 113S A$~OIII ble:c; llrllvin-
dnt•·, tplur f'lll ouu·ns corpor:u;nc.:'. :;ompro 'I"" ~~~~~~ de dirigir-se ~" ch~f11 <I~ 11:1~'"· no-
ml'arem- 5-lllli\r:t esto.llmrummi'Stu• .... ~Uitt!rio
re> as can1m11n• do :1 a :; ll<emhrns, f,to tlo-
vi•lo HáO SOilhJU IC :& t':lltt~•l d:t d!l JWSSf'.l a 
qunm SU tJirl g'tliH C.:H:l;{ CO IIIfllb-tút•". CUIUQ 
l<rl n cip~llll~nto n a()r 11111 ~igna l ti•• runsidr-
r~y.'n ,. ar~t:llll•'llt•l li mngP_statlc ang1<-t> do 
11r1111"iro ma10istrado da 11:1ç:io. 

Ainda l1011 t~m, lon•IO " Jorual do Com-
mcrrio, l'i qno a a:;;emblua provincial do ll•o 
ti o hneim no~mcou uma <'Ornnlts<it" du I! 
m••<nhro, para santlar ~ S. ~1. o impcrn•lor. 

Ur:l, p3f•'CIIr3 ll.>W\IIh3\'t•t <I prUl"lldiouenlO 
do·U:t :t!bttiJlLtn:t, :tli:u mAi-i uum·•r.,~,. uo-
uu~:llldo-s•, II IIHl COIIIIll ÍS,'\.'\n ~tlJJlt•rll•• tiU 1; 
m0o11br11s. tlu nnd•l a, outrM niio tcl m rnnl; vP-
no•rn~:\o " :u11nr li~ in~tl tu i~õcs jurada,. 

!levemos :IC:(IIir a 11r:t11l 111:ti< rommum 
(apartes) .. 

N:in achn ou . to iiiCOII\'onicncla, ~1ntn mai~ 
e1113111u multo~ d15 Srs. drpn tados rosidem 
un• na côriO fHinlr l:l n:.s sn:ts protimida<IOõ ; 
~ <1uero cr~r ~ne >te muitll> distloctns colle-
gat tt!111 es1•eceat r<raror om tomar 1•arto na 
CO IIliii ÍSs:io •I UI\ IPIII do rcliol tar a S. Mai;Oõ-
•ado peln ,un loliz regr•·s:~o no solo dn palria , 
'I"~ t~nw n i< lul ~trn o ~.<trr•11!ece 

Assim. eu requeiro n V. Exc. •1uu~ digno 
con~ult~r n casa >i con-oute que :1 comrnis -
-~.\ qu& tem J ~ cumprimentar n S. )1. o hn-
IJc•·adur no <li.1 de sua chegada ou mais 
tardo sPjn de lt membros. em logar de 5, 
non103ndn V. Etc. os 7, qne fnltào rara rom-
pletar aiJUClle numero. d'ontre us del<u t:.du• 
(\C uma e do outra bancada. 
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Toda o qn~lo(uer demoost•·aç.\o qllo faç~

mos. patenteando o jubilo e alegriõl.S da 
provinci~. ost.uã sempre ~quem dos altru 
dotes o merecimentos do 11rAnde rnooarcha. 
quo. ha lnn;;lls :umos. saluarnento dirige o; 
nosso~ tle..;unns c a cujo !Alento fnlgurMIIO o 
aJPnr l'tlr nos<a 11atria dovornos n pnrrnanen-
cin o .irmuz:.l de nossas fn~Ututçóo>, o flore-
clmMio indnslnal o a rl•liiOU o llborolade.; 
pn~lic:~~ ' '"'' tono os actualmonto. ( Apoiados; 
muito bem). 

O SR. I'IIK:;toE~TE : - Opportunamento 
rarei a uomMção da couunissio. 

PAR.liCERIIS DI COIIMISSÕU 

O Sr. Morlins do Andraolo, llCin comrnissãu 
de rodacç:tn. niTureco redlgidv~ allnal o pm-
joctu u. :1\a do IIOSturM mnnicl tt:les do 
Ouro Fiuu " dez 1•roposiço\es urnanad•s d•J 
prnjoctu u. !:IG do nbra~ tntltlicM o contendo 
matoria tios additivos ""· 6. !1, 10. t3. t6. 
t 7. 111, 11. !!1, :1~ o :111 du mesm11 11rnjcctu. 

São llflprovadas as red.tcç.'tes, 
ORDE.II 1\U DIA 

/mm ig ra ( l f (, 

Continua a 3.• dl~t· us,;âo do1 adtlolno n. 8 
sobro ftumigr:tç.'lo (proj.cto \ 5o). 

O Sll. DIJTI\A (p•lu ordeno ): -V. t:•c.. 
corn~rchoudo perr.ilamonto o ~Mnrço 11n• 
laçn coutra u; oontimou tn~ in·Hvi,lnnos 'f" C 
nutro a rospo•ilo do V. E \ r.. vi"d'' :i tri-
bun~ Jlara cousurar nut nclot pra11cado vor 
V. Exc. u lfUe repulu coulr:oriu an r~g!
mento da c;~sa. 

O noiJro depuL1do, rr presrnuntr tln 1.• 
distrirto, que hontant ncc npava a CAdeira da 
precíd~ucia, o Sr. S:llathiel. ao 1orrnin:n -5e :t 
se~o. organisou 3 ordo•m do dia do so-
gumto rnoúo. 

c Votnçâu das redaccõcs flnacs . 
• Olscuss:iodCI parecu.· indefurindo 11 proton-

çào do engenheiro c. GuOolo~ dn Cnsla. 
• Em ullintolu.ttnr, tli:~cussão do additivo 11. 

8 30 prnjPI',IO :Jb. • 
Esta rol a ordem do dia nnounciada hon-

ltlm, ao terminarem os nossos trabalhos, pelo 
Jignn deputado que orcupava a ~rcsiduncia. 
o o• a quo cousta do autographo que so acha 
tu secretaria da assemblea. 

Eotrelanlo. essa ordem do d14 ft11 comple-
tamente allorada na sua impros;áo, quaudo 
nós s11bomos que a ordem do dia, uma vez 
anuu nciada, so pode ser invertida a roque-
monto do algum deputAdo e por dous terço; 
llo votos da assemblea. 

Si, Sr. presidente, o jornal <IUil publica os 
nos.sos trllllalhos é lfUCm da a ordem do dia, 
eu peço i V. Exc. quo nos oesigoo a hora 
em que devemos comparOCM na redacçào 
desse jornal para a recebermos. 

Facto ideotico ja se dou " ' orgaoiuo?o da 
ordem do dia de bontem e é contra esses 
abusos aotl-regimeniAes, tJUC se pre~ende es-
tabelecer. que eu venho protestar. 

Entretan to, t! certo quo V. Exc., (OJiocado 
nossa caduira, d&\'e assumir a posição de ma-
gistrado Im parcial, devendo ter em vista so-
mente ~· nltos l.nteresses da proviocia e llào 
conse~llr jamats qu.e pessoas estranhas a 
esses toteresses venhao especular á custa de 
V. Rxc. (Apoiado• • ...ro apoiodQ,). 

Nunca me passou peta mente que V. Exc. 
rosse capu de alterar a ordem do dia dada 
pel~ presidente da usembiN, pois é um pro-
UdtmeniO altamente Irregular, all&meote 

contrario ::S disposições do regimen to. que é-
a sal v aguarda de too.I03 nr\s. 

Por esta rorma, v~ V. Exc. quo jamais po-
deremos ter con lia~ça nA prosidonc1a da casa. 
tfuo nbusn da sua posi~;~o r1arn allcrnr a or-
dem do dia. 

(0 Sr. Sllvoslrs Porrn7. doi.ca a cadeira dn 
pr~&idrmc(n, quer t! oct:t~Jmdn pt~lo Sr. uic4-
pre.•ldonll). 

O 8r. Sllve•t.re Ferraz 
(pela ordem) mantff~ta quanto estima 
<jUe >UaS depauperadas forç.1s ainda lhe 
concedessem algum alento para VIr fl tri-
buna defender-se, si de escusa ac::.so 
precisa o homem leal, serin e semprd 
dedicado ao in 1.ercsse public • tanto 
quanto mais o possa alguem ser. 
(Apoiados). 

Lasllma que se quiz&sso deturpar, 
até com o msul to, as in te" · jes mais 
puras ..• 

O Sr. Outra ; -Não houve insulto. 
O Sr. S. Ferraz .. . e mais ltonestas 

de um homem que sempre soube re-
spei tar· se e collocar os legítimos tn te-
resses de sua província acima de quaes• 
quer conslderaçJcs. 

O Sr. Dutra :- A ordem do dia foi 
alterada fora da assembl1a: ma~ não 
digo que o fosse por V. F.xc. 

O Sr. S. Ferraz :-~utt~> cuohecitlo 
na a!ISemblea e em toda a proviucia 
(np.>iodos; muito vonlajosamcnte). o 
orador não precisa proclamar que é um 
homem honesto e honrado quanto se potle 
sol·o. (Apoiados). 

E' por isso que se revol~a sempre 
que voa deslealdade campear infreoe 
no rec o lo augusto da assemblea. 

O Sr. Dutra:- Si o nobre deputatlo 
se refere a mim, repillo a insinuação 
com todas as forças. 

O Sr. S. Ferraz aintla oio proferio 
uma palavra em rt:fereocia ao oobre 
de pulado. 

O Sr. Outm :-Então, não tem lugar 
o meu protesto. 

O Sr. S. Ferraz passará ao ponto 
principal do assumpto que leYou-o a 
tomar a palura, deixando a cadeira 
da presidencia. 

Hneodo-te iDteressado Yinmente, 
como sempre o tem feito, por todas a1 
medidõs de manifesta utilidade pu-
blica e principalmente pelas 1oe re-
speilio mais de perto ao sol da pro-
YIDcia (apoiados), proeuroo, quanto 
cabia em suas forças, ruer com que a 
assemblea Yotasse uma lei ·de immi-
graçào, que mais direc&amente Yâ aer-
'rir aquellá zona, por iuo que o centro 
de immlgraçio situado em Jui& de Fora 
alo passa de um mytbo, nato como, 
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IAmolo sirlo votada a lei ha m li' •l•l um 
anno. não rorler!lo ser 1larln~ ao •n l tia 
prnviocia a.~ colonos e immigrantcs que 
ali i ~o espern vão; pois os l'otratlos 
oa província nà11 alli ngem a :lOO ! 

Seu~ amigos e contcrraneos. priva-
11os dos hraÇtt!' que tinhào Pm sua• ra-
unda~. constantemente se lhe drrig11m. 
pedinrlo que intemPda perante o gn-
•erno. Pmbora SI' U atlvl'rsario pohtlro. 
oo se esforce em razPr arluptar pela 
assemhiP~ IJ II:IP.•quer outras med ulas 
qoA tPnhão polr fim s:ui ~razer as ~nas 
joslas aspirarões. 

Durante seu l110go tirocínio ptrl lllcn 
na a~semblea mine•m. nunca o orador 
118 deixou lev~r por senti m~ntos menos 
jo8liH r.;wci~ 

Eotendenolo quo promov i~ uma me-
dida alla'llente patriotic;~ e incontes-
tavelmente j u~ta (apoia. los). não hcsi-
ton em tomar $obre seus lrombroJS a 
~e qoe ora se trata. 

Entendia que, teoolo a assemblca 
sido elogiada pelo:; j••ruaes ela eM te, 
em applau~o ás medirias ulumameute 
adaptadas no senti ao de s11 e.•tabrlecer e 
deseovoi \'Pr-se a corrPII IP imm•gratn-
r i:l, era tam:Jem clu:~~·l•l o tem pu de 
a\lender os reo·lamos dos halli-
tantos do sul dP Mina~ . ( Apoia:tus W.s 
:Srs. J os i no e N o var 1·u). 

E tudo eropeobou oeste sentido. 
Entretanto. privado de courrJrrer t\s 

ultimas so~~Oes, pelo seu ruim e~ladu 
de saode, lá mesmo, a seu lei to de 
8úfJrimentos. chegou a noticia das 
ma.oobras qn.e aqur seprep~ra ,•ão.man"
bras tecidas atraz dol' rnpMtPirM, ,•ni-
Jocando-se oa ordem do dia um parecer 
de commissão que servtria de ~sca 
a aurabir as aueoçOes, desvtaodo-as de 
se occuparem do projecto pelo qual 
q uebrava o orador todas as lao~as. oão 
por coo~ltleração a nomes proprio~.mas 
unicamente pelo multo que lhe mere-
eem os legí timos interesses da zona sul-
mineira. 

Então, antepondo esses altos inte-
resses oosda propria sauo1e e ja delibe-
rado a reassumir immediatamento as 
foocções do seu cargo; de accordo com 
S. Exc., o Sr. vi e&-presideote da as-
semblea (rerere-s& ao Sr. Campello).alte-
rou-$e moi competente,legal a opportu-
oameote a ordem do dia,oào inserindo-se 
materias oovas, mas somente dando-se 
dinrsa disposição âs qoe ja bavião sido 
eoosigoadas. 

Si a isto se podasse dar a qualifica-
ção de arbítrio, de abuso, seria 
o caso de exclamar-se: - bemdito 
arbítrio ! abençoado a boso ! que ao 
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orador o!Terr>ceo eo~ejo de de-woar o 
bote que á r~l:;a fc, rle emboscada. se 
preteotlia atirar, o •o :'t sua intl ividua-
lldade. ro~!< à tndas as regiões do sul 
ela p ovruc1a. (Jf" itn bem). 

r~o trPLanto. nãO liA trat:t rle arbítriO, 
ntrn tampouco rle qualquPr abuso, 
comn. com tanta injll$tiça. o affirmou o 
nobre dnprll .. do pelo IJ • distrrcto 
(apoiuclos). 

lotPrrngaod.l n ~Pu illnstre amigo, 
digon ,·icn-presiriPnte da as~emblr.a, o 
Sr. Dr. Xavier Campello, a~~Pguron
lhe S. Ex r. IJIIe na ordem o lo did. por 
ellt• roormulad~ . havia incluído. Pm pri-
mei ro lugar, u projecto sobre immrgra-
çào. 

1\Nirando-sP, porem. S. Exc. e pas-
sando a cadei ra prnsideocial a ser or.-
cnpaola por um dos !'Cus snh~tiluto~ . 
d'f'~ l a r.i rcumstancia fortuita ~e apro-
veitarão lmm~•lia tamon te os impugna-
rlore~ da mPrl ida, consPguindu a mu-
da oca do prnjectn para outro lugar. em 
qun fatalmente tiraria prPtPrido. adiado 
para o anno seguin te, rlada a ltypo-
the~e mui provavel rle vir a raltar ou-
mPro IPgal para prusPf.mirem os traba-
lh 1!' da sessà.o orolinaria. 

~:m vista, pni~. de lào sorprcndente 
alteração, o i lln~tro vice-presidente, de 
accordo com o orador, repondo o pro-
jecto no lugar que lhe havia designado, 
não r~z urna ahHação, a nau llon a que 
su l•avia feito à sua revelia, sus ten-
tando d'esse modo um acto de sua pri-
vativa competencia. 

E, assim proceJendo, não censuras, 
mas louvores aos milhares lhe são devi-
dos. (M u ilo bem; muílo bem). 

O 8r. R o drlgue &Horra: -
Sr . presidentP, atteodendo ao estado 
precario de minha sauda e â aociedade 
geral qne ba nesta assemblea por ter-
minarem os nossos trabalhos,eu oào me 
alongarei na tribuna, mostrando os al-
tos Incon venientes qoe advirào ' pro-
víncia. si acaso passar este projecto. 

Como oinguem ignora, o systema de 
immigraçào e colonis~çào na provio-
ria de Minas está iuteiramente nn seu 
período inicial; nós ainda não conhe-
cemos os resu!lados e as coosequeocias 
deste serviço. 

Esla assemblea ~be que lal serviço 
roi commettido a uma associaçlo a -
Promotora- .com a qual o go•eroo rez 
contrato, firmado em ~ de janeiro do 
corrente anoo, para iolroducção de 
trinta mil immigraotes. 

Ora, Sr. presidente, si nós ainda não 
conhecemos os resollados praticas do 
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novo Sf$lema, que eslá.por assim dizer, 
oo penodo Lodo inicial, como é que esta 
uaembl~a ha de ir de encontro áquillo 
que, ba bem pouco. foi estahelecitlol 11m 
virtude da lei 3U 7 e rl11 c.Julralo •le 28 
lle janeiro com a -Prom•1lora -. vo-
taodo este projecto, •JU8 co!lce•le auto-
risaçlo ao g wernt· vara operaçO·lS de 
credilO até cerca d11 dous mil coolOs; 
vindo assim estabelecer um uutro sys-
te.ma, que h~ t.le tie collocar em cooLr:~ 
posição e em Juta com o systema offi-
cial f ! 

Para provar o~ grandes iocooveoien-
18!1 de esLabelectr-se cnmpeleccia no 
Mniço de immigraçào, b1sta-me citar 
os nemplos que oos tem dado a pro-
villcil. de S. Paulo, que, depois de ter 
pasndo por grandes desastres, contra-
undo com varios fornecedores a i I! ~r'l
dueção de immigrantes, teve de re$Cin-
l.lir lodO& esses contratos, c.Jrnmllllendo 
todo o eeniço somecte á Promotora. 

Assim é, Sr. presideote, que os abu-
sos blo de dar-se em larga escala, si 
por acaso ror p·omulgaJo em lei por 
es&a assemblea o projecLo em discus-
sào; aaslm é que o immigrante, v iodo 
para o estabelecimento ou hospedaria, 
q».e preteot.le fundar DO su: da provio-
CI& o peticiooario, onde nenhuma fis-
calisação rigorosa pudera haver, ba de, 
cbt4Jaot.lo a lli, receber os aux.ilios do 
governo provincial e ~r.ah tarde, por 
uma estrategia ja muit? conbecit.la, re-
r.olber-~e-ba à bosped;ma de Juiz de 
Fora. onde •gn~lmente recebera os au-
xílios que o governo presta. 

Foi ,netameole o que se deu t'm S. 
Paulo: os imm1gra01es introt.luzldos por 
outros fornecedores que oão a - l:'ro-
IDOIDn.- .e qlle .não pusavao pela 
hospedaria erào collocados nas la vou-
raa, I'Oilebião os au1ilies; logo após, 
porem, ab.aodooatào a sua collocaçlo, 
-. lobão ao !tio de Janeiro, &.omavà" pu. 
SISBID DOI p&qUMes que 'fãO para O 
aal, deaemb.an:ado em SaJJtos, apre-
sent&'flo« á-Promotora-, erão in-
troduxidos oa bospedaria e, depois de 
oovamwte looaliaados, receb1ào pela 
~~egnncla '~ a indemoisaçio de suas 
passagens, JSlO é, conseguiio por meio 
de uma fraude, por um artificio, illu-
dir a Oscalisação do goYerno e receber 
duplo pagamento de suas passagens. 

Por aqui podtsm ''er os nobres lle-
pnl.ados que larga br«ha Dão virá 
abrir ~ pusagem Jeste projecto para 
os ma~ores abusos, para os maiores 
assaltos aos cofres pablicos. 

Como V. Ele. sabe, Sr. presidente 
esta ueemblea o aoo.o pa~~ado, prO:. 

mulgaodo a lei o. 3\17 , estabeleceu u..-
sy:ilema de fiscalisa.;io por par&e do 
governo, creaorlo a iospectoria d" im-
migração localisada em Juiz de Fora. 

Como a!. Sr~ .. que. tendo sido creada 
e.~ta rl'p•rtiç'io rnblica pua atteo.ter e 
fiscalisitr o :<erviço de immigraçáo e qne 
pela lei no anuo passado votada telll o 
8"11 cqotro naquella ci•larle. poderá ell& 
fi~calisar esL no v \! .y:;tema f 

Ou nOs havemo~ de crear uma nova. 
repartição no sul de ~iuas .. . 

O Sr. Silve<'tre Fc~rraz : - Poi~ si é 
oecessario. cree·se. 

O Sr. R Horta . . ou havemos de 
crear, com.o dizia, uma repartiçlo DCJ 
sul ~e Mmas ou bDlàO todo ser~iço 
para IDlroducção de immigraoles alli 
ha de correr sem a icJispeosuel IUca-
lisaçã.o do g~'veroo . 

Qo~olo a ~izer .o oo~redeputad~ qae 
o serv1ço t.le lmtmgraçao com•oelt1du á 
-j)romotora-tem sido egual a ze~ 
J.l proYei aqui que i:-;so não é verdade 
e qu~ não é tal egual a zero. 

O Sr. Si I vestre Ferraz : - lia um. 
aono que estamos esperaolio immi-
graotes. 

O Sr. R. Horta : - V. Rxc. està in-
teiramente enganado. 

O contralO celebrado entre o go,erno. 
da província e a- Promo&.ora- é de '!8 
de bueiro do corrente anuo e no pe-
ríodo decorrido daquella da ta i actuaJ. 
a associação uão podia conseguir m• ia 
do que ja f~>z ; 1sto é, de cooformidaue 
com os peJidos de .avradores, conee-
guio introduzir cerca de 400 lmmi-
graotes e espera a cbegada de numero 
superior a 3 mil, dos qu;ul.J graode 
numero ja está em viagem. 

O Sr. Teixeira Duartll : - E lia 541 
C?mpromelleu pelo contraio a introdu-
zi r certo oomero de immigraotM. 

O Sr. R. Horta: - Nlo sei o que 
quer dizer este aparte do nobre depu-
tado. 

Como ja fiz Vl'r . Sr. preaid.eote, de-
vemos seguir inteiramente os 00. 
exeo.plos que oos dá a província de 
S. Paulo com relação a este aasampiO. 

O Sr. Silvestre Ferraz : - A useca-
blea pro-.incial de S. Paulo acaba <1ft 
votar, sem discussão, a iotroducçlo de 
tOO mil immigrao&es. 

O Sr. R. florta : - Mas todo o ser-
'iço para a iotroducçáo dolles (oi COID· 
meuido â . associação-promotora. 

O Sr. Silvestre Ferru : -Nós Dão 
pr~isamos da associação promoLOn de 
la1z de Fera .. 

O Sr. R. Horta : - Ja mostrei 01 aJ 
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lO:! incoo veoientes d6 ser essfl proj;j~to 
tranl'formado em lei e vou term10ar, 
mandando uma emen~a ao mesmo, ~~· 
peranolo que esta as!!emlllea, que lan· 
ta~ prnva~ deu, lluranlc a pnlsento 
u•sà•l. ol\1 interes<e patríutico qufl toma 
pela 111'-u Jlrllvi n~ia, não ha o.lll 
c.•ncorrl!r ;'L ullim' hora e de afoga· 
o.l1lh 1 l'·'ra 11111 vcr•ladeiro descalabro 
dos ~inheiros puhliw". 

Sàu~poiatlas c entrãu coojuoctHneote 
em di•.: u~sào as •·•~ui •ll•.:~ ernentla.s. 

Eonnno.la ao a•I.J ill vo u. R •lo pro)ecto 
o. 3~9. 

Ao art. 1 .·-tl~poi~ das palavras-
Joaquim M.iChldo f'aguodes de Mello e 
Manoel da Salva Lar .. - accrescente-se: 
ou com queru melhores coodiç.Oe:~ Offd· 
rewr- reparlidameote a seu ju izo-~5 
mil ammogrante~. 

Sala das s~ões. ~~ de Ag·Jsto de 
18 '8 -Jarumenha. 

Emendas ao projecto o . .\:lO. No art. 
\f' a.:ereswote-se-depois de Joaquim 
Machado F aguados de Yel lo e ~l.ioolll 
Caetano da Si I v a Lara - :liga·SII ou com 
queru melhores vantagens oiJerecer. 

Ao mesmo art. t.•, em vez de 25000. 
diga-~e 5 .oo. 

Sala das s .. ssoes, ~i de Agosto de 
i 888.-J. Horta - J . Outra. 

Devendo ficar adiaja a discussão. oa 
forma do regimento, oSr Silvestre Fer-
raz req:1er e obtem áispensa de lo· 
te rl!ticio. 

Continua a discussão do addit i vo. 
O Sr. Silvestre Ferraz :leclara que 

aceita a emenda do Sr. Jurnmeoha e 
requer o encerramento da discussão. 

!!:' approvado o requerimento de en-
cerramento. 

Procedendo-se á votação, é approvado 
o projecto com a emenda do Sr. Jo-
rwnenba, sendo rPjeitada a ultima pane 
da do Sr. Rodrigues Horta. 

DeclaraçãO de fJOIO 

Vai á mesa a seguinte. 
Declaramos que não votamos o pro-

jacto o. 3~9. 
Sala das :~essões. H de Agosto ~e 

t R88.-J. Oulra.-Jose Horta.-Antero. 
O Sr. -'rlatldee Mala (pela 

or<Mm):- 1\r presidente, peço â V. Ex c. 
qué faça consignar na acta a declara-
ção d.e que votei contra o projecto que 
acaba de ser approvado. 

Ono {uer esta declaração acompa-
nhada de algumas considerações, para 
qUJI se oio suppooha qoe deixei l.e· 
-.ar-me aqui por motivo de somenos 
importaocia. 

Nào forão, Sr. presideut9, qn~~IÕtl.-1 
de zona quo actuaraau em m~u ~!:>pa
ri to t!urante e~ ta st~ssão. 

Amigo de too.la a proviocia,dtl que son 
filhn. eu nAu tsnho razilo de mo~trar-me 
vreveuitJo contra o sul ou contra o 
uortA. 

1:: V. Ex c. é testemunha de que, sendo 
representante de um distncl\1 da matta, 
eu ten ho aqui V••tado t: até pugnado 
pelos iuteres:ws do JOrte, assim comu 
lenhO me Walllf~ladO a f tVOr de graodcl 
numero de mcüi..tas rel.;liva~ ao ~ui da 
província. 
~a questão das estradas de fPrro, sl 

votei contra u substttulavo aprest!nUdo. 
de,·o declarar que fui levao.l ' a i"~o oai-
cameole coro o Om de evitar fu turos 
conniclos que se pode.~sem ~ar com re-
lação a algumas das estradas de ferro 
enlào ,·otadas. 

J ~oladas, algumas de lias teriam mell 
voto. 

Vê. pois, esta assemblea que não ~ 
uma questão de zona que predomiu 
no meu espírito para manift!star-01$ 
contra uma mcdi~a exigida pelos repre-
sentantes do sul on do norte. 

Si votei contra este projeclo, foi por-
que entendi que devia oppor-me ao 
~ystema adoptatlu pelo mesmo. ja aban-
donado em S. Paulo por inconveniente. 

Foi unicamente por esse motivo, Sr. 
pr0::1i..teote, que ruauifestei-me em sen-
tido contrario a tal projecto. 

E deseovol veria esses mo li vos, si 
porventura me fusse concedida a vata-
Ha antes do encerramentO da discl15-
sào. pois achava-me io.scriplo, como 
V. E1c. poderá verificar do livro du 
inscripçOI!s. 

Peço, cooseguioteroente, á V. E1c •• 
Sr. pr8.-lideote, faça consignar na ac&.a 
a declaração que veobo de fazer. 

O sr. Frnnclaco Sá fptl~ 
ord~m~) faz igual pedi :lo, isto il, que se 
consigne oa acta que elle Totou cooua 
o ~ ·ojeclo e contra a emenda apre-
seotadJ pelo Sr. Rodrigues Horta. 

O Sr. -'lvaro Hae ba11ode-
clara que absteTe-se de fotar. 

Sendo apresentada a redacção final do 
projecto o. 4!i0, é ap!JrOvada. 

I'OST U IUS 

Entra em i . • discussão o projecw "· 
3H, posturas da capital . 

o 

E' apoiada e entra conjuoctameole 
em dilleussào a M'gniole emenda: 

Supprimào-se os§ § que estabelece• 
impostos sobre empregados poblieos-
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Sala das aessOes, 22 d 1 agosto de 
1888.- Campolioa.- Jorumenba.- F. 
Amara.l. 

Encerrada a discu~são, é appro•ado 
D projecto com a emenda. 

O Sr. Martins de Andrade otJerec.e 
este projecto redigido para J. • discos-
alo. 

Dispensado o interstício, a reque-
rimento Jo Sr. Salathiel, entra o pro-
jecto em 3. • discussão. 

o sr.Caotpollna(pela ordem): 
- Sr. prcsideute, oào tendo sidu aqui 
disco:idas as posturas a cuja •otaçào 
se n i proceder, não tendo eu recebido 
eobre ellas nenhuma reclamação e 
nellas nada me constando de iocoue-
oieote, sinão os impo~los sobre os t•m-
pregados publicas, cuja suppressàopeço; 
declaro que por ellas votarei, si os 
meos nobres compaobeiros de districto 
me garantirem, • i~to que oem lidas 
forio, que nada ha nellas áe vento-
rio e inconnniente. 

O Sr. Amaral : -Garanto-o ao nobre 
deuotado. 

.) Sr. Campolina:- Nesse caso, •ota-
rei pela soa passagem. 

l::ocerrada a discn:ISào, ê appron do 
o projecto. 
Pre~nç6o elo engenheiroCa1·losOueúes 

Entra em discussão o parecer inde-
ferindo esta pretenção. 

E' apoiada e entra conjnnctamJnte 
em discussão a seguinte emenda: 

Sobstilua-'e a coor.lusão do parecer 
pelo seguinte 

PrJjtclo 
A assemblea legislati•a pro•incial 

de Minas Geraes der.reta: 
Art. t . • Fica o governo pro•inciat 

autorisado a conceder pri•ilegio, sem 
earantia de juros, ao cidadão Carlos 
Guedes Costa para eonstrocçlo. uso e 
gozo de uma estrada de ferro por 
ISO aooos, que, partindo de Saharà, ' i 
a Pitaogoy, com a bitola dll t melro 
entre trilhos. 

Sala das SIIS30es, H de agosto de 
1xRB.-Barroso Junior: 

En.cerrada a tliscussão, é rejeitado o 
pareu.r e appro•ada a emenda. qat 
tlca coostitoiodo o projecto o. ~-

E' julgado obJOCto de deliberaçlo e 
n i a imprimir. 

E' approvada a redacção final do 
projeeto de posturas da camara da ca-
pital. 

O Sr. Franeltteo Dra:r.: (P'l4 
ort.üm):-5r. presidente, aio tlfe oe-
u.siio, durante o correr da aeuio, de 
addozir algumas considerações em de· 
leaa do diatioeto subdelegado de poli-

cia da Conceição do Rio Verde, o Sr. 
Francisco José da Silva Simo..J, que f1.1i 
aqui acensado por V. Esc. de haver 
praticado actos irregulares; por isso, U!O 
da palnra pela ordem para dizer al-
guma cou~a a bem de uma defesa que 
julgo de toda a justiça. 

Essa actusação, a que me refiro, ca-
rece de base, porque. alem da defesa 
pleoa e cabal dessa autoridade, feita 
oo.s jornaes, como se vê da Prooincia 
ele Minas e Gazela de Noiiciat, di•er-
sos cidadãos. Potre elles distinctos li-
beraes, da localidade e cireom•i~i 
nbaoças, se encarrtgarào de demonstrar 
que não tém fnndameoto as aceosaçOes 
feita!l por V. Esc., certamente de 
hoa fé, mas levado por má.s iofor-
mlçOes. 

,\ lem dessa defesa produzida em fa-
•or do ~nbdelegadu, consta-me que 
etle ~e acha perfei tamente josti fi~ado 
para ,;.1m a propria pessoa de V Exc. 
que foi o •ebieolo) dessa aeens:.çào, pof' 
uma carta , q<~e se me diz ter V. Exc. 
recebido, assignada por distioetos li-
beraes daquella lllcalidade. :megu-
raodo que não Prào eu ctas a~ infor-
mações que a ella derào lugu e que 
a localidade muito perderia com a des-
tituição do dito funce•onario. 

A ppello para a generosidade e ca-
valbearismo de V. Exc (muito bem) 
a respeito da •eracidade dessa carta . 

O Sr. Carlos Nugueira:-Foi mal io-
formado. 

O Sr. F. Braz: -Julgo deste modo 
haver desfeito as aceusaçOes que forão 
feitas iquelle distioeto funceionario. 
digno al ias das manifestações de apreço 
que tem recebido e do respeito e estima 
qoe merecidamente goza. 

Apro•eito a opportonidade para 
ollereeer à consideração da casa uma 
i od i~çào, que é a segui o te (lê). 

A JUlgar pelas exelamaçOes havidas 
1.e11a casa e pelo que presenciamos 
oa actoal sessão, parece que nio foi 
bem aoeeedido o al•itre convertido em 
lei ~o . acereseimo da represeou ção 
pro, IDCI&I. 

Ptoeo. que a ca~ de•e representar 
oo sentido da 1ndecação que acabo 
de ler (milito bem). 

E' lida e vai ã. coromislio de po-
deres a segalote 

Indicaçofo 
Indicamos que esta assemblea repre-

se~te ao poder co~pete~te, pedindo qu 
seJa revogada a d;sposeçào de lei que 
ele,oo o numero da representaçào pro-
vioci•l. 
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Outrosim que seja rerormada a ltr 
f!Í' I~çàO eleilnnl 1111 ~PIItÍIIO tle ~~~ I'S-
Iahelecer a deiçfto de drputados g~ne~ 
fi pruvinciars por provinc•a!l 011 1•or 
.:ircnm•cripcõ•s maiore~qu11 a~ actuaes, 
ror e~crutl nio d11 lista completa ou 
• e dons t~ rços. 

Sala dali ~··sl'OP~. 22 de a~tosto ~~~ 
i 888.-f . O•az.-Or. M. llil noclla.-
·'ugu~to Cr-<ar.- ,\ vr liuo Correa.- G. 
Canditlo .- Campnli na. 

A uma h t~ra •la larrl e, a convite rlo 
Sr. prrsitl• nte, retira-se a com missão 
JUClllllbld:l ottl leV<~ r ltm< .\ .Sl lltçãu. 

o\lgnm teuqJ'ldep~J • ~. \'ult·• a ~o•umis
fiào. 

O 8r. Dn•·••olilo .lnnio•· 
(pelu or·d,.;r1): -Sr. prcsídollle, a cum • 
missão enc• l rrg;uJa pu r V. Exc. lltl 
levar l ~i s :i qncç~•• Clltll\)õin a :~na 
missão e S. E:\t., "!:ir. vresi.lentc tia 
provinci<J, tliguon "~ rc~punJer que t<~
maria as r esulnçóe~ na dovicla cuo~ide
~çào, tendo em v1sta a constituição do 
rmperio, IJ aclo aJdiciooal e o u~m 
geral tia pruvincia. 

I) Sr. PrPsl•leute. - A rc;posta ele S. 
E:tc ú recebida com u~pcci al a~o:rado . 

O Sr. l'r,.~ide uto nouw.t pH :L ~ub>ti
l uir o Sr. Orumouol na commtssào, 411e 
tem de curol'ri•ncular a S. ~1. o ltove-
rador, o Sr. Sal<~tb iel. e para completar 
a mesma com 10issào. o a r.mna do r e· 
qucrimeoto dv Sr. Juru:non h~. os Srs. 
A. Macuado, Amaral, n. llorta, A. 1lo 
Mauos. Jurumenha, Barro~o Jun10r e 
G. Candido. 

08 S t·•- DarrOII'IO .Junior 
e Antonio Telxelrn (não te-
mos as suas obsen-açóe~). 

O S r. Drurnont.l (~eu dis-
curso roi publicado dous dias depois). 

O 8r. 8U,•eelro F e rraz : 
- Depois das occurrencias qne • 
.ainda ba ronco, V. Exc. e a casa 
presenciarão; occorrencias que com-
pelllrào-me a deixar a direco,:ão dos 
arabalhos legislati vo~. não mai~ . Sr. 
presidente. vot•.ei a occupar essa cadeira. 

Sendo, porem, hoje o dia do encer-
nmeoto dos nossos trabalhos, veobo 
cumprir um dever, de que não me era 
possível presc1ndir; venbo externar 
solemoemeole desta tribuna o mai~ 
cordial e proroodo agradecimento aos 
oollegu, a todos aqnelles que, com o 
seu a.ssiduo e valioso concurso. ant i· 
liarão-me no desempenho do ditlir.il e 
penoso cargo, que i espootanea beoe-
'fOieocia do• amigos apronve confiar ~ 
m inha nunca desmentida lealdade 
(apoiadot). 
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O modo por que sempre procedi , 

todos v•)~ . Srs .. o conheceis. 
Vnzt'l':- \1 uiln bem. 
O Sr. S. Ferraz:-A minha gratidão, 

pois, para com cada um dos distinctos 
cniiPt.:as. que. por suas rolaçOes parti-
cularo'!l, por seu distinctn cavalhei· 
ri~nu•. lantn penhorarão o mrn rrco. 
ohecimeuto, não a pnrlia eu di ~"•mu!~r 
un ultimo momento da no~~a nuniào. 

Eu não leria cumprido tiJdns os meus 
riPvPrPl' nesta se!'sào, si acam deixasse 
do maoirestal-a do modo o m<.il' sincero 
~ c•x prP!'~Í vo, ao rhrigir-vo:. a palavra 
de ~l\ IIIIOAA lle<pl'rlida . 

l'tlrtanto, Sr. presiolente. terminarei 
di7.t n~o: 

)l • · n ~ eternos agraol ecimP.oto~ a todos 
aqrwi iP.s qne r.nostantemPotc apoia-
r~o-me nPssa cadeira: e us mais ardentes 
•oto~ p;.ra nnoca mais vnlver a oc-
cup~r r:~.•~ pMtc •• qn" ,..,·, i• do Pspinhos 
(afll,itlrl" do -"•·. 8 wroso J un io.-), 
em o rtnal certamente nilo poderei 
qurrrr ontn vPz axpor-me aos tiros da 
maiPvniPncb, das ho~tllitl atles de quem 
qnPr que srja. 

Protl'l!landn nunca mal~ lomar sobre 
mim o peso enorme rie tilo arrlua po-
~içàr•. tenho. entretanto. Srs., o jus-
tificAdo orgulho do declarar -•os. ao 
encerrarem-l'o os nt ssos trabalhos, 
que a ningoem será dado o direito 
de aventnr~r que houvesse sido esterrl 
para a nohre prúviocia dl' Mioa11 a 
~eqsão lt'gi~la tiva qn11 livA a subitla 
honra de prasiclir (nu•i lo bem). 

Seus patrinticos desvelo~> pelo bem 
pulll ico. eil -os bem pateutes oa ! 8-
guinto 

llyoo1••e 
DOS ACTOS OECRETAOOS DlliiA:o\TE A 

!'ESSÁCl I.EGISI.A TI V .~ l' ll C)VI :-it: tAI. UO 
t:ORIIE:-ITE A:'i:'iO 

J. &IS 4 NNU4S 
llr~nmento ria receita e despeu pro-

vínd~ l . 
Orçamento da receita • despeu mnoi-

cl p~l . 
f' iuçào da força publ ica. 
AJtpro·u ç:ir. ,;~ comas munlci paei. 

~0\'A)I I~TE Di:CIIo:TADA S POli nOUS TE IIÇóS 
Autoríu çõeJ ao go .-erno para despen-

der dl• ersas quantias em obra• de .-arios 
rn~<oicipios. 

Llll~ nli: CREDITO 
Para represeolação da pro• uJcia na 

exp01íçào de l'aris; par~amento á com missão 
eonstructora da ponto sobre o SapucAhy-
mlrlm; das obras da igrPja do Rosarto de 
Baependy; su~sidio e ajuda de custo e mais 
despeus da actual sessão. 

JCUCU:OS COLONIA&S 
Autori~ção ao ronroo para ronda t-os: 
Entre a eau~o do laguara • a cidade de 

Uberaba. rerro-via monaoa ; 
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Enlre as estações do Silio e Ch:~po~ d'U-

n s, E. do Ferro do O. Pedro n; 
Nas cida.tos de Cataguate> da Leopoldlna 

e do Rio NoYo, onde mais couvenlenle ror ; 
Na rreruelia da cidade do Pomba e na 

de PoUJO Alegre, i marrem olo Sapuc•hy. 
ESTABILECUIE ~ TOS AGRICili. AS 

Aulorisa~o ao Dr. Anlonio Vu Pinlo 
{;oelbo da Cunha ou ... nJ.r••za p~r elle orga-
wsada para a rundaçào de ciaeo estabeleci-
men&os agrícolas na pro•intia. 

Au&ori•a tàll para a runda.çào de maii cinco 
eslabetecimnnto! iguaes. por associação dr 
tnradores. com os mo~mos rnores conce-
didos na primein. 

ISTATISTICA 
C,.t4Ç4es 

Da comarca do Sacramonlo; 
Das vlllas de Santa lllana. S. Podro de 

Uberabinha, Saot:• Rita do Sapuuhy, Pa.>sa 
Qaatro, Nosu Senhora da Saude dos Poço3 
de Caldu e S. Seballiio do Jaguary ; 

Da cidade do Brej11 Aferre, com u nom,• 
de Araguary ; 

D11 dlslricto do S. Francisco de Assis. 
Tl'tJnsfe,•tfiCios 

Do lermo do Lima Duarte d.a comarca de 
Barbacena para a do Roo Prelo; das rregu&-
liu de Sanla Rila do Rio Claro de Cabo 
Ve~do para Paasos e do Porlo de Sanlo An-
IOIIIo do Pomba para Cataguazas ; de divor-
aaa fazendas e terrllor ios de umu para ou-
ln.s frtfUP&ias e municipins. 

088.4!1 PUBI.ICAS 
Aulorl•,çio a~ gn• erno par1 do;pen-

dllr dl•erus quanli:u c~ono autilio a obras 
dermatriles, ponles, tslradas e canallsaçio 
d'agua polavel, etc. 

COliPIIOIIlSSOS 
Approv'9io do da Ir mandade de !(. S. 

elas. lle rüs de :... Gonsalo do Rio abaito, 
mi1Diclpio de Sanu Barbara ; aclopçio do da 
irmandade de N. S. <l o Rosarto de Ouro Prelo 
para re.rer as do Ro~rlo da cidade do Sa-
cramtniO e da Conceíçà.o do Arnã. 

COMC&SSlO DK LOTERIAS 
Aulorisação u c:.tmaras mun icl pae.> 

para rueremnlrablr : 
A do Rio No•o, 30 • 
As de S. Joi o d' EI-ftey, S. Joi o I'Ce::-, mu-

ceno. Uberaba, Saeramenlo, La•r", Tres 
Ponta& e Oliveira, v inte cada uma ; 

As de Dlamanlina, Car~no do Paranahyba, 
Bu11em, Brejo Alegre e Ar:usu.aby, du 
caola uma · 
A~ do Paralso. llajubi . Cbrilliaa, lia .. 

J18ody, Ayuruoca, Pouso Alio. Tt1n o,Cata-
ca.ues e Bom Fim, q11a1ro cada uma. 

Os beneficio• serão applieados a obras 11& 
cadeas. r-•· usas de urldade e malrlaJ. 

UPIIUAS ULNIA.IIIAS 
Elevação de prazo dos privllecios das 

edlpJeus balneafias de Caldas, Cnarubü, 
Contendas e Lambary, a 110 annos. 

POSTUI.U 

Appro•açào das dos munícipíos de 
Ponte Kova1 Snta Rarbara. Queln1, Con-
ceição, S. Joiq.Kepomueeoo, S. Gonsalo do 
Sap~by, Vl~a, KArlaona, Palroclnlo, 
Baependy, Oliveira, Rio l'oYO, Pltanpv, 
Gnanbies, Cata~azes. Sacnmenlo, Caraô-

gola. Mnsambinho. S. Jos~ do P;;raiso, Lims. 
011arta, Darhacena, l •apecerlea, S. Joà.,. 
d'EI· IIey. Turvn, S. l'aulo do Muri ahé, 
Sani'Anna dos Ferros, Jui& de Fora. VarKi-
nha. Pas.cos. Pouso Alegre. Rio NoYo, lta-
jubi, Caldas, Ouro Fmo e Ouro Prolo. 

I'RIVII.F.1:105 PELAS CA!II,\IIU 

De )lonto~ Cl:lrn<. para abastecirnaollo da 
agua pn&aYAI '" ci<!.,,fu : 

0 •1 Rio ~ovo. S:1cr.,men10. Uberaba a 
Sabará, para o m~smo tino e, para illumlna-
ç~o p~blic:1 , ~ Ol)' rRJiín no.dril'ues de. Araujo. 
Solveroo dn 1\n~en•l" " 011\'0ora J unior, Ur-
haon Marquos de Araujo, t'ranclsco Anlno.-
de Siqueira ou a quem m~ihorei nntagnns 
o!Tereeer, com gaunli" ~~~ juros de 7% ~obre 
o capital de U :OSS,,Oa. 

lSTIIA OAS OI; FERftO, OESOIISUUCÇ1 0 DE 
III OS t:TC. 

C!lncessão de Jori vil~gio a Jo~~ Pin&o 
PennaFiroue Ram11; para uma estrada de ferrG 
da eslaçâo da Soledade. E. de F. o. Pedro 11 .• 
ao a rraoal de Coneonhas do Campo; 

A quem rnclhorM vantagens o!Tarecor, para 
u•na es&rada de Ou,ro Prelo i llabira, pu-
eando por Mariano•. r.om garantia de jur<(j 
oe 7 % sobre l .OOO:OOOl .100; 

Do '!'arao lia .te juroi de 7 %. pnr to ao nos. 
aobre $,000:000-JOOJ. ã Ntrada de forro Mluu 
e Rio para sco prolongamento atol ~ cidade 
de Passos; 

De mais t ,OOO:OOD6000 sobre o capital ra-
ranlido i oslrada de ferro que, partindo de 
Luras do Funil, "" &ermio.ar om Sanl4 Ri ca 
da Jacutinga, co rn a me$ma rarantia do juros 
eslab•lecilb na lei n . t 788; 

De 7 % pnr to annns, sobro !.OOO:OOO,JOOO. 
a quem melhoret condições o!Terect r, para 
uma e-Irada que. partindn da lllina~ • Rio. 
vi a S. Go>nsalo do Sapucaby; 

De 7 % por to anuo~ sobro !,500.0006000. 
para uma Mlnda entre 3. Joaquim ob S.rr;o. 
Negra e ~usaonblnhe; 

De JUrlls de 7 %. por to a.nnos. sobre 
5,000:0006000. à companhia E. de F. 00fle 
de Minas, para prolongamento da Oli veira 
.10 All11 S. Francisco e rdmal paraltapecer ica; 

De 7 % sobre o lotai J•ranlido à compa-
nbla E. do 1'. Bahia e al mas, com eleuçàl) 
de mais 1.000:0006000 e a obrl(açâo de ruo-
dar dous nucleos colooiaes a marrem da 
es&rada e rn poDIIlS determinados pelo ~~ 
Yerno; 

De privilegio inlransleriul, por ~ annos. 
i empreu de navegação a va.por dos ria. 
du Velbu e S. Francisco, para eons trucção. 
uso • go1o de nma es\ra4a de ferro qnfl, ~ 
por10 da Manga oa do ponto mal' con•.-
niente à margem do rio das Velbu, Yà ter-
minar oa cidade de Diamanliua • d'abi i 
cidade do Serro, com ~raranlia de juros 4• 
7 % por 10 anuoJ sobre 3,00 I: OOQIOOó, 

De 7 %sobre mais 4.000:8001000 ao capi-
tal da comp&nbia E. de F. de Sapucab,. 
eoru a condição d.e um rarual dt Cbri~lina 
ao Lambary e oulro a S. Jos6 lfo ParaiM. 
Mllbelecendo suas olllclnas na Cbrlslina; 

De 7 % sobre 100:0001000. por SO annoe. 
à empreu que se propa~er derob3lruir o rfl) 
ParaeaiÚ a\• ao p11r10 do Burily; 

De 7 % por 50 unos sobre a.OOO:OOitMI)() 
à corapanhia orcanlsada pelo lenenle coro-
nel Cfpriano de Medeiros Lima par.-. coa.-
alrucçao de unaa E. de F. que, parUndo da 
lanuaria, vi ler a ll?nle' Claros; 



Pri•iletlo por ãU anno> a (; arlns de An-
drad~ para uma estrada entre Catagulzes e 
Santo Antonio do Murlah,. 

tNSTIIUCÇÁO PUBLICA 
Cruç~o de nteru At~s. escolas tHif-

IU IIS. c:uleiru de instrucçan prian~ria mi t tas. 
nocturuas, l' •r·' o sexo ua:tsculiuo e remi-
nino. em d l v. rs~ • cidades, vil la~. rrecu cti>~, 
di>trictu~ • povoa~11es. 

l.tet::-IÇAS 
Aos pro(•Mnre~ •lu ConKouhal, S. l osi 

d o Paratso, Si tio olo Monte, Santo Antouin da 
Jacuttuga , (;urv<llu e SanrAnna dos Ferroi. 

V ALIOAO~ nt: F.lC Alllt;~ 
Autorisaçio a fim de ser no muda para qual-

qudr cadeira a professora tle Antonro Pereira, 
O. Atnasil t feruanolus L1.10 Pi1110 Coolbo. em 
vil!:& dos examos pro. tados ~ inspoctoraa 
lia córte. 

APOSl::o!TADORIA 

Do professor Atnaro Carlos Noguei:·a. 
IJUIIGIIAÇÁO 

l'ri•ilegio A l oaquirn lltachado Fagun-
des de Mello e Manuel (;aetauo da Silva Lara, 
J)ar.l introd.ucçau de 1:1,000 inuuigrante! no 
.. ul da pro• •nc1a. 

O Sr. Preeldente:- ESTA' 
ENCERRAO.\ A t.• SESSÃO DA 27.• 
LEGISLATURA DA ASSEMDLEA LE-
GISLATIVA ~1\0VI;'-~CIAL DE MINAS 
GERAES. 

DISCURSO ~ROFERlDO NA SESS.\0 
DE 5 UE JUNHO DE f888 
VERttlCAÇAQ o•; PODE RIS 

O 8r. Gome• Candldo:-
Entro, Sr. presidente, nesta di~cussão 
com maxima cal ma e In tima tranquilli-
dade de espírito; nem outra poderia ser 
a attitudt~ de quem, como tlu, està ple-
namente convencido de seo direito. 

Embora, porem, a razão e a justiça 
que me assis1e111, preciso e imploro a 
benevolencia desta illustre assemblea 
em ou vir-me. 

Sem pratica desta tri buna e não dis-
pondode dotes intellectoaes (!Wo apiJia-
cfol) .•• 

O Sr. Jurumenha:- V. Ex. esta pro-
n:tdo o contrario; é até oraJor. 

O Sr. G. Candido .• • so encontrarei 
alento na benignidade desta iltustre as-
semblea para, embo.ra ern phrases tos-
cas, upor o direito com que me julgo 
a esta cadeira. 

Não soo, Sr. presidente, nenhum hos-
pede imporlono, que batesse às portas 
do !. • districto desta província (distr icto 
d.e terras devolutas appropriado a immi-
grantes, como ja foi classillcot.do no par-

1021 

lamento) pedindtl um as~cnltl M~l.'l 
ca~a. 

N:i.o, Sr. presidente; all l resido des•l ~ 
meo nascimento, lenho (Jçcupado dilfe-
rentes cargos, quer clll uumcação do go-
vernn, rtuer •letlleição popular, c, •ll1.·tlltl 
a t:Onsdeucia, prestathJO ~etupre. t;ulll 
a rnaiur llcolicaçào, os sun·i\·u; cún1p:1· 
tiveis co>111 minhas fOr\~aK 

O Sr. Severi:uao t.le Hescn•le:- 0Ju 
le,;temunhu •hssu; '/. E:t. tem sen-iços 
reaes, prestados sernpre ~om muito pa-
t riotismo. 

O Sr. !~ . Cartdiuo:-Teuho exercidl) 
alli. Sr. pres it.lenle, posto que intligoa-
mente, a nobre proliS!Iàl> de advogado 
(uão apoiados). 

O Sr. Americo de Maltos:- V. Ex. 
e.<tá dando proYas de que ti um rabula. 
muito laditto c iulelligcute; tlcsLle que 
com•cou o setl 1í::curso. eu vi que V. 
Ex. era me o collega. 

O Sr. G. Candtdo:-Agrad~ço á V. 
Ex. o juizo tJUe su digna fazer a u1eo 
rcspeilu, tr.as, uão posso1 ab,;oltuamente 
competir com V. Ex. ,que tem a seo fa-
vor a idade a 1·ançada (riso) e, ~onse
guintemente, maior somma de praliC;l 
e chicana. 

Sr. presicJeut<l, cu mo ia dizendo, não 
sou um il luslre Jeo~conhecido uo :!.• 
distri~to; por tres vezes, aquell;ts urna, 
independentes ja sulfragarào o meu hu . 
ruilde nome; etll duas dellas, abri mão 
do meo rlirei to, seoJo o mais votado no 
primeiro escrulinio, para concorrer ao 
~. • um so candidato do meo partido, 
?elo que veio a esta assemblea uo hien· 
nio passado o meo particular amigo e 
co-religionario, Sr. Dr. Jose Caetano 
de Almeida Gomes, que tanto elevou-se 
nOllta casa, deixando um e:templo vivo 
de honra e boooslidade (apoiaáo1; 
muito bem). 

Outra vez, que concorri ao 2. • escru-
tínio, dei1ei de :;er eleito apenas por 
cinco votos de dilferença, tendo por 
contendor o disliuclo Sr. Or. Marlúel 
Fa:tstino Correa Brandão, 1neo amigo 
particular, mas adver:~ario político io-
transig•Jnte, cuja aosencia nesta casa 
sou o primeiro a deplorar, tanto mais 
por ser ella devida a revoltante injus-
tiça, de qoe foi victima de seos proprios 
amtgos (apoiados). 

O Sr· Severiano de Resende:- O Sr. 
Dr. Manoel Jo'austino foi atirado a04 lo· 
bo:4; e dizem que 8lltá condemnado i,. 
elernum. 

o Sr. G. Candido:-Eotretanto, Sr. 
presidente, naquella occasião, que 011 
poderia f ir aqui, com vantagem, disp11-
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br a eleição, tendo amigos tUtlos acon-
selhado queo llzesse,live a hombridade 
de declarar-lhes: perdi a eleiç4o pot· 
cinco tJOltJs, mas perd•; não quMo 
u surpar uma cadei>·a qWl m!o me 
pertenCi!. 

Vê, pois, V. Ex., Sr. presidente, •tu e 
oão sou um ambicioso,embriagado p11la 
gloria e elevada honra de ser rep:e-
seolanle da província. 

Si eu não estivesse, Sr. presidente, 
certíssimo do meo direito, não \'ir ia dis-
putar esta cadeira, ainda que fosse ella 
de rosas, porque, para mim.se transfor-
maria em verlladetro martyrio, um leito 
de Procosto. onde minha dignidade pes-
soal, minha honradez e minha lealdade 
poliliC.'I jamais se acommodarião 
(apoiados; muito bem da bancada con-
SI't'Vadot•a) 

Sr. presidente, entrei no pleito de 28 
de Dezembro do anno passado pt!la 
porta larga da iranqu~za o da lealdade 
política o. sagrado pela soberani:l das 
urnas do 2.• districto, chego a esta il-
lustre assemhlea de cabeça erguida 
para rccl;rnar a cadeira t(Ue ellas me 
designarão e, enfreu tando com os meos 
companhctros de jornada, ja empollsa-
dos rle sua.- cadeiras, dir-lhcs-bei com 
a maior franqueza: 

Sou tão deputado como vós outros, 
''eoho da mesm'l. forma , sagrado pela 
maioria do eleitorado; porem, th•e a in-
felicidade de encontrar em meo cami-
nho a ambição de um co-religionario 
protegido pelo odio politico lle adver-
sarios (apoiados; muito bem d'l ban-
::ada conservadora). 

O Sr. Soares Peixoto:- O contendor 
de V. Ex. não é seo cu-religionario, 
não lhe dê essas honras, por que elle 
não as merece (aJJOtaaos). 

O Sr. G. Caodido:- E semelhante 
btndengú està me di iDcultaodo o passo, 
trazend.rme afastado desta cadeira, ja 
por seis longos dias. 

O Sr. Tobias Tolendal: - Com grave 
iojusttça a seo incontestado direito 
(apoiado.~). 

O Sr. 1 Candido:- Assim, pois, Sr. 
presidenw. penso que oeste momento 
solemne não devo ler díante de mim 
nem co-religionarios, nem adversariosj 
devo ler juizes que, in~ pirados pela 
consciencia do dever, lavrem uma seu-
tença na altura em que se achão collo-
catlos, sem o choque de intere~ses mes-
.quinhos da polilica de campanario. 

Affeito, Sr. presideolf.', ás lides do 
roro, sei perfeitamente qoe não bastão 
simples allegações para disputar-se em 
jnizo um direito; é preciso, iodispensa-
nl mesmo, que ellas sejlo acompanha-

das de provas e estas robustas e con· 
cludentes, de modo que tragão a con-
vicção ao animo severo e despreveniüa 
tio julgador. 

E' justamente, Sr. presidente, o que 
passo a fazer, sentindo, entretanto, es-
tar molestando a alteno;ão da casa (n4o 
a posados geraes) ••.••. 

O Sr. Jurumenha:-V. Ex. vai per-
feitamente bem e é ouvido com muito 
prazer (apoiados). 

O Sr. G. Caodido .... com o desali-
nho de minhas palavras, a cada pas~o 
interrompidas. 

Sr. presidenl6, ba na viela circum-
stancias bem dolorosas e que levào o 
bomem ao extremo de um sacrilicio. 

VPjo-me, Sr. presidente, em uma 
tlessas circumstancias; o mert conten-
dor, amigo de infaocia, companheiro 
de estn!!o~ e até parente, sabe que 
eu roeria ca!Jaz de abrir mão de qual-
quer direito propriamente meo para 
satisfazer a sn vaidade, o ~eo des~jo .. 
mas, é imposs• ;qJ que de mim obte-
nha trahlr a confia:;ça do eleitorado 
que elegeo-me e deixe-lhe nsorpar esta 
cadeira; custe-me o sacrificio que qul-
zereru, eu bei de defendei-a. 

O Sr Francisco Diogo: - 0.,; chefes 
Jo nosso partido é que são respon-
saveis pelo escandalo que estamos 
dando. 

O Sr. G. Caodido: - Não ba tal; 
V. Ex c. é o unico responsa vel pelo seo 
procedimento desleal e ioqualificavel e, 
como tr.l, carregue com as coose-
quencias; si esr:andalo ha, é untcamenle 
dado por V Exc. 

Sr. presidente, como ia dizendo, 
difficil e dolorosa mesmo é minha po-
sição, porque não sou. daquelles que 
recuào depois de dado o primeiro 
passo; não sei transigir em mate-
ria!' que eDTolvem a bonra e a dig-
nidade 

E' assim que meo contendor. tendo 
le, antado o seo imagioario direito, 
quer DO protesto apresentadO a junta 
apuradora, quer na discussão que-
sustentou pe-rante a illuslre com missão 
de poderes desta wa. na celebre 
fraude do Caratioga, hoje em seo dis-
curso nada d.isse sobre tal eleição; pa!l· 
sou por ella como gato por brastU. 

OUTio V. Exc., Sr. presideou, o dis-
curso do meo contendor e, como eu, 
V. Exc. ficou a quo sobre os fnnda-
mentos pelos qnaes me disputa elle esta. 
cadeira. 

S. Exc. absolutamente nlo contes:Ott 
o meo direito, nio artienlou siqner 
oma palnra que eu precise contes-



. ' . • • • • A .NNAES 1023' 

tar. a não Mr a o !rrtna que pa•soo nos 
chefes de meo partido. 

Eu podori~, poi~. dar-me por sa ti s~ 
fei tu com tal con tl~são de meo direito 
pela parle que m'o contes1ava. ma$, 
110í quanto devo a esta illu~tre assetn-
tllea, que vai jotlgar a minh\ causa, 
e não (~llarei C<lm O cavalheiris ••O de 
eshibir tod~s as prova~ que possuo, 
para que tal julgam·•nt'• seja ditado 
1•or uma c"o\·icçào ~incera e real. 

Sab•l a illu :~tre r.nmm i$S:\o de pol.lo-
ns, que formulou o parecer opto so olis-
cut&, recoobecendo-me deputal.lo. Ja 
pron cabal quo u~nho oeste~ uoco-
mentos (most•·a~do-os), como se fai-
RiOcou o livro de acta.~ th eleição do 
Cara ti nga péita asst m ser meo nO mil 
all i trau~formndo l'm Antottio Gentil 

Gomecle c,,,, li•l'l , pontue os examinou 
minucio~amente; seria. pois, eoraolo-
oho eu ter de ler um por um a esta 
il lustre as~emblea, tanto mais quanto 
é certo que o men prorrio conten• 
~r ja peranttl a illu•trada comrnis-
sào dP. poddres reaouhcceu semelhante 
fraude. 

O Sr. Martins l.le Andrade:-Apoiado; 
não ~ó rl'cnoheceo a rrau•IP, cowo nem 
roai_.; LOCOU em S>'W.!Ih.lll tO eleiç!IO 
aqoJ. 

O Sr. G. Caodido: - Asstm , pois, 
d arei este ponto por liquit.l~do, tlntre-
gando os documentos á casa, que lhes 
dal"â o destino que eoteruler: si al -
gum dos Srs. deputados não reclamar. 
n igíodo quo eu entre nos pormeno· 
ros da celebre fraudo de C'\ratioga. 

O Sr. Cantillo Prates:-Eu reclamo 
e exijo que V. Exc. entre nessa ques-
tão do · Caratioga mais circumstan-
ciadameute para meo esclarecimento. 

O Sr. G. Caodldo: - Comprehendo 
bem o alcance da reclamação do V. Exc.; 
quer explorar, está em seo direito; a 
mim só c~mpro sati~fazer a e~i9eoeia. 

Sr. prestdeote, l>t'JàO sa.crtficaaos ou 
não interesses políticos tlo meo partido, 
eu estou prompto a entrar na discus-
slo e analise da fraudo do Caralinga; 
carregue com as roosequeocias o meo 
contendor, quo oeste momento tem 
razão do bem se incommodar. 

O Sr. Juromeoh:~:- Cartas na mesa; 
j ogo franco. 

O Sr. t>rumond:- Truofo é paos. 
O Sr. G. Candido:-Eu pego no ba-

ralho o dou cartas (riso). 
Sr. presidente, Caratioga, sabe 

V. EltC., é oma fregoozia importante 
do mooicipio do Maoboassú, terreno 
&odo oofo, coberto de frondosas maltas, 
com aguadas aboodaotes, quo olti-

mameote tem sido o abrigo de fazen-
deiros importantes, quo, .. baodonaodo-
terreoo~ gasto~ o cansados, alli vão, 
com J(r'\ode vao t~gem. crear pla nta-
çõel< ele café, perFeita menta apprnpriadas 
á aqu,.lle solo 'beoçaado. 

E' ~s~im, Sr. prPSideute, que oa-
qoella importanto freguPzia, onde atu 
betn pouco tempo, o pa rtido coo,~rva
dor ~~ c~tn t~ ~a onze el~i to_res, poude, 
no ulttmo ah~tamen to elottoral. ~olis
tar mai~ de noventa, 

Os lihnrae~. que tem naquella frPfUe· 
zia os quatro juiza~ do raz e r.s seos 
Fn ppiAnt,•s, j a mai~ r.onsentem que se 
raça uma eletçà(l alh, porque sãn der-
rotados per muitos vnto!', 

O Sr. Ca mrello: - 0 'llistamento t lei-
tor~l a IJUB V. Ex. se rAfHre Foi annul-
lacln, porque foi fraudulento. 

C) Sr. r. . G~nrlido : - l'er.llle-me 
díz••r-lhe qno Plltâ aoteciraodn cir-
cumstancias, a quo chPgarei, só para 
perturbar-me. 

Oe facto, Sr. presidt!nte. os liberaes 
não puJerão conlormar-se coro a grande 
e pujante maioria do partido conser-
vador do Caratioga e. então, tratarão de 
rernrrer para o Or. juiz de dirl'i to da 
comarca, pedindo a oullidade. do alis-
tamento eleitoral do município do Ma-
ohua~sú , allegaodo não haYer sido 
affixado no prazo da lei o edital re-
s peclivo. 

Coosrguiriio. Sr. presidente, que um 
juiz municipal supplente, que presídio 
tal alistamento, attestasse que de raeto 
oã<1 h a via ells em tempo mandado 
affixar tal edital. 

O Sr. Campello:-Note-M que essA 
juiz supplente é co-religiooario de· 
V. Ex~. 

O Sr. G. Candldo:- Sim, Sr.; ma~ o 
que IÍ certo é quo prestou-se ao ser-
\'i(n dos liberaes, pelo que V. Exc. 
agora o loun. 

O llonrado o hooestissimo Dr. Sá 
Viaom •• uma das. glorias .da magistra-
tura D3CÍOOal, JUIZ uUDICtpaJ do termo 
do Maohuassú, estando em exercício da 
vara de direi to. tomaodol eoohecimont() 
do recurso, den-lbe pro•imooto consi-
derando nnllo o alistamento, mas re-
correo, w-of}'icio •. na ror ma da lei para 
a relação do districto. ' 

Exactamoote nessa oceasiio tioba 
lugar a eleição provincial e Oll eleitorev 
do alistamento affocto ao tribunal da 
relação tio Mo do oella fOtar, porque 
o reeono oio tioba elfelto auspensifo 

O me o íll astro contendor, pois, d~ 
inteiro ateordo commigo, partiu para <J 
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C&r.tioga, DO iotoito de remOYer OS 
emb;araços qoe, oatunlmeole, os l i~ 
fJ8S bou•esaem de crear para oào ha-
•er alli elt iÇào o o dia ti de Oezembro. 

O Sr. Senriaoo de Resende : - O 
qoe me admira ó V. Exc. ter acred1lado 
na lealdade delle. 

O Sr. G. Caodido : - Nem ou ·ro po-
deria ter sido o meo pro~edirJeoto, 
(esde que era o men cempaobeiro de 
c.hapa e eu o sustentava como a mim 
proprio. 

O Sr. Francisco Oio~o: - Não é 
encto, não Cu i a Carauoga tratar de 
nossa eleição, rui s:m tratar tia eleiÇào 
de jaizes lle paz. 

O Sr. G. Caodido : -A memoria de 
V. Exc. o e:s&à trabindo. 

V. Exc. roi a Carataoga tratar da elei-
tlo pr ·Yiocial,qae teYe lug.u no dia ~ 
d, Dezembro, e da de juixe:a de paz,que 
leJe lugar oo dia 3ll do me$mo mf!z do 
a~oo passado, tanto qae la chegou no 
dia !7 d ·esse mez, i tarde. 

V. Exc. aào pode, ainda qoe queira, 
ue.gar isso·, porque lá es&à a populaçào 
ioteira •lo Caralioga para coollrmar o 
que eo allego e, alem di~. aqui te-
abo au.a justill.caçlo,oa qual estl pro-
udo que V. Ele. esle'e presente à 
rieltlo do dia !8 de Dezembro em Cara-
ti1tp. 

O Sr. Americo de Mattos : - V, Ele. 
.-preYellido: esiJ. armado com muitos 
tiros; eu bem disse qoe é um rabola 
.fiDOI'ÍOI, 

O Sr1 O. ~oJiJo: - Sr. presidente, 
•dià da eleiçio proYíoci .U (!8 de Oe-
a.emboo do aao passado) l>ll juizes de 
paz de Cuatíoga, todov liberaes, rett-
airJo..se DO ceesi1lorio· da igreja matriz 
•alll orgaoiaram a me&a eleitoral de 
aecordo com a lei •igeole, isto é, ra-
•clQtl!&rle;della c..~ jaizes de pu 
'GI&Ls Y&lold• 8' o.. s-wleo&et• im~ 
.dia~ ao,4. • hdz. de ,paa. 

O Sr. Campello : - &sa mesa re~t
a ja-s_:e ás 7 horas da maobi, si é que 
ftDUIO.-~. 

O Sr. G. Caadido: -Peo10 que os co-
te\iginnarios d• V. EJC .. aio seriio ca-
"~ de tepJ,'81111D\at. ama far"; eu-
vetaoto, eUes q~e . llie, respondão. 

A IIIQP, ~I'JIIIl. . aui.m conslilllida. 
.4ttxQu ~ CIUICeioNr sob. o pre&exto de 
~e o eSet-id.o de pu, Francisco Fer-
n ira Braga, lendo em seu poder e 
parda lim~~ e papei!l eoaeenteoláll·á 
-~. oe• compareetra,lltlll DWidara 
Uill pafelsl apeaar ·de·ser-oml!ildo e 
n•ISo•ja t•··Wu• dô ~ diMolvft.-: 
ianaMo. ama· aetw, cpe·· atrai te11t1o 
(...,lntndo=oa)l' ua· ~aahil d!i qae (Íór 
calpe .. d~ eecri* Bl'aga, falta· de li· 

Yn>S &, oio boue eleieãO o.) OaraUIIjJa> 
no dia !8 de Dezembro do ao no pu· 
sado. 

O Sr. r.ampello: - A mesa reooio-scr 
às 7 horas da maobà. 

O Sr. G. Caodido: - E' eucto; 
coo~ta ola 11rnpria acta que a mesa reu-
nia-se á~ 7 bnra:1 d:. maobã (muilo6 
aparlu de ambas as bancad<Js). 

O Sr. Campello:-Essa ar.ta oão 
pron nada. 

O Sr. G. Caod1do : Eu bem pos_,o 
cbamar a V. Ex c. de cruel, porq·ue sei 
até que eslà violentando a soa cooscieo-
cia .e o seu coraçào para guerrear-OMt 
asstm, porquanto. V. Exc.. melbor dG 
qoe oioguem, sabe que sou o legitimtJ 
deputadb pelo ! .• distrieto. 

O Sr. Americo de Ma tios : - Os pa-
peis de~ião estar ao arcbi vo dtl es-
cr: .ao ti'l juiz de paz. 

O Sr. G. Caodido : -A que papeis 
rerere-se \'. Ex c. f 

O Sr. Amboico de M.Attosa - A 8!1S88P 
que estão em poder de V. Ex-:. 

O Sr. G. CanJido : -V. Exc. está 
completamente enganado; esles docu-
mentos são meus, (tJrào promo,idos por 
mim, em deresa de meu direito, e es&a 
acta da eleição do Caratioga ' a '&U .. 
theotica remettida a esta assemblea_ 
como poder eomprleote para Yerillca-
çào de poderes. 

Mas. Sr. presidente, sem pratica 
desta tribuna e a cada momento io&er-
rompido por dezenas de ~rles que IIMI 
desnão do assompto, comprebeode 
V. Exc. que bel de Corçosameole 
andar para tru e para diaol41, em com-
pleto desalinbo, sem poder dar aCD& 
fdrma regulllr a meu diàearso, si 11 
qoe assim PtJSS& se cbamar' a este cou-
JUDcto de palhras sem nexo . 

O Sr. Juromeoba:-Nào apoiado; Yai 
io.d .. muito bem e por slgnal es&á pro-
YOC&odo 9SS8I apartei. 

O Sr. G. Caodido:-Admira-IDt, Sr. 
presideo&6, qoe o illostre represeotao~e 
do i . • districto, o Sr. Caaapello, &JII~ 
muee qu• a ·acta do Caratiop nada 
prova, qoaado é iotalli..-o- qae, seDdlilt 
1llt ~OCUIIMIIlo~ de MÍf81D· Itberal, eot~~o
MgUIOiemente IDSOSpelto para O DO" 
depawlo e que ni8- mil rol· graciOia 
1118Die dado. pn•~ beaa que ck rac-. 
Dio boan eleiç~D'DO eú'adnp• ao ltài 
!S.de Dezembro, bypnlbMe que ma.it. 
· apeeveüa ao mea-.diNiiO. 

De acéorl»·e••• QU&l· ••• rosa ••• 
ac&a eleiCoraJ., COW11& quat te• qoiiQ •• 
f&ur•obnf p&r&1CODiàNW' 18 ~} ~· 
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118 prestaria, em face ela lei: '!las .. o seu 
Yalor no caso é outro m01 d1VPr~o. 
sene perfeitamente para provar que 
Da freguezia do Caratinga não h ou v e 
eleição no dia 28 ele Oezemb!'O. 

E tnutr& é a~sim, Sr. pres1dente, ~ue 
o honra riu magistrado . quo pr~s1t.le 
a cvwaro·a olv l'&ranga. j UI Z rcctiSSHOO, 
quo lauto nubihta :\sua classe ... 

O Sr. C omillo ilr:\tes:-Moito folgo 
de ou vir c.> tas pala v r as de V. Ex c. 

O :·r. Gonnes Ca.Ulli•lo : -- Nada mais 
'aço t.lol quu ren•ler ju~ tiça ao merito in-
co 1leíltado do Exm. Sr Or. Cbaves,que, 
embora meu adversario político, mere-
ce-me todo o apreço o cooslde~ação. 

C•1mo ia dizPodo: ~r. prestd~n te, o 
boorallo juiz de d1re1t0 uo P1raoga. 
presidente da junta apuradora do_ ':! .• 
di~tricto, ar.eitou essa aeta d'> Carat1oga 
o a apuração a que ~e procedeu, o o se o· 
tido de provar que •lli não bo_overa 
eleição provincial, mas fez seot1r, oa 
, espectiva acta, que fOra ella entregue 
1berta e que era a unica em relaçà'l 
áquella rreguezia. ·o Sr. Cawpello :-Repito :essa ac~a 
.oada prova ; houve oaquella frrgut>z1a 
e!eição feita peiM con.St'rndores, oa 
qual V. El e. oãe. teve um _so voto e o 
Sr. D1ugo obteve onsota e CIDCO. 

O Sr. G. Caodido : - Então! os co-
t'Biigiooarios d& V. Exc. fizerao o!Da 
farça lavrando o ma acta falsa, no 10 • 
&ui to ' de preterir direito~ e devem ser 
.processados. 

g· esta, Sr. presidente, a eooclllS~O 
logica a que se chega com a alllrmaçao 
do illo.stre deputado. . 

Mas, a ver-Ja •e é que fo1 S .. Exc. 
quem entrt>goo a acta da mesa hber:.l 
do Caratioga ao E1m. Sr. Dr. Cbaves, 
presidente da junta apuradora ; S. 
Ele. oão me co.otestarà. de eer&o, o que 
..-eabo de affirm11 (pawa). 

Mllim pois, Sr. presidente, o nobre 
deputado que se ave~ba com seus . co-
•religioaarios do Carattoga ; por m1oba 
.par1ot sirv()-medBA& acta, de procedRn-
ei& liberal, para com eUa provar o meu 
di'reito, como verá a aaaeatblea oo cor-
nr das miobas-coosideraçOes •. 

Mas, Sr. presidente, o. p~1deote da 
;uuta apuradora do ~-• d1stucto, o bon-
ridb Sr . Dr. Cbaves, collocadb sempre 
uà allora em que deve permaneur a 
j~tiÇa, que llle tão digameote symbo-
~~..-. .. I- .I O Sr. CamílJo Prates : - Apo .... o ; 
'V. K:~c. faz justiça iqoelle m_aglstradt). 

(}I Sr. G. Callotido• ••• aoetloo essa 
aaa e com ella. *'' o brio isto • é, re.z· de-
~l:~rar-se-·a..ac&ao"dos•ttabiiiiOs da Jllllta 

que so havia apparecido aquPII:\ a.·ta, 
embora aberta. na qual eonstava IJ Ud 
no dia 'l8 de Dezembro oào bou v era 
elei.,.ão oo Caratioga. 

A proposito. Sr. prosiJeotc, permil-
ta-me V. Exc, pP.rmitta-mf\ a ilh1,_ 
trada ~~semblea que eu assigoaltl o 
modo. o procedimento in'lual•lic~vPI, 
com que alguns co-religiuuario~ do ~r. 
Dr. Campelln. inspirados pPio od1t. de 
mesquinha politic:~ de campaoaroo. pre-
tenddrào roubar-me o tliploml perante 
a junta apuradora "a aluvez dr cara-
cter, os asso10os de just1ça r.llw que o 
hooesti~simn Sr. Ur. Cba ves resistio e 
impedio que fo1sse a lei ultrajada por 
maoPjcs vis e indecentes. 

Sim. Sr. presideole, perante aquella 
junta foi apresentado um protesto de 
meu contendor, que, pedindo a oulli-
dade de ooze collegio~ eleitoraes do dis-
tricto e fazendo menção tia elei~o con-
servadora do Caratioga, adrede rwepa-
rada por uma fraude infame, coo-
cluia ped1ndo diploma para si 

O honrado magistrado, em termos 
claros e decisivos, patenteou, em face 
da lei, a falta de competencia da j u o &a 
para conhecer de oullidades elei tor~. 
mas, sobmetteu ao conhecimento da 
mesma a questão. 

Sr. presidente, V. Ex c. vai se admi-
rar sabenJo que, sendo quatro os jui-
zes de paz presente~. empatou-se a de-
cisão! 

Era, Sr. presidente, qne alli eJtavão 
a capim verdadeiros maoeqnios, u111 
bem conhecido pela língua Q''' j a ntfo: 
lhe cab1 na boca, por maldição de oa1 

sacerdote, victim de um falso revoltante. 
liog oa ja coobecida oa proviocia com o 
chittoso baptismo de j'lra,.aca . .• 

O Sr. Tolendal : - Seringa tle Pra-
vez oo bicbo. 

O Sr. G. Caodido . .• outro, um po-
bre diabo, idiou, porem com o loslia-
cto para o mal muito pronuooiado. 

Note V. Etc .. Sr. presidente, que a 
joota apuradora ern ooaaimemeoté li-
beral ; consegoiotemeote, so o direito • 
a justiça de mioba causa forio qu , 
actuarào oos ao•mo. dos dous out...-
hoorados juizes- de paz, CJUaes os pro-
bos e respeitaveis cidadlos; major Tito 
Baptista' ~mericaao e capttlu Aotooio 
AoiJG!IIto• Pereira, para darem seo.- TOldl 
a:fltOr delta. 

Coube, pois, Sr. presidente, a deci-
slo. o desempate, ao iote~ro magis~ · 
e eete, Sr, preeideoee, t_osplrado ~ 
reetldào de soa · cooscleoila, aem odftt 
a turba-mal &a , deeprenod'o os mesq!Ji.. 
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11bos intoresses, os otlios de campana-
rio, no aliar da lei, salvou o meu di-
reito, maodaodo expedir-me o diploma 
qne tívR a honra de mand'lr á mesa desta 
assemblea. 

Agora, Sr. presidente, entro na ~-• 
parto do drama do Caratinga ou, antes, 
na parte mais melindrosa para os cre-
ditas dtl meu competidor. 

Na matriz do Caratioga, no mesmo 
dia c á mes:na hora que fu lecionava a 
mesa eleitoral liberal. reunirão-se os 
meus co-religiooados eorgaoisarãu uma 
mesa eleitoral presidida pelo elei tor 
mais velho e procederão á eleição do dia 
!8 de Dezembro. 

O Sr. Cam~oello : - Isto é uma bis-
lO~. 

O Sr. G. Caodido : - Vt~ja o nobre 
deputado aqnal das duas mesas pertence 
essa bistoria ; a mesa cooservadvra eu 
tomo a responsabilidade do affi rmar 
qne ella o· gaoisou-se i a liberal eu so 
a conheço pela acta que tenho. mas, pode 
ser que abi é que esteja a bisLoria a que 
S. Exc. ~e refere. 

O Sr. Campello :-A mesa conser-
vadora foi orgaoisada sob iostrucções 
de V. IO:xc. 

V. Ex c. a mim mesmo o di~se. 
O Sr. G. t:andirlo : - Ptlrdãn ; eu 

ni'o disse assim : V. Exc. é q oe enve-
nenou as minhas palavra!'. 

O Sr. Campello : -V. Ex c. disse-me, 
em Mariaooa, que havia mandado in-
strocções para o Caratinga. 

O Sr. G. Caodido : - Não ba tal i 
o que en disse ao nobre deputado em 
palestra amistosa e particular foi que 
nós, o~ cooservador~s. linbamos tomado 
todas as providencias e IJrecauçOes para 
haver eleição oo Carat1nga ; a pala-
. n a do nobre dt~rutado oão poder:\. des-
fazer a minba, isto é, a verdade. 

A provideocia que nós, os conserva-
dores, tomamos roi & ida do meu con-
tendor para aquella freguezia, afim de 
a::1imar os nossos co-religionarios a fa- j 
zerem a eleição, porquanto não pod:a-
mos mais ser ludibriados o engazopa.-
dos pelos , i beraes. 

!lias, Sr. presidente, orgaoisada a 
nesa conservadora e correndo a elei-
\ 'h) seus termos, roi feita a apuraçlo 
que deu o resultado seguinte : 

. Francisco Diogo de Almeida Vascon-
cellos 8lS votu~ : Aotooino Gentil Go-
mes Caudido 6• votos ; José Joaquim 
dos Santos Mestre !lO votos ; Ur. Carlos 
~eixoto t voto. 

Finda a eleição, lavrou-se a compe-
&ente acta e all!xou-sa na corta da ma-
triz o edital recomendado- pela lei; da 

acta, quo foi (traoscripta oo livro d& 
notas do escrivão de !JU. extrabirão·se 
tres copias antbentiw, que rorão eo-
tregu•s ao meu contendor, que voltava 
para Mariaooa, anm de dar-lhes odes-
tioo da lei. isto é, uma para a junta apu-
radora, outra para o presidente da pro-
víncia e a terceira para esta assemblea. 

Ttoho prova cabal aqui (mostrando 
um documento) quo obrigará o meu 
contendor a c.ooti rmar esta verdade, 
tanto que o provoco a contestar-me. 
(Pausa). 

S. Exc. oiio me contesta, alada IJem. 
Não sei porque o meu cooteodor,che-

gaodo â fazeoda de sua \eoerautla 
mãi e Slbeodo quo estava rlurrotado, 
ahi deixou-se ficar e deliberou oão 
entregar as auteothicas, de que era 
mero portador; ajuizom os maliciosos 
da razão quando souberem ~uo, reu-
nida a junta apuradora do dl'stricto a 
!f> de janeiro deste anuo, teve o seu 
!lig.1o presidente de adial·a para o 
dia :lt do mosmo mez, oa forma daf 
lei e ·om o espírito do justiça que o 
carac tt~ísa. (Apoiados). 

Um Sr. deputado:- V. Exc. faz um 
al to conceito do Sr. Dr. Chaves e seu 
juizo é insuspeito, por partir de um 
adversa rio. 

O Sr. G. Caodido:-Na verdade, 
formo elevado conceito do Sr. Dr. 
Chaves, porque elle o merece; tem sid() 
oa comarca do Piraoga uma garantia do 
direito de todos. 

Mas, Sr presidente, como ia eu di-
zoado, a junta apuradora adiou a apu-
ração para o dia 31 tle jaoeiro, porque 
faltavão cinco ou seis actas o eotre 
estas a do Carr.!iuga, cuja eleição po-
dia influir oo resultado . 

No dia 3i prO<'.edeu-se á apuração e 
ainda oaquello dia só foi rre.qente á 
juota a acta da mesa libera do Cara-
tioga pelo honrado deputado o Sr. Dr. 
Campello; mas, no celebre protesto do 
meo contendor, apresentado oa~uelle 
dia, falo"U-se pela primeira vez que 
ho"UtJera uma ele~o no Carating-., 
na .qual slJ ·elle /lJra ootado, como pro-
varra perante esla assemblea. 

A liogoa~em d~se celebre protesto 
trabio mamfeslameote o meu compeli-
d?r; é que o Espírito Santo que o ditou 
iospirava~e em odio oelho e precisava 
de ipeg~r palaorau uloquencia, esqn&-
ceo.do-se que assim compromettia a 
cansa que advogava. 

O Sr. JurGmeuba:-Este nlo é o Es-
plrilo SaulO; é espírito diabolico. 

O Sr. G. Caodtdo:-Apoiado. 
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Ma'l, Sr. pre~i.Jente, o my:nercu de 
todo o n~gocm con11istia na macs re\'OI-
&an&e f1 aude de que lla nottCta ern ~I' o as. 

No dia 31 de Janeiro do corrente 
aono, um em•ssarto çcmsel{uia. lle ac:-
4'.0rdo com o el'~ri vào rte ~~~ 1. do t:ara-
tinga. levar a efT,:tto o plauu unhllo 
nas trbV3i ou na. ,;oliddo d · ulllu {u· 
.::enda. 

No proprio livro t.le aclai a no de 
notas <lu escn\'áo, o meu uuute, ,.t nln-
.. i no Vt:lllll Gomes C.:u111ltd, fu trau~
forma• lo em A nlo .o~u Vc,.lcl (io,nede 
Candido. 

O Sr. C. Prales:-V. lt~c. prova i ~so1 
é casu mui;u srrio e nd mira-ms tia co-
rageut 011, md hor,cyois11tu tio aulvr lia 
Ira ode. 

O Sr. G. Candido:-l'ruvu; aqui es-
t.ào os olocnmeutus ! j ll•l ti cílio tal fraude 
completa.aeute desctJbcrt.c. 

&!quc~rão-se, ~r. prP.sttleOle, os fai -
JIIIarios de que ja ~e haviao tira.Jo copias 

da acta d:1 elecção, sonrto que uma th!s-
tas 11ára oro puder cJ u l111nrudu Sr. IJr. 
Campello. e du euktal allixatl •1 A porta 
da matnz. 

O Sr. B. Forte~:-V. E~ c·. cle,•ia ler 
requentlv exame jud t~ c.d '"'s I c nos al-
terados par:c nos apr,•sentar. 

O Sr. li. Callolulo;-Agracleço O 
aparte do illustrc tiCl1JIIL1•1o du i.· dis-
trícto, o Sr. IJ r. Rias Fortt;s, porque 
elle ' eío chamar-me para um ponto, do 
qual eu ja me ia esqucccudo. 

Sim, Sr. presidente, 10111 razãn o uo-
bre dei'u tallo; eu nàu 1111' •·,;•1ueci tlllssa 
prova pedida por S. E~c. ella atJUi 
eslà (mostrando). 

E' um auto de cxa111C IJIIC rCIJUCri ao 
Or. juiz municipal do )lanhuassú uos 
livros uo escrivão 1\raga ê 1111 de actas 
lambem em poder deste (lc). 

V c o nobre deputaclo 11u~, depois de 
e:~Corços hcrculcos,o cscri vito, protelando 

' \}Or esp1lço de 30 tlias, a final compare-
ceu em juizo e, em \ cl de exhibir os 
ti vros para o exame dos peritos num ca-
ctos e juramentados, cyntcamenl•! disse 
que na noita anteritJ1' seu car·tot·io 
[ d1·a arrombado e os livros furtados ! 
(oh ! ob !). 

O Sr. Dias Fortes:-Estou satisfeito. 
O Sr. Teixeira Uuarte:-U homem e 

de for.,.a. 
O Sr. G. Candido : - Compreheode 

agora esta i1l11stre assemblea a razão 
pelll qual as antbentieas, entregnes em 
confiança ao meu contendor, não che-
garão até boje a seus destinos e a ori-
gem da celebre copia da azta da eleição ao Caratinga, apresentada it illostre 
~mmissão de poderes, com a qual 

jJrettude 11 meu COOICildM (a~er-se de-
prdartv.allegantill que elle Lci'B uaquella 
fro·gul'7.ta 1:!5 votos e eu zero, porque os 
U\ \'Otos forào dados a 1lnton io Ci ... -ntil 
UO itiCclc Ua;cdido ! I 

Sena puuril, ~i nào fo•~e ate crimi-
nc~o . >clucl hantll :~rcliT. 

A illu~tre commiss:.o 1lc poldc>rc.~. 'I ue 
llX:liii iiiOII 1()1),, e:;la dOCIIIIlCIIlaCia (mos-
IIIIII•IIJ), tem u SI'U juiw f•lrmado, ·nmo 
~c tlrprcheutlc do parecer '111•• apresen-
ltl n a fa \'O r do meu rernnhe~:i rnen to; 
C'sla 1 llu~lro asseml.llca agor.t •lllll for-
mule o se1l. 

Eu nàc) l(llcr" ·dut~:· r por mais tempo 
t.la attcnção d:• ca>a. 

\'cJZP.~ : - Uct\'lllltl" a V. E:c.c. w m 
pr.tl.t!r. 

11 Sr. G. C...cnJiolo.- SI n;lu, lt•ria Lu-
do~ IN lt•s uocumenhl~. •JUC a(( ui ~:st;i.o. 
unire"" quaes te11ho um:c JII~Lilicação 
wm ,·,taç;'tU do 11rnmutur pu hlicu Ja 
CIJIII:trta C i!>ISJStencia du IIIOSII\1), ua 
llll :tl IIS propriOS llllllfllii'CJS tl;c IIISS:L 
oluttural Jmà.o '1"6 meu unmu foi rrau-
clu liJII lilmeulc rnsprulo c ~ uc eudado no 
liHo ele neta~ me.; tenh•l lllll,l dcclara-
t :ill rios mc.sarios. t 0111 lirm:ts rt•t:uuhe-
.:ÍIIa>, alle:.taJHIU •JilU obti\'e U4 l'ulos 
naiJUCIIa elcic;à<l; L~nhu m.us c.·rtulàu 
clutmptcntu vulu;i:tl rc• rn rrulo 111110 IJr. 
promotor lll:blico da cumarca clu )Ja-
ul:it 1l>sit, u IHHII'adu Or. Lutz Chrr~
llauu llul:astro, tuc qual c,;tfc llruvada :1 
fl'tlml e :c mlari<l-ta praticada 1111 livro da 
ac ta~. send1) C' meu 11011te raspado e 
emendado COJU llltla e lcllr<L uilTeren-
tes. 

O :,r. Caodido CPrtlllllira • - Este 
promotor t\ cnatura de V. Kxc., de v e 
attl ser processado, deixa de resid1r na 
sede da comarca para rcstdir el.ll S. 
Lourenço, onde vive CtliLil'an tlo uvas e 
maçãs. 

O Sr. O. Cr.ndido: -V. Exc. é in-
justo para com o Dr. Christiano de 
t.:astro ; elle residio algum tempo em 
S. Lourenço, por ordem do governo e 
com o fim de manter a ordem naqoelle 
muntctp.'l, abrigo e crivado de crimi-
nosos da IJroviocia, e affi rmo à casa 
que prestou relevantes serviços; de-
pois, entrando o Dr. Sales Dias IH-
beiro, juiz de direito da comarca, em 
gozo de uma licença de sei11 mezes, pas-
sou a exercer a vara de direito o hon-
rado e distincto Dr. Sá Vianna, juiz 
municipal tio Manboassü, e assim o Or. 
Castro continuou a residir em S. Lou-
renço, porque abi residia o juiz de di-
rei to e sempre com muito provei to para 
a causa publica. 
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O Sr. Caodido Cerqueira : - A corda 
e a caçamba; ambos :são adeptos de V. 
Exc., que pode muito lá naquellas 
mauas, por ser intimo llo Sr. Ttt1xeira 
de Sousa. 

O Sr. Jomes Caodido : - Engaoa·se 
V. Kxc. 

llonro-me so11remaoeira com as re-
laçOO~ amistos~ que mantenho com 
esses dous illu.~.rel! cavalheiros, mas, 
affirmo que jama1s roi-me dada occa-
~iào de ~ervil -os e nem elles precisão 
de mioba iuterYeoção perante o go-
verno, porqur cslàu no caso· de prole-
ge:-me e uão de serem meu$ protegidos. 

A casa conhece o Or. Sá Viauna e 
o Or. Luiz de Castro, dous moços do:~ 
ma•s distioctos que coai& a classe dos 
bacbareis em direito e que constituem 
01na honra para a IDe:~ma, pela eleva-
ção de seollmeoiOS, inteirt'za de ca-
racter e uobrexa de costuwes \aJ!?Ía• 
dos). 

O Sr. Soares Peixoto: - Ambos s.io 
muilo di~tinctos. 

O Sr. Gomes Caodido : -Sr. presi-
de~~te, uma parte da reclamação de 
meo. conteodor, peranle a commissão 
<te polleres, vet~~Otl sobre oullidades de 
doae collegios elei toraes do ~. • dis-
triclo, fazendo uma conia de clleaar, 
patta ser-lbe conferido o diploma. 

Comprebeode V. Exc., comprehende 
" assemblea qoe, não tendo meu con-
tendor tocallo ~iquer em uma só des-
las D)lJiidades imagioaoas, estou abso-
lolameote dispensado de contestar 
aqoillo q11e não foi submottido à apre-
ciação da assemblea. 

De mais, tendo ja sido examinadas 
~d.\S as aelas do districto no recoobe-
~imeoto de meos companheiros e jol-
~adu legaes para laes recoobeeimeo· 
tos, não sei como se•poderi_a assora C?-
ohecer nullo aqutllo que Ja f01 cons•-
<le~ado n!id~; sem desar para a pro-
pr•a comm1ssa0. 
~Sr. Catnpello : -Diga me só uma 

eonsa, 
O Sr. Gomes Caodidq : -Nom meia. 
. Y. Exc !'3tá moi lo. preven1do contra 

mtm, precllso ,caulela, t8llbo até medo 
de V. El.c. (riso). 

, Si ~u disser o que V. Exc. quer, 
d <'qUI a pouco V Kxc. cooYer.u o meu 
dito em ar~,d11 aecosação. 

EOc tio~ Sr. presideate, necessidade 
de t!lUr.em,ootfOE. pootQI, mas, não o 
fare1 ; a. hora es~ ~iao\ada e a aasem_-
b~ r,ti~~ em ouvir este,dCIIICOnebaYo 

, de ,alava, 
O, Sr~ Coelbo dt Moorac.....,Nio,·Sr., 

GGVJmos a V. Exc. çom toda a atteo~ 

que bem mP:·ece a defesa brilhante qos 
eslâ fazend<> de seo direito. 

O Sr. Antonio Teiuira: - A causa 
de V. Exc. é mu:to sympatbica, estãa 
a sou lado o direito o a justiça (l.lJ)<Iia-
dos). 

O Sr. G. Candido: - Agradeço a 
V V. Excs. , tua~ sei que só á beoe-
voleocia desta àssP. mblea devo a atleo-
çào com que c.>tou ' eodo ouvido. 

Vozes:-Nào apo1ado; merece toe» 
por si; dereudeo-se f' t-rreitamente. 

O Sr. G. Cau,Jid,,: - Vou concluir. 
Sr. presid~nle, declarando a e:~ta au-
gusta assemblea que tenho ioleira 
~:ooOança no julgamento a que vai 
deotro em puuco ~er submettido o 
meo direito 

Vi hootem, Sr. presidente, levaolar-se 
naquella bancada (apontando para a 
baucada liberal) um exemplo de honra 
e honestidade política, praticado pel.o 
distiocto depu ta do pelo 7. • districto. 

Vi o Sr. lJias Fortes, desprezaotfo• 
mesqu10hos In teresses políticos, ren-
der culto á lei e ao direi to. qoe estavão 
a) lado de um advtlrsario do:). Exc. 

Teslemuohei es.~e monumento de 
gloria, que ha de recommendar o nome 
de S. Exc. aos. vindouros, como ja o 
cerca do respe1to e conside~açào dos 
c:>evos (apoiados; muito bem; muill) 
bem/. 

A li eslá lambem, Sr. presidenle. 
aquella baucada (apontando para a ban-
cada re;:tublicona), onde sempre se yiJ 
erguido o esta o~ arte da justlç'i e da. 
vord~de, onde_jamais podtlrá penetrar 
o odto pequen1oo do compauario, qus 
acompanhou-me até ás ante-salas d~l& 
assemblea. 

Um Sr. deputado:- V. Exc. assi111 
eslá explonndo os republicanos (pro.J 
testo•). 

_O Sr. Jurumenha:- Uma gentileZ& 
oao é uma exploração, é ante~ uma de-
licadeza. 

O Sr. G. Caodido:-0 aparte do oo-
br_e depulado foi impertinente, per-
mitia-me que eu o diga . 

Nem O! illos tres depulados repoblt-
canos se ~restào a oma exploraçio. 
nem eu ser~a capaz de ui pretender_ 

Do que es&oo firmemente eooveoc:idG 
(e esta é a significação de minhas jlala-
vras) é qu_~ os Srs. deputados repnbli-
can~ aqo1 só wnsnllao o di reito, o» 
se ~fltxando lerar pelos interesses mes-
qD}ll~~ da •íl política do campaoario. 
Sao JUizes. 

O Sr. Marli os de Aodn.de:-Nada te-
IDOS· com oe doas partidos. monarcbíco.; 
fuemos jostiça (apoiudos). 



O Sr. G. Candillo:-1·-~tou trat.t1utllo 
t'Onl a mi nha coo~l"ienria. ~ei qu . ~~~ ~~ 
o venlatlei ro dt puta• lo tltl :!. • llt , trk to: 
lli melhor uão 1! 1. :1 cxpu>i( t•l •1 11 meu 
t11 rci t 1, :i ll<IIJ~~ rui a IIISUtlit:tPIIÇia t i O 
IU Í III I~ p.tbna. 

\\•!. ·~:- :'\ 111 apu:aJo: ralou lll ~ i lo 
hem. 

O :;;, . G C.lll•holo : - Est.1 t::~d ei ra 
pe• t~ 1u·c-111e pe l.t lu"le \'Oir ncia dtt meu 
part•ll" 11 11 ~. • t l l ~trw to. ú hem certo: 
mas ·" 1111 1' 11 n n ·d .•u~ot, a exijo c não 
a I "'~· , i1 :t>.'(rm hlt·~. 

U ·(un•leull •• u llh' ll •li rctto, dd~:nJn o 
do th:~tn ctu que me cl.,geo. 

St \'Ó' uutroJ . porem, enten•lerdes o 
cuJllt'ano: :<i a minh.1 J epuraçào està de-
termiH~da cun1u ,. e•lida do salvação, 
manu.li- tne c u1 pat. , certo~ de fJllll, 
r.omo outr~ i. sahiroJi deste recinto, •l t~ 
cabrça Prguida. 

Vl•ZP.i' : - - Muito bem; rnoito bem. 
(J) or·ad.·w /m t:tHnp· im <!nluclo c abnJ-
('Ido pela ba r~t:atla t: mse,·oa!lo•·ct). 

Ul:'Cl)I\Sl) 1'1'\0Nll ~CIAOO :"iA s~;ss,\U UF; 
tli Ui; J ULIIU ut,; l tl~. 

~EGHC.! IO.J UA JA NliAIIIA .. 

l) Sll. FIIA:"it;ISt;() S.\ :- Sr. t•rusit.leute, n 
III UU IIIU:Hrç çulkp, llo'J1Ul3IIU pUlO 10.• 
Jl:llrlC lu~ tiUO (O,U lan ht ltrl lha.o lÍ~IUO C. jlho-
IUU ac:1h:o Ju fat•Jr a ~nttl)'•u das :llllltuus-
lr ~Ç116> cousurvador:ts UI!Slll J>ruviii Cill, 
lrunuuwn •1110 osiC]:unos sob o t.l~mluiu d'11111 
r:••vcrnv mt.,.rJn o. 

l'arli1hu u vo1.~1' da S. E~c., ma:> uio ncre-
t.l iio •tu<·, IJ:l5Sllda ••:>Sa iulerinidado. IJ•I3sa 
l"'" 'Cil lllra mclhor:tr a admm1s1raçao da 
provi11C1a. 

F:tf~•·th :IIJJt>ll lc, :.r. J>rc;idcll le, 10d:.s :1> 
adullll lslraçu.,; co ll>o:rudoras ua t>rovi11r1a 
do ~hn:ts. d~tl o n ~tlllluÇO tltt vreso1110 silua-
çau. 1~111 constil11 idu 1111111 touga u fUIIU$13 
i u 1ori u itlaue. 

0.; pru:;•d unlos duóla provincia n:io so tOm 
fOIIljlellulr11du tia fe:I(JOIISabiltdado I(IIVCrllll-
lllCII~~I. du III•HIO 3 darem aO> IIO!fUCIU$ 
vublicos tltrccçao segura, t:unvcnioule e 
~na. 

.,;· vur isso que lodos os dia;~ nesta casa e 
na impra••;:! levant.'lo-.c quehM t' recla-
maçuos no senlido de ~6 illltJrimir 11111 cunho 
da moralit.ladu :i marcha da ad111IU I~traçnu 
ttublica. 

No distrk lo, quo lenho a honra tlu ruprtr 
scnlu, cuj•l• nuguclus m:lis d'uma ve& ltlm 
sido uhj« lo do d i,CU$$30 nc.na Ca:s3, a 
admtnislraçao da ~ro vincia lem o1do uu lla 
durante loda a si tuação consenJdora. lc m 
s•do im J:Oienla para c:onler e punir os erros, 
os do>mandus u dc$vario~ co1nellldos JlQios 
Cuocciou:t.rios publico~ do todas as cla$ses. 
( Apoio<ÚI). 

A' as.emnlea não eau:~ar3, poi~. estranhou 
u empenho que teobo mwifeslado, sollci -
u udo c:oos1:uue· e r8j)lllldamente iurormações 
ao go,erno sobre o proeelllmento dos set.IS 
auldliues e suoateroot.. 

O requerilneOIO'que ora faço relere-se ao 
promotor puWieo da comarca da Janu.ula, 
o bacharel' He'rmeooglldó de Oarrbs. 
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. S •llr4,. .-.. •~ · (uud .. u,ri•• Jlf" .. :. um;, ,Of J \. t.i-
!1\lrn:t ,,CC U-ia(3h 

~llt·. tJtW •1 c.ur:hi•Jr f.!HI':d ,J., .. •-•rvhuu~ 
tldtiU ~I I n c'fHII:lrt:a u tjllll 11·• c.X•! I'~I\'h.) 
LI C$ tt• t•:u·.~o:·• , ,.,n. mJ!i~ 'I'~~' •l U lltJifl•r •Ht t t~r. ,, 
1tcx.•r th' t.••l :t r ~t h•illl':l tJ .... •11 (lU .• ·• .. ,.,,ulia-
tl í , .. :l !-111\ l lftllCI' r:':lt , I' ~t'f ll i!llln tl t! l t• r l l t• . ._ -
!JS~HIII '•HIItth•t:uu t:ulc Ot• ._ ._ ,. ti l• \ •·r 

l,j111 :;,, '' ''l'lllldú: - I.J u~ hutrul ' 
u .;, , Fr:tlll' I~O :;., ; - A Jtr••Jtrl .l 111.1 · J :t 

lll f••IM \ tt'I IIU t tiH tlt:tJf IH 0\ f•tiiUII'l flU tft•,tt' 
fltur-.·tun:u io •li ri:.ri•t tJIIt•h :t"' t'••lll l .l t•lh• :.o 
fli ÍIII:·:I rH •l:t JH ·l il,'·• '' tlt•..:::l' q ll +' l \ :t.. teve 
t•urth•·•·lunmt" ra ;u llllf', t:orl t':u;:a!l ll.l J ll '•n· nu·~<1. 
lJHl:' rui jl lllfli l':ltl;, 1111 },tflf' lrt/ ,\/ fn ~tr-0 t!lll 
lllóWt tfc.il•l tlll llll. Aptult·~). 
~· t'ti flu t(tll', •lt•pUI') d t• Jll'•hiiiiHl:t :t liC-

U IIIII' I:t, tlt•1• ' '" tlt l t•r ... ufu t•ll:l (lll lt iW:ld;a 
J)t!f:l 1111 111''''"'·'· U~lll•tU- .. •• tlt•.,.lt Utr- lltt, O 
eiTr•rtu. 1•:"''• ur.mdO-!it• f:tt r t' olll tful! cl la 
(••":-C ···mh· .. l.ltl:t lh.tli\ ;;"'u:a pr11 1' ft:\ ' '(; u:tt;an .1. 

t:ulr•'lltfllll , •·u Wuh•• (•ru wluh.'ls 111:-u._, 
d ut.:UIII t'lllH:i ulfid :lO:i O :uilht•ll lh!tt:t, •111•• ~tl'U
\'UV lPW :1 . t ,•umh~iaut•' pruh•stuu 1u•rnnto: 
3:i :,tuurHl.ul"'~ l01:;w, •·wura •ln:ti•JU•·r ,--.,u-
LPSL;h;:"' lia !\113 tleuuuda t( UI' t'ut~·,.,."l' CttUI 
, ua a .,l;:nllura. 

Pt•r •· •JI~-tPguUttl'. uâtl t lti (J••rtilri:t tfUt• $6 
ch~IIJ:tbíl 11 rt'>JI•Ht.;a~tlítlatlu a ••;;u~ lari:a 
tia ti ••UUIH't :t~ :1 -!'JU:l rc...-JI• lll.,:\ ltt1H.f3tlt!. :l :!iU3. 
aru nu:u;:tu l'.)l;t C:tpr.-. ....... ~0\ t'lll IIII('UIIICULOS 
ollicians. 

~;u tt'c ':w tn. Sr. (H'Csu.h.m h•, u;i ., ''uthlJ\ •1 ue 
:ttU hujc ~r touh:a tncu ;uJI) n IH•Hiür pruvi-
~uul'la, uao ~•l l ~> !:l ' '" " o ll••v••ruu da pro-
' ' ill cirt Mlh:t, >ÍI(Ut•r, (II'Ul' llf:tll ll Culller 
in fo>rllllotUI'> 11 rCI(J ... ilO tlu flClu. 

U Sr. t:•tnlhu tlc Muura:- \', !;~(' u:ao 
pude >:tlll'r, pnr<tnu lta•l ~•· lll:tlltla puhlicar 
ts.sn J)U1u:; JOrna.e.s. 

ll Sr . ~·ra11clsco Sã: - SI o governo r&-
>ttclln a U(lllli:\n1 ,i $3hu cum~r1 r u •eU de-
vor, t.levi rl ler tluclaradu J•Oi u~ j uru u~,:S •tue 
t)(: aJ ~o 111rurm:u;tH•.;: ruas, ntw c••u:na qui! ltmba 
vr,tcuratlu-10 Url1•u1ar a rcsp.·llu Lia ct:tr llt.l:w 
ou inctaclitl:io dt•.>S.l ll uuunr1u. 

O Sr . .Sttvur•ano de llus.uuJu: - t 1 ~··'·tnao 
l eltl old~ JIOf dema is SOIICilu , CXIt;llldl) lllfl!r-
nt a.;úo.; :wbrr u ~umprimunlo do~ lldvorc~ de> 
seus su~allc rn o$. 

O Sr. t'r~nci ,;c~ S1\: - ~;ulro laniOJ, cs to11 
iururm:ldo que~ 11roprio minl~tro ela justiça 
ordunun ~" pre••dento t1:1 JtrOVIIICi:l IJ Utf 
•um!l3.>c a, J>rOvhleuria, •tU~ o raso ex igia. 

O Sr. lgnacio 'lfúrl~: - f: >CIII tl uvld:a 
furao lomad33 p<-r S. E~t'. as Jlfúvideueia • 
pre;'IU> . 

U :ir. Scvtll'iaoo de RMcud•·: - O o1allor 
IUijolllO csl:l >e IOCUIIIlJiudo ola olofc.;a do 
go•·•·ruiJ. V • flOiodol ~ nllo npointlo:t). 

O Sr. Frauclsco Sa:- Eu farol vuhli~r 
com o meu discuroo. Sr. Jl rus íd e n ta, si v. 
E.xc. o pormíuir. ll 1eor tia t>el•çâo diri-
g,tl a pela llcuuncia llle no juil de direito 
11• comarca e que t! o documento auth.:o-
ltco da IJUCIU e da respoosaltilidade •tua 
ella linha du~la . 

Eu, portamo, t•enso consutur os lnlere:;sa· 
lia j u~tl~a d~ comarca da Januaria, pen~ 
COD!IUIIRr IU'C•IOYeli1UDCÍa& da adntilli51rnçãú 
pu blica uo ~.· didlrlcto e leiloral, (JC!Iind() 
ao goveruo as infor maço\u• ttue cllo len ha 
lido :SUitre e:~ ta facto e sobro a:1 providt nciu · 
que tem sobre o mesmo tomado. 

O Sr. Severiaoo de RIISende: - V. Exe.. 
tem leilo uma clamort\Sa lnjuslfça ao or. 
llermeneglldo, quo· ti urn moço 11111110 di~ 
liDCIO. 

' 
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Bstou inrorm~clo do 11ue es:~:. velha ro1 

comprada por l0,5000 11ara dar 11 denuncio. 
O Sr. l.lndolpho dá um apnrl&. 
O Sr. Fraoc1sco Si:- Eu podia até in-

~oc;ar o lesletnunho pe:;soal do meu digno 
c:ollega o co-religioMrio, que commigo re-
presonl:~ 1\IIIICIIo dl$trictn, ~~ S. E~c. n:io 
e~liVCiiiO 11111i~ ou monos imiiOdido nesta 
quoslão como procurador da donunclaole. 

O Sr. Undolpho:- E' o:u cto; sou 11rocu-
ndor da m:ie da ofTeodida, 

O Sr. f'ranClseo Sa:- Si :u inrorma.;t10s 
>10bro 11uo lonho ba~oado meu roquorimenlo 
nio são exaclas. o governo vlr:i prestar as 
~ne 18111. ( Apart.,), 

Uma vor:- :oião ha accusaçãu ern artigos 
anonymot. 

O Sr. Fr:mcisco S:i : - V. Exc. não lcm 
r:&r.a.o. 

O Sr. Jurumenba:- Agorll mesmo, acabo 
de ser inrormado por um collega insuspeito 
quo o moço ac~usad9 ú pc~~a distinctiss•m:t . 

O Sr. FranCISCO S:i : - Nao ha accu;a~ao 
11m artigos anonyrnos, diue um no~ro dcpn-
Udo, mas ntio se traia do artigos auonymos; 
aqui eslà A petiç.\o nsslgu~da I!Cia prupritl 
deouucbnle, que afasta todas estas esc•JSas 
apresentadas pelns nobres depu tado~. 

O Sr. Severiano do lle>ende:- ~ão s~o 
escusa~. são a e.~prcssâo tia verdade. 

O Sr. Francisco S:i :- Ja quo os nobres 
deputados poom em duvida n autoria dn 
accusaç.io. llllribuindo-a a testas de rurro, 
~ .llceurJ pu.1 ler o Jlfoprio teor da 
pe11çao ... 

O Sr. Sovrrlano de lloseode:- Peita pela 
Yelha pn r~ ganhar 10,5000. 

O Sr. ~·rancisco SI\ ••. apresen tada no juit 
de direito, e o raço com algum conslraugi-
mento. provocado 1•ela impuguaçio dos 
nobres derutados, 110r <JUO tem alt;uma 
c;ousa de piCAnte a narracão do raclo (lc). 

Por conseguinle, Sr. we,;identu! si a 
accusaç(lo csli soh a responsnbllit ndu dn 
propri3 mãe da vlcllma, eu entendo •Jue 
o raclo não deve pas;u desa rpecebido pela 
idminislração e quo 3 a,;semllea devo co-
nhecer as providenrias tomada• vara que 
a administração da justiça n3 importante 
comarca da Januana n:io li11110 a cargo 
de un1 Ind ivid uo sobro qu,•ru posiio accusa-
ções desta ordem. (M ~<i lo bNII}. 

DISCURSO PRON UNCIADO NA SESS..\0 DE 
1 DE AGOSTO. 

.Pedido do •lm>iu6o cl<> 1.• commiutro d~ 
(<>and<> 

O SR. BARROSO JUNIOII:- Eu ja nslive 
.te alguma sorle nns condições em que se 
acbào " ' nobres depnlados, quando membro 
relator .11 commissào de orçamonlo nesta 
casa. 

Então, eu ouvi a palavra dn illuslrado 
d11pu1ado pelo 3.• dlslriclo, direndo que o 
orçamento era um campo neutro, em r:ua 
IOdos nós podiamos nos aneonlrar. 

S. Exe., com a longa pratica quo tom dos 
trabalhos dl!llla cua, uslm pensava e b• de 
pennjlllr bojll que eu reproduza as palavras 
de que 511 511nln enliO. 

c Deanle do orçameniO da de-

nmos e~quece:r~o~~~~~~r~•i:':;[~~:r~te~ ~ de aomenos para entrar-
IDOS em tendo só e 

• 
• 

,, .... 
'\ ,. o I 

os Interesses 

Não ó licilo pois, S. presidente. qne o 
nobre depuladol quo hoolom pousavava 
desse modo, r1uo ra bojo proceder do modu 
inteiramente opposto. 

Pueco-me que hojP, como estão os divt : -
•os parlid03 represonlados ne.ta a.~semblea , 
mais do quo em outra <.Jualquor occasião. 
uma commlssào do orçamento mio podo1 
ruer questão polllica do ~co parecer. 

Naqucllas c~rcumslancia:;. Sr. prosidonle, 
a commissão de r:ucnda, da qual tive a 
honra de rucr parU~. levou por ve&es che-
I.JUOS nesta casa; mas, no sor.HmHJnto pessoal 
11 comrnissão onlondou '1110 dovla anlopur 
os lnlilrossos da provincia. (Apoiaclu• do 
brmcada con.urorutoro). 

A votaç:iu do orçamento faz-se semprto 
no Rm de nossos trabalhos. quando eulão 
a renovação de sco JlCSSOal traz dosllfgani-
sação projudicialissm1a aos iulorosscs da 
provinc.n. (Apoiado•). 

A illustratla commissào 1.• de razcnda 
disse que nào pode continuar a exercer as 
runcçoes quo exercia, por que " casa quer 
lho fmpnr um pens.1mon1o quo clla n:io tem. 

Mas, este argumento 1\ do dous gu1ucs; 
neste •·aso. nós outros diremos tarnbcm 
- n <.:Oilllll 'ssâo quer Obrigar a mnloria 
da assom~le.1 a aceitar o •1uo clia nt . 
quer. (Aprn·tu). 

Em tal ca~l' a commissào n:io podia cu-
lendcr, um virt ~lle das rnodillcações roiw 
no projm•to dll oryamcuto, que não repre-
sen tava m:lis o vensan.ento da sua bRnrada: 
absolutamente uào pvdia en tender assim 
porque en l:io. Sr. prc<idenl•, par" 11ue ~ 
quo serviriio ns díscus.-~t\~t (apo•odM). 

Ent.io, no rnu~r ~ commtss:io seria de~do 
logo ~nnuiiM cada dnpulado a $lia lnd i,•i-
rlualld:ulc, absorvendo-se a notonomln da as-
sembiea Inteira nos rnem~ro~ da comrnissào. 
( AI uitcn apoiados). 

Sr. prosideull!, eu u:io vejo nn resnllatlll 
da votação que se fez hojo uma impugua~,,o 
do pensarnon!o. da cummlssào ~o modu •1ue 
:1 iucornp:LIIbllrSO Clllll :1 C•\"'1, 

llouvo oiTcctivantenlo rnodilicaçõos no sen 
p~recer, mas não ror:io sobre q1a1eria ' IUC 
lorna.>so a commissào incompativel com a 
assembloa. ( "po iados). 

Querer, no estado actunl da .Hsomblea, 
scJno quaos ror01u a~ cM•S:Is desse racto, eu 
nao u indago. 11ucror eilabelocer aqui uma 
maioria permanente ú lmpossivel; no estado 
em que est.i a assemblea, a maiona h a de ser 
provisoria, priocipalm~nte t ratando-58 da 
lei de orçamento. (ApoiJdo•). 

E,nessas condições, 011 entendo ~no a IIIIICa 
maiori• que pode exislir nesta casa actual-
menle, em relação à lei de urçamenlo, é 
a •iue 511 congregar ao redor da ldea de 
prestar serviços á nossa provincia. (Muito• 
apoitJdos). 

Ncst.1s condições, a retirada da commlssáo 
de fazenda ó um desSIIrvtço à proviocia. 

S:S. E~c.<. , é meu modo do pensar, não ll!m 
ruao de roceber de la o~ G<D riste a votação 
do orçam<IDIO. 

Pois a nobre commissão queria que a casa 
se sujeita i.~ •. aonullando seu modo de 
peo.sar, se SuJettasse a seu parecer sem ruer 
uma nu outra modiOcação, modiftcat.ão que 
r~ul la . pur vezes ou quasi Sllmpre da 
d1scu.ssao do orçameotof 

Sr. presldeoto, em viela das considerações 
qne toobo rello, entendo quo, para os Inte-
resses da proYincia, é de enorme locon&-
nl~ocia esle reveumeolo nas commi,~. 

Em lal caso, as sust~~pllbilidadiiS devem 
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.er abAfno!M para se fnlOr t~rc···nlllrPr 'I 
iok'rosso pnh!lco. • 

E:;tanws no reõirnon ,, ,., nma )Jrnr•'Jençan. 
temns, JHlr lnnlo. uhrigao:âo, 11 Cllll>~ que 
.d it c.om n 1103'\:l r~pnn;;.1hilidnd~. INil!l~ 
.,brigaç:io olo nt•rossar a Jlaô$<\J:Cill dosl.1 le• 
e n:io 1\ Cl'llll n rovet110o•nln do JIPS.<MI 11:1 
f'Ommis~ào CJUO havemos c!n cnu~o~~ nir ~·$o 
rusnludo. 

Porlnolln. em ví$13 olns consio!er.1çõc..- •JilO 
acabo oiC (All'l . l'lli.Poii!O oJUP 1\ hnnrnd~ 
C'o>nservnolnra n:io poolr cnncordnr na de-
m issiln ofiiO pedem ns lllnslros mombrns d:l 
r.nmmiss:.o 1.• ola rn r.~ nolto. (t\poindo>; milito 
bem). 

DISCURSO PROFERIDO N.\ SESSÃO 
OE 8 UE AGOSTO DE 1888 

llhT . 3.' 00 OfiÇ,\:IIENTO PIIOVISCI AL 

O SJ•. Dnrro80 ..Junlot•:-
NiogutHn m:ot< 11o que I'U, Sr. prPsi-
den to. olol~o·rt\ da• tli,:cn~sôR< nc•~ta 
ca~a. muito pnncipalmente clopo1s do 
que to• ln ·~o marufd~ta• lo em nossos 
trabalhos. 

• Nao é a rt iscussào que encaminha a 
no~•a votação para um resullado aus-
picio~o. "" ~t!utitlv !lo~ lotoresso~ da 
província. 

Eu ll'nho vi~lol QIIP, IOÔ~!I ~~~ vezo>.s 
<JUe a ,lll~u'i~o~ oi;. d.-·c o:lol~a tem llc 
vol tar ·SA para os in t•:resses g•ra~s da 
prOVI nCia, ha CLIUJO IIUC uma rotinllia 
gen 1. 

O pom, Sr. pre~il! Pnte, que assista 
ao<~ nossos trabalho:., quando1 vi: por 
acaso a discu,sãu agitalla neste ro· 
c:into, quando vé os espíritos e~camlo· 
cidos, tem razão para suppor que ~slào 
e~ ~ogo os grandes interesses da pro-
VIDCJa. 

Entretanto, é o cootrano iutcira-
mente. 

E' justamente na occasião em que 
08 intere;ses da provi 'leia es~ão em jogo 
qo11 se estab~lectJ uma calmaria ~eral, 
uma calmaria podre. • 

O patriotismo, esta palavra de quo 
tanto se tem abusado aqu i, é uma va-
laua van, é uma mentira. 

E' justamente quando mais se fala . . . em patrrousmo que ma1s !16 procura 
projndicar a província. (Apoiadot). 

As nos.qs vistas. Sr. presidente, 
ftlllo-se, antes de tudo e primeiro 
~ue tnc.l·•, para pequeninos Interesses. 
(Apoiadot ). 

Em nz de, sentados nestas cadeiras, 
ca~ representantes da província volta-
rem as suas Yiswparaa estatua magna-
oima que se ha de desenhar oo futuro 
para Minas, que tem direito a oma 
podeo incomparavel entre as suas 
irmls, 11m vez dieto, as vistas de seus 

rnpre.;entantes vol tào-se para dentro, 
dhão para o egoísmo! 

E' verdade, portanto, o que eu af-
lirme•, começando a d1 rig~r·meá assem-
bka . 

A:HiiscussOes aqui, oo flOnto de vista 
du rnturlsse da prvviuc1a, nada valnm. 

p,,r cvn~eguiute, tendo lle dirigir-me 
il as:<t!miJI~~;,, oucetau!l,• a di~UNO 
!lo art. a .• da lei maxiOJcl da pro,•iucia, 
tia le1 de Puas liaauç~s. eu vejo que 
será UID3 pura rnulllidade razdr ULD 
esfurço intellectual oo sentido lia~ me-
li idas qne julg., vantajosas para os 
nn~110~ credi tus de leg•slallores. 

U Sr. Orurnoud:- Curnpra o ;eu 
dever. 

O Sr. Darroso Junior: -:-testas cou-
diçóes, eu me limitarei apenas a apre-
seuta.r ao art. :1. • e seus paragrapbos 
as mouilic. ç6es que julgo\ ntlce~:;arias; 
llmitar-me-hoi si rnpleswcnte a avre~uo
tar eGJenda:;, quu submeuo a illustratla 
consideração da com missão i . • de fa-
zenda. 

At:relli to que VV. Excs. os membros 
dessa commrssáo, de~ vianllo-se o.la es-
trada porque teur caminballu esta as· 
semhlda, procurarão considerar " pro-
jecto !lo orçarueutu, em relação au art. 
:1. •, com as mod•ficaçõos que vou sub-
roelier á sua cunsidt!rac;::\o e dedararào 
a assemblea si ellas sàu ou não a.:ei-
ta veis. 

NJO peço da illustrada commi~Bào 
do fazenda consillorações longas no 
sentido de rejeitarem as modlfica-
çOes qu!l vou apresentar, porque sei 
que scmel h antes consiolcrações, tanto 
da miuba varte, como da parte da 
commissào, pouco e!To:l ;o hão de pro-
duzir oo espiritfl dos representantes da 
província. (Apoiados). 

Eu sei que em relação a questões 
das ta ordem estabelece-se sempre um 
calafrio geral na assemblea. (Ap?i~dos). 

Sei que ha uma completa iodilfereoça, 
sei que as discussões aqui só são agi-
tadas quando trallo-se interesse:; 
inolividuaes (apoiados; m u ita bem); sei 
que depois do jogo feito com esses in-
teresses indi,idoaes é qoe nós nos 
mettemo$ oa dis . :~selo do orçamento, 
afi nal de contas, porque a isso somos 
obrigados. (Apartes). 

Eo entendia, Sr. presideole, qoe, 
reunidos nesta casa, nós os repre-
sentantes da proYioeia, devíamos ter 
antes de tudo em vista as leis J.oara 
cnja volaÇlo aqui viemos, deviamos 
ter em vista, antes de tudo, a lei de or-
çamento, a lei de ro'P. publica, a lei 
de orçamento mooldfial. a lei de contas 
de camaras. (A~ 
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No entretanto, ba ama entidade es-
tranha, qoe appareee nest.a ca~ •. qoe 
domina e avassall~ todO& os -:sP!ntos : 
quesubmette abatido o patr10t1smo . 
(Apoiadot). 

Para estas questt1es importantes ha 
com~leta indiO'err.nça ! 

O Sr. Antonio Mdrlin ~ : -E para as 
ootru enthu~iasmo lmmeoso. 

O Sr. B . .lnoior : - E estas ~u~ 
prejudicam unto mais a prov1ncLa 
quanto até impedem aquelle~ que vêm 
para aqui com o santo deSCJO de tra· 
balhar em seu beneOciJ. impede co-o ·os 
de entregarem -:se ao estudo dessas me· 
didas; são obrigados, mao ~rado s~u . a 
agitar-se ne~te circulo estre1t0 de 1nte· 
ressea pequeninos (muito bem). 

O Sr. Camíllo Prates : - Faça ama 
indicação. pedindo a suppressão das as-
aembleas provincioes, qoe eu dou o 
meu voto. o Sr. 8 . Junior ; -Não rarP; uma 
indicação pedindo a supr>ressão das 
assembleas proviociaes. para a qu'll o 
nobre deputado bypothoc<l o seu Vll:'l, 
porque não gllsto de lançar mão de 
meios extremos. 

Em todo caso, eu me comprometlo. 
Sr. presidente, a apresentar uma indi· 
cação pedindo a revogação da lei que 
augmentoo o numero dos represen-
tantes da província (apoiados; muito 
bem). 

O Sr. Ferreira Alves : - Conte com 
o meu apoio . 

O Sr. B. Junior : -E acreditO que, 
apreSf,ntada essa indicação. eu devo ca-
lar·m" 11ara COOt~enti r que falem ~S 
racto:; que se tém dado nesta sessao 
(11poiado da Sr. A nlonio M a1·tins). 

Elias ~e incumbirão de provar que, 
si em tempos anteriores esta assem-
blea fOI mà, depois dO ausmento dos 
deputados tornou-se pess1ma (muito 
bem clo1 S rs. A nloni!J i14 arlins e Bio.s 
FOI'le• ). 

O Sr. Josino: - O mal es~ no sys-
&em" eleilllral. 

O Sr. B. Junior : -Parecia qae o 
aogmeoto do numero dos represeotan-
les da rrovincia viria augmentu o nu-
mero dos trabalhadores para ella; en-
tretanto, o contrario aconteceu. 

Sr. presidente, os ractos, para quem 
os obsena com espírito desprevenido, 
iodicaum, para oós outro~~, os mioei-
1'01, tm relação a est.a i08titoiçlo, doas 
~es nece3Sidades. 
. Uma é o aagmento do ten;tpo d_o tra-
balho, porqne, reunidos aqa1 e lmpel-
dllos pelo d~jo de bem servir a pro-

• • • v1nc1a, 0 5 noos mezes, SI qo1zermos 
estabelecer uma discllSSIO seria, nlo 
são dUfficientes (apoiado•) para todos 
~ahlrmos daqo1 com pleno c?nhecí-
menlo das lei: que votamos. porem. da 
lfli do orçamento, uma das mais impor-
tantes. 

O Sr. F'orreira Alves : -Si trat.as-
~emos tle toJo.~ os nosso'~ deveres, os 
doas mezPs serião iu·ufficienles. 

O Sr. D. Junior : -A outra neces-
Sidade 6 o alargamt!nlo dos distrlciOS 
(np, iados). porque, Sr. presidente •. es~ 
posição de representantes da proYIDCia 
que aqui alardeamos todos os dias, para 
quem estuda a questão, não é uma rea-
lidade. 

E. sabido que nós não somos repre-
seutaotes da proviocia, que, em vir-
tude do ~)':!Irma eleitoral actuat . não 
temos um mandato político, 11as qoa.si 
que um mandato civil, um mandato 
restricto. 

Sr. pres:dente, continuando nesta or-
dem de csnsideraçues, eu poderia dlzerf. 
aqní muilas verdades amargas a mim 
e a todos nós (apoiados). 

O Sr. França Vianna dà um apar1e. 
O Sr. O. Junior : - Ora, o nobre de-

putado quer a~tora susten:.ar a t1o:• trina 
de que um abuso justiOca outro! 

Este systema de querer fazer retalia-
ções, de appellar para precedentes, uãG 
aproveita. 

Mas, Sr. presidente, provocado pelos 
apartes do meu nobre collega, o Sr. 
Camillo Prates, eu desviei-me das con-
siderações que ia fazendo . 

Apresento o meu pensamento oomo 
resultado da analy:>e que 1eu1to feito 
dos fa ctos da assemblea provincial mi-
n&ira e comprometlo-me a apresentar 
uma indicação. pedindo a reducçào dac 
representação proTiocial e o alarga-
rueuto dos districtos. alargamento q11e 
constitue uma necessidade de primeira.. 
ordem. uma necessidade inst.ante. 

V. Exc. sabe que, quanto maior ror 
a onda de Yotos tanto maia longe pod& 
enxergar o representante q oe vier para 
est.a casa. 

O Sr. Camillo Prates : - E mais se 
livrarà das exigeocias de campanario. 

O Sr. B. Junior : - Sr. presideot.t, 
as minhas considerações sobre o art. 
3. • lleviam versar sobre mattlria 1.&-
cbnica; sei qoe na ~.· aiscossào dos 
projectos não se podem razer si não coo-
siderações que de perto digam respeikJ 
os assumpto; mas, tomando a pala.-
vra, eu declarei que nio pretendia _.. 
t.abelecer discussão, que Ttnba sim-
plesmente apresentar algumu emeoda5 
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á consido~ração da illustre 1. • com-
missão de fazenda. 

E•llretanto, errei, porque a as.•emhlt•a 
talvPz quei ra entender 11 U11 eu fUJ" •la 
di~cu~>~O techuica plra me entre-
gar a d i v:l~:~c·'~· 

O Sr C u111llo1 l'rate;: -Deve fu n•la-
mcutar as •·nu•n .. l o~,o. 

O Sr. Ui~~ Furll!:-: - N:lo di vagou , 
d 1sso verdades. 

O S1'. IILrroso Juui•lr:-V. E:tc. o a 
casa ms clcscul()3r:io, pnrq11e. tendo 
pr11 tes tad" não uiseut ir largamente as 
emonrfa~ que ta aprc,entar, fui, entre · 
taot•>, ohngado a di$CDtir materia diiTe· 
rente, ma., 1sso por tleferenci;. aos col· 
legas quo 1110 honrarão com seus 
apartes. 

Vou submetter á eonsitleraçào da 
illustrada commissào de fazenda as 
seguintes emendas (là). 

r: 
Esta rubrica refere-se á porcenta-

em a estradas de ferro e rec~bo
ona.s. 
A emenda rAiatira a e::ta parto do 

art :v justiflca·so. no meu mudo de 
entender, pelo stguint.:. 

Limitar a facuhlade de abertura de 
credito $Upplementar para uma des-
peza que ~ti não pode calcular 6sa · 
mente não me parece razoavel. 

Tendo-se de estallelecer nm systema 
novo de ;.rrecadaçào, cojos resultados 
llU pouso. eumo a illustre t. • com-
ml:s:sau . de raz~oda , serão 11randemeote 
vautajo~os para a província, ha de se 
augmuutar muito a remla resullanle 
de~~a fonte de recei ta. 

Não se podendo, porem, calcular ~ té 
a quanto poderá chegar esse augmento, 
me par<'ce que não se pode tambem li-
mitar o quanlum da abertura do crf)-
dito su pplemeotar. 

A outra parte refere-se á limitação 
de credito supplomeotar coocerneute 
a juro:s de apulices. 

V. E1c. sabe quaotas leis de garantia 
de juros tem vassado nesta casa e que 
hão de ser occorridas pelo orçamento 
por meio de emissão de apolices. 

l'arece. portanto, 9ae, não se ~odendo 
calcular quanto seJa oecessano para 
occorrer a essa desíJeza. não se deve 
lambem limitar o quantum da facul-
dade de abertura do credito supple· 
meotar á rubrica a que me refiro, 

Nesta parte tem perfeito cabimento 
a mesma razlo, ba pouco e1peodida. 

Sr. presidente, a outra parte da 
emenda diz o seguinte (lê). 

O Sr. Orumood:-V. Esc. me d:í 
licença para um aparte? 

O Sr. Buroso Junior:-l'ots não 
O Sr. Orumond:- A quantia consig-

nada n anno p~sao.lo IJara C:lia •erba 
não roi g:t.Sta uem o • lfetima p~rt~. 

O Sr ll.lrroso Juuior:- .'lem l·' ''o.leria 
~or. po,rotue. tc1to o contrato o uu a ~o
cicdatlu promotora da imm•gração, 
esta su COllljHOrnetteo a tu trroduzi r 
8,000 llll tU IHr:u•lc; uo corrente aooo, 
mas nào logu oJe pHnCi1Jiu, durante 0 11 
no correr do an~oo. 

O Sr. Uru .nund dá um aparte. 
O Sr. o .• rrosl) Junior:-Sr. presi -

o.lente, a erneutla relauva ao trabalba 
tla immigrJç:io en acred1to que nesta 
casa poderà suflrer •1ma ou outra mo-
di li cação sobre o quanl"'" do credito 
para se coot111uar a fazer ~!!:'e serviço, 
:nas opposiçào completa penso quA ne-
nhum dns nobres deputado~ lhu fará 

Um Sr. deputado:-!':' um ~erflçoJ 
que oàll pode ser interrompido. 

O Sr. Barroso Juuior:-g' um ser-
VIÇO que oão pode ser in terrompido; 
diz muito bem o nobre deputa110, é 
mataria quP., quem conhece o que 
se r~z aquí o anuo passatlo e ~aLie o es-
tado em que se acha a nossa província 
actualmente, deve rt•conhe•:t:r desde 
hl!:O 'I uan to i o ter esse d espo:rtarâ c 
quaolu deve ser curada pei.L publica 
administração. 

Um dos collegas dil\Se que sobre 
esta maLeria d&eja que 1e abra nma 
larça discussão. 
~u tambtm desejo-a e atoi julgo-a 

nece~saria, porque lrata-sG do 11ou ~er
viço novo, que apenas fui 10iciado e 
<Jue por isso mesmo sujeita-se a uiD 
cume mai5 minucioso por parte da 
assemblea provincial. 

Acretl• to, pois, Sr. presidente, que 
em relação a esta parte da erneno.la p.,.. 
derá baver da l'iObre commíssào qual-
quer modificação, mas pouso que os 
nobres depuLados do modo algum qoa-
rerão caminhar para atraz, cuocedendG 
para esse serv1ço bojo meno,; do qne a 
assemblea concedeu o anno passado. 

1 ultima parte da emenda manda 
supprimir o§ ~.·, e Isso porque elle re-
fere-se a uma ma teria que ja roi Vll tada 
t~ela assemblea. 

Ao§ !S. • maodoaseguinte emenda(le). 
E' evidente que o governo está aa-

torisado a con:ractar com qualquer in-
diYiduo esse teniço. 

Entretanto, acbo mais justo e razoa-
l ei que alie den ser Ceit 1 por aqaelles 
que làm conhecimentos tecboicos da 
materia. 
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Alem desLa emenda, apresento uma 
OGlra referente ao t.tabalbo da immi • .,.o. que dis (le). 

Bl&a em.enda foi-me dada para r e-
.. ,&er á me.'&. 

O Sr. Presidente : - Pre•lno ao no-
bre deputado que a bora estl a findar. 

O Sr. B. Jonior: - Eu •ou rel."'ellér 
as miobas emendai à mesa. 

O Sr . .\otonio Martins requer Jlroro· 
gação de hora e a casa coneedt~ para 
continuar a di:~eassào do orçamento pro-
yiaeial. 

O Sr. Darr0110 .Junior (con-
li"Man•lo): -A. ootra emenda, Sr. pre-
sidente, qoe passo as mios de V. Exe .• 
assigoada pelos Srs. Martins de An-
drade e Leonel Filho, é ideotica àqoella 
a qae ja me referi sobre o seniço de 
immigração, o qoe pron desde l•JgO 
que o pensamento da a.ssemblea, mani-
festa-se ao sentido de fa •oreeer esse 
eeniço. 

Vou mandar à mesa as emendas que 
111bmelto à coosideraç-o da com missão 
t .• de fat~n!la, conrloin!lo por declarar 
i casa •1oe meo i11teuto era simples-
mente íDaodar à mes'l essas emendas; 
ai nma ou outra cuosa disse sobre o 
orçamento, foi contrariado e para siRDi· 
ftcar atten~o aos illustres collegas que 
me honraram com seus apartes, porque 
hoje mais que nunca. repito, não te-
nho confiança nas discussões qoe·se es-
tabelecem aqoi(muito bem;muito lmn). 

---- .,.._,.•w'"''"''"' ,.,. __ _ 

DISCURSO PRONUNCIADO 1'14 «;ESSÃO DE 
13 DE AGOSTO. 

RICL.UUÇÁO 

O SR. AlfERICO DK IIATTOS:- E!Lamos, 
Sr. presidenle, nos ulllmos dias ele nossos 
ltabal h os; ja estamos fecbando as malas. 

ButrataDio, nriaJ ma lerias , de summa 
lmporuncia ..• o Sr. Snerianode Resende:- Principat-
menw sobre posluras. 

O Sr. Americo ele llaUos .•• nio lêm aido 
alada lratadas nesta usa. 

Ra aqui um Sfl&ema, que não doiu de 
eer prejudicial aos inleresses ele muitas lo-
calirl arles, bem como~ inle~ ele muilos 
dOS M 'ISOS COGcidaclios. 

Es1e syalema, Sr. presldtole, bem seme-
lllanle ao ela rolba, 6 o das taee prerereociu. 

1\eqnerem-ee aqui pretei'Mctu, que só 
16m Mnhlo para pn!Judicar ,rojecll'! lle 
alillclade publica, mtd•das que M reterem a 
.,racloe direitoa de muitos ..,,idores dA 
JMO'IDciL 

SI taee pnteren.ciu, Sr. pre~ldenle, foeMm 
t,ee~uerlclu IÓ para M di:cu\lrem projeetos 
1e · manlll!sta olilidacle, - proeédlmtoto 
anaa•le teria 1111111o loeYnet. 

O concrarlo, pona, 6 o cpe aconleC&. 
'l'emoe Jf 11111-.iaclo q11e, I04aa • ._ 

-41111 a uee_lllblea u coDeeae, o Mmpo. qu 

poderia Mr melb.nr aproiveitado, ' to ulll-
meniO gasiO em retaliações, em accusaçõe:s a 
jui&es da di reito, a juiu.s munlcipaes e 116 a 
aubclele1aclot. 

Tudo isso em pura pnrcla, Sr. presidenle, 
porqua sernelhnleS accusaçôes não t;>ro-
•eltao, nem cortill!m taes auloricladea: ao 
conlrario, só servem para recommeodai!,u. 
como -iicllmas &urzida:; por adYersarios e 
que, por isso, ae julgio com direi lo a bons 
ernprogos e promoções. o mais emc.u. Sr. Jlresidenle, o meio 
màls prompiO de coose~ir que 6S33t auiG-
ridade. nao se transYJem aa senda legal, 
eslá no cocligo (apoiado~). esli em denun-
ciai-as aos lribunaes que as podem jolrar • 
corrigir. 

Tambem esses rci&erados pedidos de in-
formações nada varem; elias v~m semprs 
ruoraveis aos ilCCUsados e, como disso, só 
sorvem para elevai-os, p:~ra recommendal-os 
ao parlldo a que per&ençem. 

O Sr. Brandão: - lnrelizmoalo, Isso 41 
assim na presenle si luação. (N l o apoia<f(l1 
da ba11cad<l conc1roadora). 

O Sr. Ame rico de llallos:- Sou, Sr. prc-
t idenle, muiiO Ju·lieeiro e, por lauto, não 
admillo que seJa Isso oxclusivamoole im-
put;.;,. :o esr.a ou âqoella ailuaçio. por que 
cd " ld "'o' fada$""· (Apoiado•)· 

O Sr. Vat do Lima:- b so 6 proprlo d~ 
parlidos mor·arcbícos. 

O Sr. Am••ico do Mano~:- Eu não sol 
o quo quor V. !':xc. dizer oes~o seu ap~rle. 

O Sr. VaJ de Lin:a :- Quero dizer quo 
os abusos são propriJs dos parlidus monar-
ehlcos; osláo g~slos. 

O Sr. Americo de IIAIIos : - Qu.audn o 
parlido r~publicauo, a que V. E~c. perlence 
ou a que, pelo menos, rnoslra pendor, reger 
os destinos d'esle pai&, o qua desejl' se 
rMiise om uma epoca muiliss1mo remou; 
si iofelizmenle tal se der; hào de surgir 
maiores, mais iololeran is abusos. 

l'i:io quero. porem, desviu-mo do propo-
silo que me trouxe á tribuna; não quero 
oecupar-me de coo~ideraçôes auioonlcs ao 
republicanismo. 

E' uma rorma de gonroo o1 com qoaow 
eu seja em i nen lemen•e monarcb1sta,nào dei xo, 
toda-ri a. da applaudlr os seetarios aloeeros 
d '&jsa seita. em qua reroob.eço muilos cara-
e&eres díSiinclos, bem iolenciooados e qus 
nesse sys&ema só •eem o progresso, o eo-
grandi!Cimeolo d'esle pail. 

NeSia mes111a assemblu, apri!Ciamos o 
caracter d islinclo, as excellen&es qualidades. 
elos iiiUilres republican.os que se seo&ào na 
nlrema asquerda. 

O Sr. Presldeole:-Peço ao nobre deputado 
qu~ enlrt na ordem das conalcleraçóes sobre 
que Jledio a palnra no etpédienle. 

O Br. Amenco de llattos:- Vou n\iJruer 
ã V. l1c; li deuiei-me llUl pouco, a Isso. 
fui lnaoo pelo apane do aobre clepratado. 

I r. presldeow, era ollerec:i como acldili •o· 
ao proji!Cto n. m o ele n. 107, relaliYO· 
a uma Mirada que, parliodo do Piranra. 
nolaa a eeta capital. 

Oft'er'ICI ainda um outro, ele maxima im-
portaocia, sobre lnstrucçio pllblica, de In.._ 
r- pal'a a mociclacle pobre do mooiclpio 
elo Tu"o ... 

Vo&ee•- Sempre o TutYo • RaePIDciJ. 
O Sr. Americo ele llatlos .•. autorlsa'*' c. 

preslcleole a anUlar coa t :OOOfOJO o cone-
rio t• & VW.w Perrer. 

O SI'. llenrluo cl• B•nacte.- V. lu. 
... anDO tem •aclo milito inl«- pelo. 

p lraii(L 
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ANNAES 1oat» 
o Sr. Amorieo d11 Mattos: - Tanto como 

v. EH. ''"'" l'ltanguv (apoiados); tenho 
allí amagos muito distiúctos, que c~nsidero 
• a quem attendu, ''" que cumpro n m~u 
t.le• er como deputaJ n do di~trictn. 

O collugao de S. \'icon ltl ~·errer e 11111 do, 
melhOfes d3 pr<~v iucia e podu pre,;tar muitos 
t impurtantos serviÇO$ a modd:a.l<• 1111111 
perímetro 11e t O leguas; e regido por 11111 
mor,o t.l lstlncto e tem conto t•rco·e;•ttar •• Sr. 
Sehas, I(UO ge recommeuda por ~eu talent11, 
por seu• couhoc:lmcn tos littorariu; e pu r sua 
moralidade, como 110de nttusiM to.ln ,, Ooii' •J 
!'reto. 

Ainda o}ITdrecl1 Sr. ~re\l o l e nt•· :a•• pr•lJCCto 
n. 3tl9 • de o. 'O~. •tn• trata ua apo;uu1:1-
doria do Sr. Amaro Carh1s .:-l .. gu t lra, 11111 
n.•>su et•cullega, 1(118 110:11' rasa aua•la c 
leual•rado 11o•h•i bons s~rviços qui\ .,•JIIi Ct~l. 
pelo urorç•• com que~e dedicou ~~~s m•llaora-
rnentos da (lruvlncia. (ael:a sosud•t du seu 
caracter é pclu bem •111•' ~e lhiU YC u~s <li.-
cu:;súes e 11\ a~reso•ulaçi·• olc ;oroiJCt:l •• do 
n conhect<la uti lidade. 

11 Sr. Amaro r ... pravadu, <L-oi oJu H. 
das caJcl r~> de rran~ez e latim, <lc que un< 
digno lcn tr 4!111 llae(lCIIII\', r ot• oiCCôlSiàO <ia 
.ii:l>·br~ l'ruu~a <lU•! uutr' ·~ra ;orejuoliclal -
lPf~'Htc :;u lu\':LIIlHU tl~' l'\l& roc1 n ln. 

Ta1111Jana npreseotol o pr .. joctn 11 . 311, 11110 
~ a·elatl vu :1 ~ ~~~~~entrulurm <la prulu>su r.l 
puhli~a ola d oln•l" tlo ll.icpclhl)', •l•,ae t•c•lt.\ 
SO l h~ t ii S(,IOIISOIIl !I lllOZCS IJU C (al t3•1 (Iara 
completar ! 5 aun .. s. C••nt:amlo-lft -llt~ ;a.:r.\ 
11 r.•eucbel-o• outr•H lant·•~ ona •tne etijr~ou 
o tn:agisterio particular. 

\ prurds>Ora •rua. nn la (J~o. nu ~\ autllt,, 
OIIIIU fUt(UOrCU Ulha hreuça, J:l ll:l•t l'l'~ci<a 
d3 llaspt•o~a do ~ me~es. JlOr •tue a rnur.asnla•lo 
na discussão d'csto pwjecto J3 lhe augmen-
\uu dous em seo et ercicio. 

Sr. rre.id60IC, alem tt'este, adtl iliVJt<, 
mande outros, co111o V. a t e .• a~e. • rlle; 
\udto~ làtn sldn preíud 1rado; pe.las celt·Ltr~; 
prt(orMcuu, tj •lU >O acobsrtao, •(hu se 
desculpi o com a nuc.s.idaoJo da •lo .. ·nha'l 
das ICI$ atliiUU. 

Curtamtnl<·. Sr. \'rn.<M~n te. oi nos"' rl • -
TCr dar essn~ lni~. ~lu~. I) urça111~11 t" (tfu· 
yjncial O municl(lal 6 a fiução da força 
pu lllicd· cntrei~U t••. in!eliwaoo tr• ~~ taonos " '' 
IIm o la i.• (lrorognr;au e . tlua. d'o:_>l ~b lcb, 
(or•'OStl ~ dltol•U1 a111~ a IIOHI (tassarao. 

Â casa dc•e 1or notado que os que agora 
1u is aurama, ma•s int~res5e mo~lrio pela 

adopçi o <I es>as leis sàt , com alguma etce-
I'Çdo, os tjne ja ob th'erio a pa.ssage111 dt 
8ijUS proJCCios, tias medidas pela~ quaes 
mais de (lcrto se interessa vão: deiundo-no~ 
aqui. o,;, ou trns. oa e.<taeetatt u , na espe-
ran~• Jo •rue se n•aliso 31'Jtwlle prnloqulo 
- lt Aora em horn De•~~ 'tt.thortl-

:;,.111 no~ oocrorre' o que havemos ·,In diter 
aos llO'>n• I'Om mitteu to; nus municl!•i•~> 
ojll~ o ulo '""' (Jdrgnnla rem pnla~ modid:I.S '' '' 
t!UII no~ uncarregario. 

11 SI'. \:ar lo$ Nogucil'n :-l'or ahi vae muôtu 
lJOIII, 

ll .Sr. Americo de l\lallos: - :'iáo soa a I'"'''"" ~1n to açodamento. ta ntas prer,,-
rollo'iA-· la:~stna quo as mnterlu ·o~iom 
tliscutaJas uvr•nrumamente • pela m~ Mira 
~·t:~~cleriJa nas orde11s tio doa• o ''''""'' 
·wria U'l.li~ fJ Ul' sumdtHU··, Si • u;.u rui-\0 
J{:l"h, t·o.u L1rHa tu,.bitt!l~m tu>O d~ J~hra.ic 
nololpla•la). em tau tro parbtoriu c rotalia-
t;tu•<, QthJ oa,l:\ V:tltrn. 

P11r hhb$ ~·,u..; c-•m.çi,ler:tç:u~-"'• Sr. pr.-st· 
' ' ''tlh•, rttJ{O .\ \" . fo!tt•. SP cJigu.- dt" ti:\ r 
I•·• r~ a UT•Io•m olo olil o! e ~mnn11a o> 11roojcctos 
'''"" aoloiiÍVtl< a •tn•· allnd•J. flllr tJUO Jloorl,•r.io 
p.1:;sar~ uu P"lo ntf'IIU', lli.;.cu tir·:ic, em •1u:auto ,.:c.,. v t•r11J•'rto IIP. orvarncuto :\ couuule-tà••· 

\'. "'''· fl:l:oHihOC~ <plc ~(JIIOII R' !lr<•íoCIOS 
err•1r nao mr•ollolas de gr.11111>1 utilidnde, opte 
U:ltt \•ll•lc:m :Jf"r :ulirt las .. 

ll :;, " '"ta Jn11oor:- v. ~:,c. ral a t.le 
pR P" l'hdoa. 

ll Sr. A<nijricu ,,,, ~nll11•:- V. f:\r. e 
llljU>I• o;, ~ll le~• le l(llO (ai~ t iO f13(t ll o·h~hl 
ll,~ •tm :~unia '!"" poude obter a rr~K"''lia ola 
f'h"lar(.•, f'llJ:l l•rOpOsla 311da YI.IJ IU~l), 
or.1 tOilhl prOJr•cln, ·•ra romo adlltlvo ••• nl-
hmarnout••. c•>IIH sut.•litullvo. 

To•ut nlatiolú o <(lld •tu•r I( nem aiuol~ n:\•1 
pondo dar um sobrolnom• rnai< l11111ito ao 
;;auto Anto~o ic de seu distm111 1 

All~nt.l3-llhl,,Jnis. \'. Et r_llt . (li'O.•Írlcuto. 
vo•ja >' [ludu ivr~r-mo olrr tJo.,,~trr• quo 
c••stu ana ap(aôlroo·er no.;ta casa 1~1!" •tnc ~e 
vu t~ o orçamento: rellru-111 ~ á se~;<uçào 
du:i aoldlll vos a olle orroreclol os. 

Elln< uP.~Io a uno não 110dur:io soa· 1llsoutl~us 
~··t •arno l:tllaontc, 110r IJUe nos lallàu a(Joll4S 
3 111•·1:1 dia~ do •">sio. 

U Sr. l'ru.ldouto: - Tomarei em ro111si-
,1er.1r;.w •I (Oo!JioJO de V . .lhe. 

O Sr. Aan erico tle Manos: - E eu serei 
a \'. I:: te. o mais re~onhecido, em nome 
de meus cous1imirue; 

• 

• 
• 


	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10684.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10685.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10686.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10687.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10688.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10689.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10690.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10691.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10692.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10693.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10694.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10695.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10696.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10697.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10698.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10699.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10700.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10701.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10702.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10703.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10704.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10705.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10706.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10707.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10708.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10709.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10710.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10711.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10712.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10713.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10714.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10715.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10716.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10717.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10718.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10719.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10720.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10721.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10722.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10723.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10724.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10725.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10726.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10727.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10728.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10729.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10730.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10731.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10732.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10733.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10734.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10735.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10736.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10737.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10738.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10739.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10740.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10741.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10742.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10743.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10744.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10745.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10746.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10747.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10748.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10749.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10750.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10751.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10752.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10753.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10754.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10756.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10757.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10758.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10759.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10760.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10761.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10762.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10763.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10764.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10765.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10766.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10767.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10768.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10769.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10770.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10771.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10772.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10773.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10774.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10775.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10776.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10777.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10778.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10779.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10780.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10781.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10782.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10783.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10784.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10785.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10786.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10787.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10788.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10789.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10790.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10791.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10792.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10793.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10794.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10795.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10796.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10797.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10798.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10799.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10800.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10801.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10802.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10803.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10804.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10805.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10806.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10807.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10808.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10809.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10810.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10811.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10812.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10813.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10814.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10815.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10816.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10817.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10818.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10819.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10820.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10821.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10822.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10823.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10824.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10825.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10826.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10827.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10828.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10829.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10830.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10831.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10832.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10833.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10834.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10835.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10836.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10837.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10838.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10839.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10840.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10841.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10842.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10843.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10844.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10845.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10846.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10847.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10848.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10849.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10850.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10851.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10852.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10853.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10854.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10855.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10856.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10857.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10858.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10859.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10860.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10861.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10862.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10863.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10864.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10865.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10866.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10867.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10868.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10869.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10870.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10871.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10872.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10873.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10874.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10875.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10876.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10877.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10878.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10879.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10880.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10881.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10882.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10883.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10884.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10885.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10886.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10887.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10888.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10889.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10890.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10891.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10892.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10893.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10894.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10895.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10896.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10897.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10898.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10899.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10900.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10901.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10902.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10903.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10904.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10905.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10906.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10909.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10910.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10911.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10912.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10913.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10914.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10915.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10916.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10917.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10918.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10919.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10920.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10921.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10922.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10923.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10924.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10925.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10926.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10927.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10928.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10929.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10930.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10931.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10932.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10933.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10934.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10935.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10936.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10937.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10938.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10939.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10940.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10941.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10942.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10943.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10944.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10945.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10946.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10947.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10948.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10949.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10950.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10951.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10952.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10953.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10954.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10955.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10956.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10957.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10958.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10959.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10960.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10961.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10962.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10963.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10964.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10965.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10966.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10967.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10968.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10969.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10970.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10971.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10972.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10973.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10974.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10975.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10976.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10977.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10978.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10979.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10980.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10981.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10982.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10983.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10984.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10985.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10986.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10987.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10988.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10989.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10990.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10991.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10992.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10993.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10994.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10995.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10996.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10997.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10998.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.10999.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11000.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11001.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11002.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11003.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11004.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11005.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11006.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11007.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11008.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11009.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11010.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11011.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11012.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11013.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11014.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11015.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11016.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11017.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11018.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11019.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11020.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11021.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11022.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11023.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11024.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11025.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11026.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11027.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11028.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11029.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11030.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11031.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11032.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11033.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11034.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11035.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11036.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11037.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11038.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11039.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11040.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11041.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11042.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11043.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11044.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11045.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11046.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11047.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11048.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11049.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11050.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11051.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11052.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11053.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11054.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11055.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11056.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11057.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11058.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11059.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11060.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11061.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11062.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11063.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11064.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11065.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11066.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11067.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11068.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11069.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11070.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11071.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11072.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11073.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11074.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11075.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11076.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11077.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11078.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11079.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11080.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11081.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11082.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11083.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11084.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11085.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11086.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11087.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11088.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11089.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11090.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11091.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11092.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11093.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11094.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11095.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11096.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11097.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11098.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11099.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11100.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11101.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11102.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11103.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11104.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11105.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11106.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11107.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11108.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11109.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11110.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11111.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11112.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11113.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11114.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11115.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11116.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11117.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11118.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11119.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11120.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11121.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11122.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11123.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11124.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11125.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11126.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11127.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11128.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11129.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11130.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11131.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11132.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11133.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11134.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11135.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11136.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11137.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11138.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11139.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11140.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11141.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11142.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11143.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11144.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11145.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11146.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11147.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11148.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11149.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11150.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11151.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11152.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11153.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11154.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11155.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11156.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11157.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11158.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11159.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11160.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11161.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11162.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11163.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11164.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11165.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11166.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11167.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11168.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11169.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11170.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11171.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11172.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11173.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11174.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11175.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11176.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11177.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11178.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11179.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11180.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11181.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11182.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11183.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11184.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11185.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11186.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11187.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11188.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11189.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11190.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11191.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11192.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11193.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11194.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11195.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11196.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11197.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11198.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11199.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11200.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11201.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11202.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11203.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11204.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11205.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11206.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11207.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11208.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11209.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11210.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11211.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11212.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11213.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11214.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11215.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11216.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11217.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11218.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11219.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11220.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11221.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11222.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11223.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11224.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11225.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11226.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11227.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11228.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11229.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11230.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11231.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11234.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11235.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11236.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11239.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11240.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11241.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11242.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11243.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11244.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11245.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11246.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11247.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11248.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11249.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11250.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11251.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11252.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11253.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11254.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11255.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11256.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11257.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11258.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11259.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11260.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11261.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11262.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11263.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11264.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11265.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11266.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11267.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11268.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11269.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11270.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11271.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11272.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11273.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11274.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11275.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11276.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11277.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11278.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11279.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11280.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11281.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11282.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11283.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11284.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11285.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11286.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11287.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11288.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11289.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11290.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11291.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11292.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11293.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11294.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11295.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11296.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11297.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11298.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11299.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11300.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11301.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11302.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11303.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11304.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11305.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11306.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11307.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11308.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11309.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11310.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11311.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11312.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11313.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11314.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11315.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11316.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11317.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11318.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11319.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11320.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11321.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11322.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11323.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11324.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11325.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11326.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11327.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11328.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11329.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11330.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11331.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11332.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11333.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11334.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11335.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11336.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11337.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11338.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11339.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11340.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11341.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11342.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11343.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11344.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11345.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11346.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11347.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11348.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11349.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11350.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11351.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11352.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11353.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11354.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11355.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11356.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11357.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11358.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11359.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11360.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11361.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11362.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11363.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11364.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11365.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11366.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11367.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11368.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11369.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11370.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11371.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11372.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11373.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11374.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11375.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11376.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11377.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11378.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11379.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11380.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11381.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11382.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11383.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11384.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11385.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11386.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11387.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11388.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11389.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11390.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11391.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11392.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11393.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11394.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11395.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11396.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11397.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11398.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11399.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11400.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11401.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11402.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11403.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11404.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11405.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11406.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11407.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11408.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11409.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11410.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11411.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11412.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11413.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11414.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11415.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11416.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11417.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11418.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11419.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11420.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11421.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11422.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11423.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11424.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11425.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11426.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11427.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11428.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11429.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11430.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11431.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11432.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11433.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11434.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11435.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11436.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11437.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11438.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11439.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11440.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11441.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11442.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11443.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11444.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11445.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11446.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11447.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11448.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11449.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11450.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11451.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11452.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11453.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11454.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11455.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11456.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11457.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11458.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11459.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11460.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11461.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11462.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11463.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11464.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11465.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11466.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11467.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11468.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11469.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11470.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11471.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11472.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11473.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11474.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11475.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11476.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11477.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11478.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11479.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11480.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11481.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11482.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11483.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11484.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11485.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11486.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11487.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11488.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11489.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11490.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11491.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11492.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11493.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11494.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11495.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11496.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11497.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11498.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11499.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11500.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11501.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11502.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11503.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11504.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11505.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11506.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11507.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11508.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11509.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11510.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11511.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11512.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11513.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11514.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11515.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11516.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11517.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11518.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11519.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11520.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11521.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11522.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11523.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11524.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11525.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11526.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11527.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11528.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11529.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11530.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11531.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11532.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11533.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11534.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11535.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11536.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11537.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11538.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11539.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11540.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11541.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11542.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11543.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11544.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11545.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11546.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11547.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11548.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11549.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11550.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11551.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11552.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11553.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11554.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11555.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11556.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11557.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11558.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11559.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11560.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11561.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11562.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11563.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11564.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11565.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11566.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11567.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11568.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11569.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11570.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11571.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11572.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11573.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11574.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11575.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11576.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11577.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11578.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11579.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11580.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11581.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11582.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11583.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11584.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11585.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11586.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11587.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11588.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11589.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11590.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11591.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11592.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11593.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11594.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11595.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11596.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11597.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11598.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11599.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11600.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11601.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11602.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11603.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11604.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11605.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11606.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11607.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11608.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11609.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11610.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11611.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11612.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11613.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11614.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11615.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11616.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11617.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11618.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11619.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11620.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11621.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11622.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11623.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11624.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11625.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11626.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11627.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11628.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11629.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11630.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11631.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11632.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11633.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11634.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11635.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11636.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11637.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11638.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11639.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11640.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11641.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11642.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11643.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11644.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11645.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11646.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11647.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11648.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11649.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11650.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11651.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11652.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11653.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11654.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11655.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11656.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11657.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11658.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11659.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11660.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11661.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11662.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11663.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11664.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11665.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11666.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11667.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11668.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11669.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11670.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11671.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11672.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11673.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11674.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11675.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11676.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11677.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11678.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11679.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11680.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11681.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11682.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11683.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11684.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11685.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11686.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11687.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11688.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11689.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11690.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11691.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11692.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11693.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11694.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11695.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11696.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11697.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11698.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11699.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11700.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11701.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11702.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11703.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11704.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11705.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11706.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11707.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11708.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11709.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11710.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11711.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11712.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11713.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11714.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11715.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11716.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11717.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11718.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11719.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11720.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11721.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11722.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11723.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11724.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11725.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11726.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11727.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11728.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11729.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11730.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11731.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11732.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11733.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11734.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11735.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11736.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11737.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11738.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11739.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11740.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11741.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11742.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11743.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11744.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11745.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11746.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11747.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11748.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11749.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11750.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11751.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11752.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11753.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11754.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11755.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11756.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11757.jpg
	Assembleia_Provincial_Sessão_1888.11758.jpg

